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 Adif construirà un quilòmetre 
de noves tanques entorn les 
vies del tren  

La Setmana

5

Infraestructures | Carles Carvajal

Tres mesos després de la 
vista del ministre de Foment, 
José Luis Ábalos, a Badalona 
per anunciar un conveni per 
netejar i mantenir les vies del 
tren, al seu pas per la ciutat, ara 
l'acord ja és una realitat. Aques-
ta setmana, el consistori ha 
informat de la signatura d'aquest 

conveni entre la presidenta 
d'Adif, Isabel Pardo de Vera, 
i l'alcalde de Badalona, Àlex 
Pastor, que permetrà mantenir 
les vies del tren. L'acord arriba 
després d'anys de queixes 
per la quantitat d'abocadors 
il·legals, sobretot al tram del 
barri de la Mora, i la desaparició 
de moltes tanques de seguretat. 
El conveni permetrà netejar i 

sanejar l'entorn d'aquestes vies 
i també la construcció de més 
d'un quilòmetre de tanques de 
seguretat. Segons recull l'acord, 
Adif invertirà 383.000 euros per 
aquests treballs més una parti-
da d'uns 7.000 euros anuals pel 
manteniment de les vies. Per la 
seva part, l'Ajuntament aportarà 
38.000 euros per aquest mante-
niment de vies.

Imatge d’un abocador al voltant de les vies del tren. Foto: Anna Carballo

Detectat un casino il·legal 
a Badalona Sud

Declaració de dos agents 
en el judici del procés

 Can Ruti estrena un bus 
directe amb Alella

Els Mossos han desarticular 
un casino il·legal ubicat a 
Badalona Sud. La investiga-
ció es va iniciar a principis de 
2018 quan la policia va conèi-
xer que en una nau s'estaven 
desenvolupant pràctiques 
de joc il·lícites. Després de 
diverses indagacions, els 
Mossos van poder entrar i 
detenir el propietari i també 
a 8 jugadors.

El cas dels cartells de l’1-O 
també ha arribat al Tribunal 
Suprem. Dos caporals de la 
Guàrdia Urbana van explicar 
dimarts que no van detenir Jordi 
Cuixart el 25 de setembre del 
2017 per un sentit de propor-
cionalitat i per evitar un "mal 
major". Un dels caporals va 
acusar Cuixart de "desautorit-
zar-lo" i de posar-se davant del 
cotxe policial.

Aquesta setmana s’ha posat 
en marxa un servei de bus que 
connecta directament Alella 
amb l’hospital de Can Ruti, 
durant algunes hores del dia. 
La Generalitat ha donat el visti-
plau a aquesta iniciativa de 
transport públic promoguda per 
l’Ajuntament per tal de facilitar 
la ciutadania els desplaça-
ments al centre sanitari de 
forma directa.

Actualitat-4-5.indd   2 03/04/2019   10:32:15
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El consistori enderrocarà les 
antigues cases del carrer Numància

Habitatges | Carles Carvajal

Fa més de 20 anys, el 1987, 
l 'A juntament de Badalona 
comunicava als veïns del carrer 
Numància, al barri de Sistrells, 
que havien d'abandonar casa 
seva perquè estaven afectats 
per una expropiació. De fet, 
e l  consis tor i ,  a t ravés de 
l'empresa Regesa, havia de 
construir uns nous pisos de 
protecció oficial. Els habitat-
ges no van ser una realitat fins 
a l'any 2017, 30 anys després 
del primer projecte. Un cop 
van marxar la quarantena de 
famílies d'aquestes antigues 
cases, algunes van ser allotja-
des als nous blocs de pisos 
de la cruïl la de l 'Avinguda 
Catalunya amb Numància. Les 
cases s'havien d'enderrocar fa 
més d'un any, però l'ocupació 

d'aquests habitatges ho ha 
fet retardar. De fet, el veïnat 
del voltant ha denunciat la 
presència de drogodepen-
dents en aquestes cases i 
problemes de convivència. 
Fonts municipals han expli-
cat al TOT que els tècnics 
municipals han desmuntat 
part de les cobertes, on hi 
hav ia més prob lemes de 
seguretat, i també s'ha tapiat 
una finestra. Amb aquesta 
acció, segons l'Ajuntament, 
preveu posar dificultats als 
ocupants d'aquestes cases. 
El consistori està planificant 
l'enderroc d'aquestes cases 
pròx imament .  Durant  e ls 
darers dies tècnics municipals 
han visitat aquestes cases per 
tal de poder iniciar els treballs 
d'enderroc, pendents des de 
fa anys. 

Imatge de les cases ocupades del carrer Numància 

Albiol promet una 
sala d’estudi a Llefià

Tiana s’agermana amb
la Tiana de Sardenya

La precampanya de les munici-
pals continua a Badalona. 
Aquesta setmana, el líder del PP, 
Xavier Garcia Albiol, ha promès 
la construcció d’una sala d’estudi 
a l’antic edifici del mercat de 
l’Estrella, a Llefià. Segons Albiol, 
la instal·lació posaria a disposició 
dels estudiants un gran espai 
d’uns 1.000m2 equipat amb 
l'última tecnologia, obert tots els 
dies de l’any.

Aquest dimarts el ple municipal 
de Tiana ha aprovat definiti-
vament l’agermanament de la 
vila amb Tiana, a l’illa italiana 
de Sardenya. El passat cap 
de setmana, una delegació de 
tianencs va desplaçar-se a l’illa 
per conèixer la realitat d’aquesta 
població que comparteix nom. 
L’agermanament oficial tindrà 
lloc properament a la Tiana 
catalana.

L’Audiència absol 
el regidor Téllez 

La secció sisena de l’Audiència 
ha  abso l t  e l  reg id o r  de 
G u a nye m ,  J o s é  Té l l ez , 
condemnat anteriorment per 
un jutjat penal a pagar més de 
4.000 euros per un delicte de 
desobediència. Aquell jutjat 
havia considerat Téllez culpa-
ble de retirar cartells sobre 
l’1-O d’un cotxe de la Guàrdia 
Urbana que els havia requisat 
prèviament. 

Actualitat-4-5.indd   3 03/04/2019   10:32:19
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L'Hospital Municipal disposarà d'un 
jardí públic davant de Ca l'Amigó

Talen diversos pins afectats per la plaga del 'tomicus'
 al voltant de Sant Jeroni

Espais públics | Carles Carvajal

E l  C e n t r e  d e  B a d a l o n a 
guanyarà un nou jardí públic 
davant de l'Hospital Munici-
pal de Badalona. Es tracta del 
patí de Ca l'Amigó, edifici que 
havia acollit l'escola Jungfrau 
i que ara és la seu de les 
oficines de Badalona Serveis 
Assistencials. Fa temps que 
l 'A juntament  t reba l la  per 
convertir aquest espai, ara 
bàsicament de males herbes, 
en un jardí públic que estigui 
obert durant unes hores al dia, 
segons el projecte presentat 
pel consistori. El jardí pretén 
ser  un l loc  de descans i 
tranquil·litat, pensat també per 
malalts i familiars ingressats 
a l'hospital. El projecte, d'uns 
230.000 euros, també preveu 

Medi Ambient | Carles Carvajal

Aquests dies s'estan fent uns 
treballs de tala i retirada de 
pins a la Serralada de Marina 
a fec ta ts  per  l a  p laga de 
l'insecte Tomicus destruens. 
Es tracta d 'exemplars que 
han mor t o estan en mol t 
mal estat pels efectes de 
la sequera, de la plaga de 
Tomicus destruens i també 
d'altres poc desenvolupats, 
ofegats, i amb poques possi-
bi l i tats de sobreviure. Els 
treballs, que s'han realitzat 
aquests darrers dies s'han fet 
al voltant del Monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra, segons 

espais verds i la instal·lació de 
bancs. El nou jardí públic, en 
ple Centre de Badalona, podria 

han confirmat des del Parc 
de la Serralada de Marina. 
L'actuació s'està por tant a 
terme de manera conjunta 

Imatge de l’actual espai verd davant l’Hospital 

Imatge dels pins talats al voltant de Sant Jeroni 

ser una realitat durant el primer 
trimestre del any vinent, segons 
han confirmat fonts municipals.

entre la Generalitat, Diputa-
ció i l 'Ajuntament, després 
d'avaluar l 'estat dels pins i 
delimitar les zones afectades.

Actualitat-6.indd   1 03/04/2019   10:38:44



La

(nautica de proximitat)

 fira de la nautica
i els seus oficis

 Formació. Professió.Lleure.

Activitats nautiques. Mercat.

I tu, en que navegaras aquest estiu?

Vine. Prova. Tria. Experimenta.

Quetx. Rem. Caiac. Dragon. Padel Surf.
Pesca Esportiva. Vela. Motos i bicis d aigua.

Divendres 5 d'Abril
TARDA DE REM

18:00 h. A la Carpa dels Oficis.
“La pràctica del rem fix i els seus beneficis. 
Pràctica, evolució i valors”. Amb l’entrenador 
Xavier Guardiola i el coach Eneko Lucena.

Dissabte 6 d'Abril, pel matí
MATÍ DE PESCA ESPORTIVA, CAIAC, AVENTURA 
I SEGURETAT AL MAR

9:00 h. A la rampa.
Sortida conjunta de caiacs, dinamitzada Club 
Pesca en Caiac de Catalunya.

11:00 h a 14:00 h. A la Carpa de l'AAqCB.
Taller de disfresses i maquillatge pirata amb 
l'AMPA de l'Escola Badalona Port (Festa Pirata de 
Badalona).

11:00 h. A la Carpa dels Oficis.
Presentació del Campionat d’Espanya de Pesca al 
Curricà de Costa, Federació Catalana de Pesca i 
Càsting i Club de Pesca Esportiva Badamar.

11:15 h. A la Carpa dels Oficis.
Taller d’electrònica naval. Característiques, 
software, cartografia, connexions, sonda, elements, 
a càrrec d’Expomarine.

12:00 h. Punt de trobada, Edifici de Capitania fins 
a la Carpa dels Oficis.
Inauguració de la Fira Inicia’t.

12:30 h. A l’estand de SEGMAR, esplanada i rampa.
Exhibició de materials de seguretat i salvament 
marítim i dispar d’una bassa salvavides i un pot de 
fum, Segmar.

12:45 h. A la Carpa dels Oficis.
Presentació del Campionat d’Espanya de Pesca en 
Caiac. Xavier Netto, president del Club de Pesca en 
Caiac de Catalunya.

13:00 h. A la Carpa dels Oficis.
Les travessies en solitari en caiac i els seus riscos, i 
la seguretat per gaudir de l’aventura, a càrrec de 
Xavier Kirchner i Xavier Netto, president del Club 
de Pesca en Caiac de Catalunya.

Dissabte 6 d'Abril, per la tarda
NAVEGACIÓ TRADICIONAL I DRAGON BOAT

17:00 h Actuació de Cantaquetx.
Inici de la cercavila amb el Cantaquetx des de 
l’estand de l’Associació d’Amics del Quetx fins a la 
Carpa dels Oficis

17:30 h. A la Carpa dels Oficis.
Presentació dels 90 anys del quetx "Ciutat de 
Badalona" i Marina de Badalona, Associació Amics 
del Quetx i del món i el foment de la navegació 
tradicional.

17:45 h. A la Carpa dels Oficis .
Xerrada Informativa sobre la Biomarató. A càrrec 
de Jaume Piera, de l'Institut de Ciències del Mar, i 
Andrea Comaposada, d’ Anèl·lides.

18:00 h. A la Carpa dels Oficis.
El càncer de mama i els Dragon Boats com a 
teràpia de recuperació, Club de Piragüisme 
Badalona/Dragon Boats i dels primers equips de 
dones de la categoria Breast Cancer Survival de 
Badalona.

18:30 h. A la rampa.
Bateig de dragon boats.

Diumenge 7 d'Abril
MATINAL DE VELA

10:00 h. A la Carpa dels Oficis.
Presentació de la Regata Badalona al Quadrat, 
Club de Vela Badalona.

10:30 h. A la Carpa dels Oficis.
Presentació de la Regata Barcelona-Marsella 2019 - 
Trofeu Marina Badalona en vaixells Transat 6.50 
“minis”, Anna Corbella (Base Mini Barcelona).

11:00 h. A la Carpa dels Oficis.
Conferència “Projecte Mini Transat 2019” amb 
introducció d’Anna Corbella (Base Mini Barcelona) i 
exposición del jove regatista Luigi Dubini (Club 
Vela Badalona) i de l’FNOB.

12:00 h. A la Carpa dels Oficis.
Fer milles de manera segura. Ana Sáez Istilart, de 
Veler Onas i Eulàlia Pujol Valls, Cap de Salvament 
Maritim de Barcelona.

13:00 h. A la Carpa dels Oficis.
"Navegar sense tenir vaixell” amb Fanautic Club, 
Nautal i Centre de Navegants. Noves formules i 
formes de navegació.

Programa actualitzat i informació per
reserves a www.iniciatbadalona.cat 

Accés lliure. Aparcament gratuït.
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Embolic entre El Comú i Podem
de cara a una candidatura única

Pastor truca per telèfon a totes les llars de Badalona

Municipals 2019 | Redacció

Setmana complicada a les dues 
formacions polítiques badaloni-
nes de cara a una candidatura 
única de cara a les municipals. 
Badalona en Comú va enviar 
un comunicat, durant el vespre 
de dimarts, on celebrava l’acord 
entre Catalunya En Comú i 
Podem per concórrer conjunta-
ment a les eleccions de Badalo-
na. En la nota adreçada als 
mitjans, Badalona En Comú, 
candidatura encapçalada per 
Aïda Llauradó, anunciava que 
ja ha començat a treballar per 
les pròximes eleccions munici-
pals a la nostra ciutat. En canvi, 
al mateix moment, Podem 
desmentia aquesta informació. 
Dimecres, el Cercle de Podem 
Badalona manifestava, davant 
d’això, que no contemplava 
un canvi en el projecte i estra-
tègia de cara les municipals. 
Segons Podem, l’assemblea 

havia d’aprovar un acord amb 
Guanyem i ERC. Al moment 
de tancar aquesta edició, tot 
apuntava que les direccions 
en l’àmbit català haurien arribat 

a un acord deixant de banda 
les bases locals, notícia que 
de moment havien desmentit 
les seccions badalonines dels 
partits.

Municipals 2019 | Redacció

L'actual alcalde de Badalo-
na i candidat en les pròximes 
eleccions municipals pel PSC, 
Àlex Pastor, ha començat una 
campanya per a conèixer de 
primera mà els problemes dels 
seus veïns i veïnes. Des de fa 
uns dies, s'ha pogut sentir la 
seva veu en els telèfons fixos 
dels domicilis de Badalona 
demanant col·laboració per a 
"construir junts la Badalona que 
vols". La trucada es realitza de 
manera automàtica a tots els 

telèfons fixos que estan publicats 
en les Pàgines Blanques. El 
missatge que podran escoltar 
al voltant d'uns 60.000 veïns 
i veïnes. Durant els pròxims 
dies, Àlex Pastor contestarà a 

aquelles persones que hagin 
manifestat voler parlar amb ell. 
Amb les peticions i suggeriments 
recollits, el PSC de Badalona 
completarà el seu programa per 
a les eleccions municipals.

Les formacions Guanyem 
Badalona en Comú i Esque-
rra per Avançar aniran juntes 
a les pròx imes e lecc ions 
municipals del 26 de maig. 

Aquest dimecres al vespre 
han realitzat un acte conjunt 
per presentar la candidatura, 
en un acte ala Centre Cívic 
la Salut.

Guanyem i ERC presenten la seva candidatura conjunta

Actualitat-8.indd   2 03/04/2019   15:02:19
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Les iaies de Badalona triomfen al 
Congrés Europeu de ràdio a Suïssa

Comunicació | Carles Carvajal

Els responsables del programa 
'Badalona Matí' van presentar 
dilluns, al congrés europeu de 
la ràdio Radiodays Europe, una 
conferència-sessió de treball 
titulada "Perquè la qüestió del 
so importa a totes les edats', on 
van posar de manifest que fer un 
bon programa de ràdio no està 
en absolut renyit amb l'edat de 
les persones que el materialit-
zen. La presentació es va fer 
en un auditori que ha aplegat 
més de 500 professionals de la 
ràdio d'arreu del món on la Rosa 
Garriga, la Maria Antònia Carbó i 
la Carme Sánchez van compartir 

la seva experiència radiofònica, 
a Ràdio Ciutat, des de fa més de 
10 anys. En una primera etapa 
del programa també hi partici-
pava una quarta àvia, Rosalia 
Pons, que per qüestions de salut 

va haver de deixar l'espai. Radio-
days Europe és el congrés més 
important de ràdio que es fa cada 
any a Europa i aplega a profes-
sionals de ràdios públiques i 
privades d'Europa i Estats Units.

L’equip del ‘Badalona Matí’ durant el Congres Europeu de ràdio

Dades Badalona
(Generalitat 

de Catalunya 2016)

Físics motòrics ........... 5.946
Físics no motòrics ..... 4.713
Visuals ........................... 1.097
Auditius ......................... 1.259
Intel·lectuals ................ 1.660
Malalts mentals ...........3.213
Altres .................................. 382

Total persones amb
discapacitat BDN .... 18.270

Com entitat que defensa els drets de les perso-
nes amb discapacitat permanent o transitòria... 

demanen amb fermesa a tots als partits polítics
a les eleccions municipals 2019:

el COMPROMÍS per a la creació de:

     Pla d’accessibilitat 2019-2023 
     (llei DOGC 6742 4 novembre 2014)

     Consell accessibilitat municipal (CAM) 
     no més tard de setembre 2019.

     Local propi o espai dins del Viver per informació al
     (setembre 2019)

     Publicar (paper i Web) la guia de recursos per 
     persones amb diversitat funcional (discapacitat) 
     de totes les tipologies (setembre 2019)

Actualitat-8.indd   3 03/04/2019   15:02:22
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El Port acull la IV edició de la fira Inicia’t 
dedicada a la nàutica i els seus oficis

Fires | Carles Carvajal

La quarta edició de la fira Inicia’t 
arriba, a partir d’aquest diven-
dres 5 d’abril, del tot consolidada 
al Port. De fet, la part comercial 
ja estarà oberta amb la idea 
de respondre a la pregunta; "I 
tu, en què navegaràs aquesta 
temporada? a través d’un apara-
dor de tot el que cal per sortir a 
navegar. La inauguració està 
programada per aquest dissabte, 
6 d’abril, a les 12h i s’allargarà 
fins dimarts, 9 d’abril, amb la 
idea de presentar-se com un 
saló d’ensenyament dels oficis 
del mar, obert a orientadors, 
estudiants i un públic familiar. A 
més, tothom qui ho vulgui podrà 

provar esports nàutics durant 
tot el cap de setmana. Durant 
aquests dies de fira s’ha idea 
una gimcana-concurs en línia 
en la qual els alumnes a través 
del mòbil hauran de respondre 
preguntes sobre la temàtica de 
cada estand; els guanyadors 
rebran una panera d’obsequis 
oferts per Marina Badalona, 
operadors del port i centres de 
formació. La part més formativa 
tindrà lloc dilluns i dimarts amb 
la presència de secundària que 
faran alguna activitat a l’aigua o 
visita a la fira. Els organitzadors 
del certamen pretenen, com en 
edicions anteriors, trencar la idea 
sobre els esports nàutics.
[+] www.iniciatbadalona.cat

Societat | Redacció

El darrer Ple de l'Ajuntament 
de Badalona va aprovar crear 
una comissió per investigar 
els possibles casos de nadons 
robats a diverses clíniques de 
la ciutat, com Sant Cosme, Sant 
Damià, El Carme i l'Hospital 
Municipal de Badalona. Un 
dels elements claus és trobar 
els arxius d'aquestes clíni-
ques, ara per ara en parador 
desconegut, perquè gairebé 
totes estan ja desaparegudes. 
Justament, ara s'ha creat una 
plataforma, que porta per nom 
Padar, que pretén cercar infor-
mació sobre aquests arxius de 
possibles nadons robats a la 
ciutat de Badalona. El promo-
tor d'aquesta plataforma, José 
Manuel Iglesias, ha explicat al 
TOT que necessiten l'ajuda de 
les administracions per trobar 
part d'aquests arxius. Iglesias 
té la intenció de col·laborar amb 
la Comissió informativa que 
crearà l'Ajuntament per esclarir 
els possibles casos de nadons 
robats. La plataforma ha fet 
una crida de possibles casos 
de nens adoptats, de manera 
irregular, com persones que 
sospitin de nadons robats a 
les clíniques del Carme, Sant 
Cosme de Badalona i Barce-
lona i l'Hospital Municipal que 
contactin amb el correu electrò-
nic:
plataformapadar@gmail.com.

Èxit de la II Fira Comerç Primavera Badalona
El temps va respectar la segona 
edició de la Fira Comerç Prima-
vera, organitzada per la Federa-
ció de Comerç de Badalona. Els 

organitzadors han valorat molt 
positivament aquesta edició, tant 
pel que fa al públic com pel que 
fa les vendes.

Creada una plataforma 
per buscar arxius de 
possibles casos de nadons 
robats

Actualitat-10.indd   1 03/04/2019   11:08:40



Teatre Principal
Francesc Layret 41
Badalona

DILLUNS, 8 D’ABRIL, 20:00 HORES

Hi intervindran:

DAVID TORRENTS
MIRIAM NOGUERAS 
LAURA BORRÀS

AMB LA PRESÈNCIA DEL CANDIDAT A L’ALCALDIA DE BADALONA,
DAVID TORRENTS, I LES CANDIDATES I CANDIDATS AL MUNICIPI.

FEM-HO JUNTS!
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Esports
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Bàsquet | Jordi Creixell

Havia de ser un dia de festa 
grossa, amb la celebració del 
89è aniversari del club i l'estrena 
del nou videomarcador, però no 
va tenir el desenllaç desitjat. 
El Cafés Candelas Breogán li 
va aixafar la guitarra al Divina 
Joventut (81-88) i es va endur 
la victòria d'un Olímpic que 
va registrar una de les millors 
entrades del curs, amb més de 
7.000 espectadors. Els verd-i-
negres van anar molts minuts 
a remolc i tampoc no van saber 
aprofitar les seves oportunitats 
quan van manar en el marcador. 
A la segona part, per exemple, 
van arribar a guanyar de vuit 
punts en dues ocasions (45-37 i 
49-41), però no van ser capaços 
de trencar el partit. En l'últim 
quart, a més, els badalonins 
van acabar encaixant 32 punts 
i un triple de Lucio Redivo, a 
17 segons del final, va dictar 
sentència, deixant sense premi 
els 25 punts i 5 assistències de 

Relliscada inesperada

L'estrena del nou videomarcador no va tenir final feliç. / Foto: D. Grau-CJB

Laprovittola i els 20 i 9 rebots 
de  Marko Todorovic. Tot i la 
derrota, els badalonins es 
mantenen en la sisena posició 
(14-11), però veuen reduït el seu 
marge respecte de la novena 
plaça, en mans del Tecnycon-
ta Saragossa amb només 

una victòria menys (13-12). El 
següent compromís per als de 
Carles Duran, a més, no és 
precisament fàcil, a la pista d'un 
Unicaja que és quart (15-10) tot i 
que també ve de perdre (72-70 
contra el Tecnyconta). El partit, 
diumenge a les 5 de la tarda. 

La Fundació del Bàsquet Català va celebrar la 
26a Festa dels "Històrics del Bàsquet Català'. 
Enric Campos (a la imatge amb Joan Fa), 
que durant molts anys va estar al capdavant 
de l'escola de bàsquet de la Penya, va ser 
un dels guardonats, junt amb l'expresident 
verd-i-negre Jordi Parra. / Foto: M.A. Chazo 
(FCBQ)

Enric Campos, històric del bàsquet català

El badaloní Xavi López, exjugador sorgit del 
planter de la Penya i que va jugar a l'ACB amb el 
Bilbao, serà el primer entrenador català present 
en una "Final Four" de la NCAA Femenina. 
López ho ha aconseguit amb la Universitat 
d'Oregon, on és tècnic assistent. La final a 4 
arrenca aquest divendres a Tampa. 
Foto: L'Esportiu

  Xavi López, a la final a 4 de la NCAA 

Ja està a punt el documental  
"Spirit of Tel Aviv 94", produït 
per Televisió de Catalunya amb 
motiu del 25è aniversari del títol 
de la Copa d'Europa assolit per 

"Spirit of Tel Aviv 94" es presenta el dia 11 al Zorrilla
la Penya. Està previst emetre'l el 
dilluns dia 22 per Esport 3, però 
abans, el dijous 11 a les 8 del 
vespre, s'estrenarà en un acte 
que tindrà lloc al Teatre Zorrilla.  

Sin título-1   2 03/04/2019   11:25:33



1312

Futbol | J. C.

El Badalona segueix sumant 
per mantenir-se en la zona 
tranquil·la de la classificació. 
L'empat aconseguit al camp de 
l'Ejea (0-0) deixa els escapu-
lats en la novena plaça, amb 
11 punts de coixí respec-
te de la zona de perill quan 
queden només sis jornades 
per disputar. El matx al camp 
del conjunt aragonès va tenir 
diverses alternatives i els dos 
equips van disposar d'ocasions 

per marcar.  Chacopino va ser 
qui va tenir la més clara per 
als de Juanjo García, però 
aquest cop no va encertar en 
la definició. Sigui com sigui, 
els badalonins van tornar amb 
un punt a la butxaca i aquest 
diumenge, a l'Estadi (17h), 
tindran l'oportunitat de fer un 
pas més cap a la permanència 
matemàtica amb la visita d'un 
Sabadell que precisament està 
lluitant per sortir de la zona de 
descens (és dissetè amb 33 
punts).  

Un punt més a prop de l'objectiu

L'Ajuntament de Montgat ha 
notificat a la Fundació Espor-
tiva Montgat, club de futbol de 
la ciutat, que el canvi de gespa 
que estava previst per aquest 
mes d'abril s'ajorna fins a 
l'estiu. Les obres s'iniciaran el 
25 de juny i duraran fins al 26 
d'agost, aprofitant el període 
d'inactivitat al Municipal de 
Montgat.

S'ajorna el canvi de 
gespa al Municipal de 
Montgat

El Char lot te ’s Badalona, 
l'equip del Club Tennis Taula 
Badalona que mi l i ta a la 
tercera divisió, va vèncer 
el Bàscara per 1-5 i ja s'ha 
assegurat matemàticament el 
títol de lliga. Els blaus jugaran 
la fase d'ascens el 27 i 28 
d'abril. 

El Charlotte’s 
Badalona, campió 
de la 3a divisió

El Seagull va perdre contra el Saragossa en el partit clau per 
conquerir el liderat i jugar els "playoffs". Les Gavines van fer 
mèrits per obtenir un millor resultat, però un gol de Nuria Mallada 
al minut 69 va decantar la balança (1-0). Només queden dues 
jornades i les aragoneses tenen tres punts d'avantatge al capda-
vant de la classificació.  / Foto: @CE_Seagull

 El Seagull cau a Saragossa i diu adeu al liderat

Primera visita escapulada al camp de l'Ejea, debutant a 2a B. Foto: Toni Torrano

L'equip júnior dels Dracs va 
tombar els Argentona Bocs 
(27-7) i jugarà la gran final 
de la Lliga Catalana contra 
els Pioners de l'Hospitalet 
e l  d iumenge 14 a l  camp 
de Pomar (14.45h). D'altra 
b a n d a ,  e l  p r i m e r  e q u i p 
tancarà aquest dissabte la 
l l iga regular al camp dels 
Osos Rivas.  

El júnior dels Dracs, 
a la final de la Lliga 
Catalana

Sin título-1   3 03/04/2019   11:25:35
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Aquest any, a diferència dels 
darrers, sembla que no hi haurà 
polèmica amb les guinguetes. 
Des del passat cap de setma-
na han començat el muntat-
ge d’aquests establiments a la 
platja de Badalona. De moment 
s’estan muntant les guinguetes 
de la platja de la Barca Maria 
i de l’Estació, però la previsió 
és poder tenir els establiments 
a punt durant les setmanes 
vinents, just abans de Setmana 
Santa. De fet, algunes guingue-
tes podrien obrir el proper cap 
de setmana, si el temps ho 
permet. Durant els darrers anys 

Comença el muntatge de les guinguetes 
de la platja de Badalona

La imatge

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

la instal•lació d’aquests establi-
ments va provocar una forta 
polèmica a Badalona per les 
diverses traves burocràtiques 

municipals i també el canvi de 
disseny dels establiments que 
va retardar la seva instal·lació 
fins Sant Joan.

La app de @Mobilitat_AMB 
porta un temps que no diu 
correctament el horari dels 
autobusos de #Badalona . 
Cada minut diu un temps 
diferent @AlexCarreraCab2

Màrius Cuixart i Borbonet, 
primer president de 
@Penya1930 a la @Viqui-
pedia. És breu, però ja hi és! 
#Badalona
@FrancescPalacio

Qui diu que en un teatre no 
es pot ballar? Un proper @
davidotero va revolucionar 
el públic d'@elcircol a l' 
#Enjoythesilence. Quina sort 
que a Badalona es programin 
aquest tipus de cicles de 
música @unnika
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Concert LGTBi. Si Ruth 
Lorenzo bé, Famous també 
molt bé, en lloc de Marta ja 
podria ser la Mónica Naranjo
@Laura99752900

Campanya verkami dels 
Diables. Doneu-nos un cop de 
mà. Projecte de renovació de 
vestits de Diables de Badalona
@xafaro

Concert LGTBi. Artistazos nos 
encanta en especial Marta 
Sánchez @Madoluis

Ja no és notícia que el Pont del 
Petroli és l’indret més fotogra-
fiat i el més instagramer de 
Badalona. Cada dia, centenars 
de persones fan fotografies i les 
pengen a la xarxa. Des de fa uns 
mesos, el porter alemany del 
F.C. Barcelona, Marc Ter Stegen 
s’ha deixat fotografiar al Pont i 
ha penjat aquestes imatges al 
seu Instagram personal, que té 

més de 8 milions de seguidors 
d’arreu del món. De fet, algunes 
de les imatges al Pont del Petro-
li de Marc Ter Stegen tenen 
gairebé 400.000 m’agrades, 
tota una promoció, gratuïta, per 
Badalona. A part de Barcelona, 
poques ciutats del nostre entorn 
tenen un espai tant fotografiat 
per milers de persones de tot 
el món. 

El porter Marc Ter Stegen, 
enamorat del Pont del Petroli

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Creus que darrerament ha 
augmentat el nombre de 
persones sense sostre als 
carrers de Badalona?
Sí, ha augmentat 63%
No, no ha augmentat 37%

Pròxima pregunta:
Pròxima pregunta: Creus que 
les guinguetes de la platja 
haurien d’estar instal·lades 
tot l’any?
Sí, m’agradaria
No, no m’agradaria
És indiferent

106 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres seguidors 
han opinat!

Jordi Romeo
Esta es la realidad y la 
clase política haciendo la 
vista gorda y girando la 
cabeza

Toni Navarro
Casi 230 personas son 
muchas. Es preocupante.
Muy duro estar en la calle 
y sobretodo las noches del 
invierno.

Carmen Azcón
Nadie debería de estar en 
la calle viviendo. Para que 
están los politicos si no es 
para resolver los problemas 
de la gente.

17
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Setmana anterior: 
Carrer de Banyoles

17

Cada setmana, el TOT Badalo-
na et proposa un petit joc. En 
aquesta secció trobaràs una 
imatge actual d’un racó quoti-
dià de la ciutat, de qualsevol 
barri. Cada setmana hauràs 

L'ACV és una entitat formada per 
empreses i persones amb una 
inquietud comú: convertir-se en 
el representant de la Distribució 
Automàtica de Catalunya. Estan 
situats al BCIN. 

de descobrir on és i durant 
e l  següent  número de la 
revista trobaràs la resposta 
del racó que us proposem i 
també una imatge nova. Volem 
que descobreixis racons de 

Descobrim un racó quotidià de Badalona

Associació catalana 
de Vending

On és?

Fet a Badalona Entitats

Club d’Arquers Badalona
Ent i t a t  i n teg rad a  pe r 
pe r sones  espor t i s tes 
arquers. 

Badalona que potser mai has 
parat atenció. 
Per això et proposem, on és?

Fan act iv i tats regulars i 
t r o b ad e s  p e r  e n s e nya r 
aquest esport.

Opinio-18-19.indd   3 02/04/2019   12:29:07



Divendres 5 d’abril

Fira Inicia’t al Port de Badalo-
na, fira d’oficis, tarda de rem, 
a les 18h, al Port de Badalona 

III Cicle Cinema Solidari, al 
CTT Canyadó

Concert de Corals 2019, a 
càrrec de les corals de la ciu-
tat a benefici de la Fundació 
Badalona contra el Càncer, a 
les 21h, als Pares Carmelites 

Tribut a Queen, amb el grup 
Momo, a les 23:30h, a la Sala 
Sarau 08911

Dissabte 6 d’abril

Fira Inicia’t al Port de Bada-
lona, fira d’oficis, durant tot el 
dia, al Port de Badalona 

Els colors de la convivència, 
activitats, música, dansa, ac-
tuacions i jocs, de 10h a 14h, a 

la Rambla Floridablanca-plaça 
de la Dona 

Festa medieval al Port de Ba-
dalona i façana marítim, du-
rant tot el dia (mercat medieval, 
durant tot el dia i al vespre, a 
les 20h, cercavila pirata) 

15 anys de la Llibreria Sal-
tamartí, brindis, a les 12h, a 
Saltamartí del carrer Canonge 

50 anys del barri de Lloreda, 
paellada popular, a les 13:45h, 
al parc de Nova Lloreda 

Presentació del llibre, La Cul-

tura del carrer a la Badalona 
de fa 100 anys, de Joan Soler 
i Amigó, a les 18h, a l’Espai 
Tolrá 

Nit de les guineuetes, a les 
21h, al Teatre Zorrilla 

Nit de comèdia, amb Víctor 
Parrando, a les 21:30h, a la 
Sala Sarau 08911 

Concert de la cantant Monica 
Green, a les 23:30h, a la Sala 
Sarau 08911

Diumenge 7 d’abril

Fira Inicia’t al Port de Bada-
lona, fira d’oficis, durant tot el 
matí, al Port de Badalona 

Festa medieval al Port de 
Badalona i façana marítim, 
durant tot el matí (tallers, ani-
mació infantil i dinar pirata) 

Visita guiada a l'exposició 
Bacus, les màscares del déu, 
a les 11:30h, al Museu de Ba-
dalona 

18

 Badalona 

19
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Visita guiada al Monestir de 
Sant Jeroni de la Murtra, a 
partir de les 10.30h inscripcions, 
Oficina de Turisme de Badalona

Jugateques ambientals, al 
Parc de Can Solei i Ca l'Arnús i 
al Torrent de la Font, a partir de 
les 11.30h.

Musical, Homeless, especta-
cle social mostra les dificultats 
dels que no tenen llar, a les 
19h, al Teatre Principal 

Dilluns 8 d’abril

Fira Inicia’t al Port de Bada-
lona, sessions formatives, al 
Port de Badalona 

19

Dimarts 9 d’abril

Fira Inicia’t al Port de Bada-
lona, sessions formatives, al 
Port de Badalona 

Escape Room, a les 18h i a 
les 18:45h,  BiblioVirus a la 
bibioteca Llefià Xavier Soto

Dimecres 10 d’abril

Xerrada sobre el vi entre els 
romans, a càrrec de Mònica 
Miró Vinaixa, filòloga i profes-
sora de la UOC, a les 19:30h, 
al Museu 
 
Montgat
Dissabte 6 d’abril

Concurs Fem Matemàtiques, 
fase comarcal, d'11h a 15h a la 
Sala Pau Casals 

Dimarts 9 d’abril

Jornada de portes obertes a 
l'escola bressol els Montga-
tets, a les 17.30 h Av. Antònia 
Macià, s/n 

Dimecres 10 d’abril

Entre llibres amb la novel·la 
“Tor, tretze cases i tres morts”, 
de Carles Porta i Gaset.

Tiana
Dissabte 6 d'abril

Dia mundial del Circ, a les 
16h passacarrers, a les 17h, 
espectacle de circ, i a les 
21.30h cabaret de circ a la 
Sala Albéniz

Diumenge 7 d'abril

Bambolines,  espec tac le 
"Somnis" a les 18h a la Sala 
Albéniz
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Cultura

Els Diables de Badalona han 
encetat una campanya de 
micromecenatge per renovar 
part del seu vestuari. Aprofitant 
el 35è aniversari de la colla, 
han decidit renovar tots els 
vestits i així poder recuperar 
l’estètica original, sense perdre 
la seguretat dels vestits actuals, 
segons ha informat la colla. El 
cost de renovar els 60 vestits, 

Cultura popular | Redacció

20

Els Diables de Badalona volen canviar 
el seu vestuari a través d’una campanya 
de Verkami

21

Imatge del vestuari dels Diables de Badalona

Carrer 
a carrer 

Municipi de la comunitat au-
tònoma andalusa. a la provín-
cia de Jaén, situat al sud de 
la Serra Morena. En aquesta 
ciutat hi ha importants indús-
tries de maquinària agrícola, 
química i de fabricació de li-
cors i d'oli.

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

Carrer de Linares

La Pau

inclosa la roba, la confecció 
i la pintura, ens suposa un 
total de 8.000 euros. Una part 
de la despesa ja l’han cobert 
gràcies a una subvenció de 
la Diputació de Barcelona, 
d’aproximadament 1.000€, 
juntament amb la recaptació 
de 3.500 euros a partir de la 
venda de marxandatge de la 
colla. Per acabar de finançar 
el projecte, han posat en marxa 
aquesta campanya per aconse-

guir els 3.500 euros que falten 
per renovar el vestuari. La colla 
té previst presentar oficialment 
el dissabte dia 27 d’abril al matí 
els nous vestits. Aquest mateix 
dia faran una cercavila per 
repartir els vestits i dedicar els 
versots als comerços que hagin 
fet l’aportació corresponent. El 
dia 10 de maig, durant la Nit de 
Sant Anastasi, serà quan els 
vestits s’estrenaran sota el foc 
per primera vegada. 
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Com cada any, la ciutat celebra 
la Festa Medieval “Pirates a 
Badalona!”, organitzada per 
l’Associació Festa Medieval 
Sant Jordi amb la col·laboració 
d’un centenar d’entitats i de 
l’Ajuntament. Aquest mateix cap 
de setmana hi haurà una prime-
ra proposta d’activitats al Front 
Marítim tocant al Port, lligades 
amb els pirates i amb les activi-
tats d’acostament dels corsaris 
a Badalona. També al Port, on 
hi haurà la Fira Inicia’t, trobareu 
animació als restaurants. Per al 
cap de setmana següent, les 
activitats es traslladen com cada 
any a la Platja dels Pescadors 
i al voltant de la Masia de Can 

La llibreria Saltamartí Llibres 
fa 15 anys. Per celebrar aquest 
aniversari aquest dissabte, 6 
d’abril, han preparat un brindis 
popular a partir de les 12h, a 
la mateixa llibreria.

Festes | Redacció

20

La Festa Medieval ‘Pirates a Badalona!’ 
arriba al Port i la façana marítima

15 any de Saltamartí 
Llibres del carrer 
Canonge

21

Badalona es prepara, un any 
més, per a les Festes de Maig 
amb les activitats del projecte 
cultural “Encén la metxa!”. Les 
trobades de contacte amb els 
elements festius de la ciutat, 
l’estrena del laboratori de lectura 
portàtil “Anem de Festa!” i les 
xerrades especialitzades són les 
propostes centrals del programa 
de l’edició d’aquest any.

Aquest dissabte, 6 d’abril a 
les 20:15h, tornen les canta-
tes solidàries a Badalona. 
En aquest cas serà amb la 
col·laboració del Conservato-
ri Professional de música de 
Badalona, el Cor Jove i el Cor 
d’Alumnes, acompanyats per 
un conjunt instrumental, inter-
pretaran la Cantata BWV 66 de 
J.S.Bach. L’aportació per entrar 
al concert serà voluntària.

Aquest divendres, 5 d’Abril a 
les 21h a l’església dels Pares 
Carmelites tindrà lloc el concert 
de la Unió de corals de la gent 
gran de Badalona organitza a 
favor de la Fundació Badalona 
contra el Càncer. Les corals que 
participaran son la Coral Can 
Mercader, Coral Pep Ventura, 
Gent Gran de la Morera, Coral 
Veus Amigues, Coral Congrés i 
la Coral la Badalonense.

Torna l’“Encén 
la metxa!”

Cantates solidàries
als Pares Carmelistes

Concert de corals per 
la Fundació contra el 
càncer

Canyadó, identificada amb la 
fugida dels vilatans, pescadors 
i camperols cap a zones protegi-
des. Enguany, i com a novetat, el 
dia 12 d’abril hi haurà una ràtzia, 
espectacle de teatre, foc i llum 
a l’església de Santa Maria, a 
partir de les 22h.

Visita a les ermites de 
la Serralada de Marina 
D’altra banda, les VIII Jornades 
Medievals de Badalona, que 
tractaven sobre el món rural 
local, van finalitzar diumenge 
passat amb la visita de tres 
ermites: La Miranda, Sant 
Climent i Sant Onofre. Des de 
l'organització s'ha valorat positi-
vament la bona acollida de les 
jornades que van durar tres dies.

Visita a les ermites de Badalona 
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El musical mostra les dificul-
tats dels que no tenen llar, per 
apropar l’espectador a una 
realitat que pot afectar qualse-
vol persona del nostre entorn. 
L’espectacle és lúdic, amb 
acròbates, ballarins, actors, 
música en viu amb cantants i 
músics. Un sense sostre que 
havia estat un músic i cantant 
famós ajuda a una jove en la 
seva primera nit al carrer. Per 
evitar que passi pel mateix 
que ell ha passat, decideix 
enfrontar-se a les seves pors. 
Aquest espectacle forma part 
de les accions realitzades 
dins de la campanya #Ningú 
dormint al carrer, de la Funda-
ció Arrels, amb la col·laboració 
de l'associació ActivArte i de 
Homeless Entrepreneurs. 

Tot a punt, aquest dissabte 6, 
per lliurar els premis Guineue-
tes, que reconeixen el teatre de 
la ciutat, coincidint amb el Dia 

Teatre | Redacció

Teatre | Carles Carvajal

Arriba a Badalona, Homeless. 
El musical social

El teatre badaloní celebra aquest 
dissabte la Nit de les Guineuetes

Ja fa temps que des de Acció 
Badalona recapten diners per 
col·laborar amb Can Ruti en 
la investigació de les malalties 
minoritàries infantils. Ara presen-
ten un disc solidari en el que 
participen un gran nombre de 
“Coros Rocieros” i que tots els 
guanys es donaran a la iniciativa. 
La presentació tindrà lloc aquest 
dissabte 6 d'abril, a les 18h, a 
l'Auditori de Can Ruti.

A partir d’aquest dissabte, 6 
d’abril i fins el 14, el Círcol propo-
sa un cicle que porta per nom 
#SocMigrant. Des del Círcol i 
a partir de les arts escèniques 
volen crear un espai de reflexió, 
per a la difusió de projectes, 
amb conferències, teatre i 
documentals i espais de debat. 
Podeu consultar tota la progra-
mació d’aquest cicle al web del 
Círcol (www.elcircol.cat).

El badaloní Joan Soler i Amigó, 
pedagog i escriptor ha estat 
recopilant durant els darrers 
anys vivències, històries i oficis 
de persones que varen néixer a 
primers del S.XX. Ara ha donat 
vida al llibre ‘La Cultura del carrer 
a la Badalona de fa 100 anys‘. La 
presentació serà aquest mateix 
dissabte, 6 d’abril, a les 19h, a 
l’Espai Tolrà de l’Orfeó.

Acte de presentació del 
disc Solidaridad rociera

#SocMigrant Cicle
sobre Migració al Círcol

Presentació del llibre 
La Cultura del carrer a la 
Badalona de fa 100 anys

Mundial del Teatre. La vetllada 
arrencarà amb l’actriu Montse-
rrat Rodríguez, que llegirà el 
manifest d’aquest dia, emès per 
l’Agrupació d’Actors i Directors 
Professional de Catalunya i 
signat per Guillem Albà, pallas-
so. Entre els premiats, amb els 
Guineuetes 2018, hi haurà Jordi 
Arnal, Helena Bayo, la Societat 
Coral la Badalonense i el grup 
La Tresca i la Verdesca. Pel 
que fa a la guineueta d’honor, 
aquest any anirà cap a Josep 
Maria Zamora Alarcón. També 
hi haurà les actuacions del 
grup Rock N’Choir i l’escola 
Moviment-2.

L’actuació serà aquest diumen-
ge, 7 d’abril, a les 19h al Teatre 
Principal.

Imatge del musical Homeless. El 
musical social

• Arrenjaments i reformes
• Roba a mida
• Roba de la llar
• Nuvies, comunions 
    i cerimonies
• Vestuari teatral i artístic

C/Prim, 179
de 10 a 14 i de 17 a 20h.
Dissabtes tarda tancat

Mercé Rodríguez

20(ELMEUCARRER).indd   4 03/04/2019   9:56:16
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

En Mateu creix en una família 
trencada que no se sent seva. 
Des de petit lluita per deixar 
enrere els crits, les baralles i 
la misèria de la Mina, la casa 
més pobra de Caldes de Mala-
vella, la que tothom evita.

El Fill de l'italià. 

Rafel Nadal

Columna

Facilitat per Saltamartí Llibres

Un escriptor famós descobreix 
que el llibre més venut del 
dia de Sant Jordi és la seva 
autobiografia. Però ell no l'ha 
escrit, tot i que el seu nom 
apareix a la coberta. Qui l'ha 
suplantat? Per què? I què hi 
diu? Quins secrets revelarà?

Editorial

Digues 
un desig

Premi Sant 
Jordi

Cabré, Jordi

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. 179

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

Estrenes de Cinema

Dumbo

La caída del imperio americano

Las invisibles

Direcció: Tim Burton
Intèrprets: Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Kea-
ton, Eva Green, Alan Arkin

Holt Farrier, amb l'ajuda dels seus fills Milly i Joe, 
es dedica a tenir cura d'un elefant acabat de nei-
xer amb les orelles tan grans que fan que sigui 
la riota d'un circ que no passa pel seu millor mo-
ment.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Denys Arcand
Intèrprets: Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy 
Girard, Louis Morissette, Maxim Roy

Pierre-Paul Daoust, de 36 anys, és un intel·lectual 
amb un doctorat en filosofia que es veu obligat a 
treballar com a repartidor per poder viure decen-
tment. Un dia, mentre reparteix un paquet, es veu 
embolicat en un atracament que acaba malament. 

Crítica:   Públic: 

Direcció: Louis-Julien Petit
Intèrprets: Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie 
Lvovsky, Déborah Lukumuena, Sarah Suco

Després d'una decisió municipal, un centre social 
per a dones sense llar està a punt de tancar. Amb 
només tres mesos per reintegrar en la societat les 
dones que cuiden, les treballadores socials fan tot 
el que poden.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

ESTRENES.indd   1 01/04/2019   11:27:52



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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Lectors

Josep Dalmau

Matcast

Meritxell Arias

Aquest senyor que està fent 
l 'obra, fa servir el pr imer 
que troba per gaudir d'un 
aparcament gratuït des de 
fa més d'un any que dura 
l 'obra. No seria lògic que 
sol·licités un gual d'Obra com 
fan els industrials quan edifi-
quen i pagar el corresponent 
impost d'ocupació d'espai 
públic? Amb aquest sistema 
té aparcament de franc, i jo 
que pago els meus impostos 
no puc aparcar.

Adjunto una foto de com 
deixen el carrer Martí i Julià 
cada vegada que vénen 
a buidar el contenidor del 
paper,  e l  conten idor  de l 
plàstic passa el mateix.

Sóc Meritxell Arias, Funda-
dora de l'Associació d'Acció 
Social DISCAN, entitat de 
Badalona, i  ens agrada-
r ia fer arr ibar als mit jans 
aquesta inic iat iva que ha 
estat capaç de moure a 219 
entitats de tot Espanya, en un 
moviment sense precedents. 
219 entitats del món caní i 
animal de tot Espanya s'han 
unit per demanar el tanca-

Aparcament gratuït?

Brossa fora dels contenidors

Carta Oberta a Mediaset

ment definitiu del programa " 
Malas Pulgas ", en el qual es 
fan servir tècniques nocives 
per als gossos, podent deixar 
seqüeles físiques i psicolò-
giques. A la carta es parla 
d'un capítol en concret que 
vulnera i incompleix diferents 
articles de lleis actuals sobre 
protecció animal, sabent que 
s'incompleixen en molts més 
capítols i tenint en compte que 
és un programa en reemis-
sió, realitzat al 2010 i 2012. 

Per això demanem que no 
es torni a reemetre i, per 
primer cop, ho fem tots units. 
Ningú s'ha fet ressò d'aquesta 
iniciativa, signada per 9.000 
persones en change.org que 
ja s'ha presentat a la Comis-
sió Nacional dels Mercats i la 
Competència, per a la revisió 
dels continguts, així com a 
TV Infància, per a la revisió 
de continguts amb menors. A 
més, s'ha registrat una recla-
mació publica a la OCU. 

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

Lectors-28-29.indd   1 03/04/2019   11:10:48
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faros.hsjdbcn.org 

Tothom entén que un diabètic 
s’hagi d’injectar insulina. Tothom 
entén que si tens els peus 
plans, hagis de dur unes planti-
lles especials. I tothom entén 
que si tens miopia, necessitis 
portar ulleres. Cap d’aquestes 
adaptacions especials les veiem 
com un greuge vers a qui no 
pateix aquestes disfuncions.  
Tanmateix, què passa quan a 
un nen li costa llegir? Què passa 
quan a un alumne li costa estar 
atent? Per què veiem com un 
greuge per la resta d’alumnes 
el tracte diferenciat d’un nen 
dislèxic o amb Trastorn per 
dèficit d’atenció i hiperactivitat 
(TDAH)?
El sistema educatiu, històrica-
ment, ha partit de la premissa 
errònia que tots els individus 
tenen un perfil cognitiu semblant, 
i per això cal que assoleixin uns 
objectius marcats de la mateixa 
manera a cada curs. Sorto-

sament, cada cop som més 
conscients que cada individu, en 
l’àmbit de l’aprenentatge, té unes 
peculiaritats pròpies. El cervell 
és específic per cadascun de 
nosaltres: som hàbils en deter-
minades tasques i podem ser 
un desastre en d’altres. És tant 
clar que sovint ens sentim identi-
ficats amb el perfil cognitiu dels 
nostres fills. És normal que si un 
nen té uns pares o pare despis-
tat, ell pugui heretar aquesta 
peculiaritat. Tot això, aplicat 
al món de l’aprenentatge, es 
concreta en una idea: conèixer 
la neuropsicologia d’un alumne 
(o el que esdevé és el mateix, el 
funcionament del seu cervell) 
ens ajudarà a fer que aquest 
progressi de manera eficaç. 
Pares i professors tenim tendèn-
cia a pensar que, si deixem 
passar el temps, aquest males-
tar del nostre fill desapareixerà, 
que l’infant madurarà. Però això 
no és així. Detectar un possi-
ble trastorn de l’aprenentatge a 

temps és la manera de recon-
duir-lo i, a la vegada, ajudar a 
fer que l’infant no vegi afectada 
la seva autoestima.

Nens

 Aprendre sense que hi hagi 
 un sobreesforç afegit 

NENS.indd   1 03/04/2019   9:57:05



Motor

En un segment B que tendeix, 
cada vegada més, a la uniformit-
zació, en detriment de nocions 
com a plaer i joventut, la marca 
Peugeot es desmarca en triar 
la seducció presentant el Nou 
Peugeot 208.Perquè la forma 
en què s’utilitza l’automòbil està 
en plena mutació i perquè la 
transició energètica suposa 
una oportunitat real, el Nou 
Peugeot 208 està disponible, 
des del seu llançament, amb 
tres tipus d’energia possibles: 
elèctrica, gasolina o dièsel. Triar 
una silueta no determina l’ús 
d’un automòbil ni l’energia amb 
la qual es mou.
Aquesta nova generació del 

Peugeot 208, perfectament 
integrada en l ’estratèg ia 
de montée en gamme de la 
Marca Peugeot ,  destaca 
pel seu disseny afilat, que 
expressa joventut i energia.
Innovador pel seu estil distin-
tiu, el Nou Peugeot 208 també 
marca nous referents amb la 
nova generació del Peugeot 
i-Cockpit®, que incorpora un 
quadre d’instruments elevat 
3D i una gamma de funcions 
d’ajuda a la conducció sorgides 
de segments superiors. El món 
canvia i el futur suscita noves 
preguntes. Els nous reptes 
exigeixen respostes adaptades 
als temps, tant en l’automòbil 
com en altres camps. Des de 
l’experiència dels seus 208 anys 
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 Nou Peugeot 208: Futuristic & Young 

d’història, Peugeot s’endinsa 
amb seren i ta t  i  apos tes 
concretes en l’era de la transi-
ció energètica proposant una 
visió excitant i segura del futur: 
#UNBORINGTHEFUTURE.
Com a nou element d’aquesta 
visió de futur, el Nou Peugeot 
208 emfatitza la seva joven-
tu t  comun icant  energ ia , 
espontaneïtat i els valors de 
la Marca Peugeot: exigència, 
elegància i emoció. El seu estil 
atlètic evoca una esportivitat 
estimulant i alegre, pròpia d’un 
potencial prometedor. El seu 
disseny cuidat i de qualitat li 
confereix un caràcter d’alta 
gamma que s’inscriu perfecta-
ment en l’estratègia de la Marca 
Peugeot.

Tallers, Recanvis, Vendes i Exposició
Especialitzat en motos de gran cilindrada

www.motosbadalona.com

President Companys, 11 · 08911 BADALONA · Tel.: 93 464 05 53 · Fax 93 464 05 19

ciutatdelmotor.com
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Salut

31

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
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

El mes d’abril, en el marc del 
Dia Internacional de l’activitat 
Física d'aquest dissabte 6 
d’abril, se celebra el Mes de 
la Vida Activa. Les princi-
pals activitats programades 
per aquest 2019 són la “3a 
trobada de taitxí a Badalona”, 
la cursa “BDN Running”, la 
caminada popular “Màgic 
Badalona Running – Fem 
Sa lu t ”  i  l a  “ Cur sa  de  l a 
Dona”. Fins aquest dilluns, 8 
d'abril, els Centres d’Atenció 
Primària de Badalona (CAP) 
oferiran activitats relacio-
nades amb l’activitat física 
conduïdes pels professio-
nals dels centres que seran 
obertes a tota la ciutadania. 
Entre aquestes activitats cal 
destacar la realització d’una 
sèrie d’itineraris saludables 

pel municipi. Aquest mateix 
divendres, 5, hi haurà xerra-
des als centres de la Morera 
i el Raval sobre els beneficis 
de l’activitat física, a més, 
al Gran Sol tindrà lloc una 
sessió de ta i t xí.  De cara 
a dilluns, 8 d'abril, al CAP 
Sant Roc-El Gorg tindrà lloc 
una altre sessió de taitxí, a 
partir de les 10h. De cara a 
dijous, 11 d'abril, s'ha prepa-
rat la Caminada BDN Màgic 
Running. Aquesta caminada 
sortirà del Pont del Petroli de 
Badalona a les 10h i finalit-
zarà al Parc de Ca l’Arnús. 
Els participants es podran 
inscr iure en un dels t res 
circuits disponibles (circuit 
de 2,5 km per a persones 
no habituades a fer activitat 
física, circuit de 5 km a ritme 

Badalona celebra aquest 
abril el mes de la Vida Activa

Av. President Companys, 57 local
08911  Badalona

Tel. 93 464 21 34
info@boramarserveis.com

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
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lent, i circuit de 5 km a ritme 
ràpid). Les inscripcions a la 
caminada es poden fer al 
Centre d’Atenció Primària 
(CAP) o Casal de Gent Gran 
de cada barri. D'altra banda, 
abans de Setmana Santa, el 
diumenge 14 d'abril t indrà 
lloc la Cursa de la Dona.  La 
cursa sortirà des de la platja 

del Pont del Petroli a les 10 
del matí. Aquestes activitats 
completen la programació del 
‘Mes de la Vida activa’, que ja 
va començar amb la celebra-
ció durant el mes de març 
de la 3a trobada de taitxí i 
la cursa Badalona Running.
El ‘Mes de la Vida Activa’ 
és una iniciativa organitza-

da pel Servei de Salut i el 
Departament de Gent Gran 
de l’Ajuntament de Badalona, 
Badalona Serveis Assisten-
cials (BSA), l’Institut Català 
de la Salut (ICS) i entitats 
de la ciutat com l’Associació 
Badalona Running, el Centre 
d’Estudis Joan Maragall i 
Badalona Capaç.

34_pag.31_SALUT.indd   3 02/04/2019   10:10:01
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 Cassoleta de cigrons 
 amb curri 

¼ litre de brou vegetal
60 g d’olives negres d’Aragó
4 brots de julivert
1 cullerada sopera de curri
3 cullerades soperes d’oli d’oliva

 Preparació:
1. Es posa a coure la ceba, 

http://canalsalut.gencat.cat

Ingredients: 
700 g de cigrons cuits
2 patates mitjanes
5-6 tronxos d’api
1 ceba
Sal

pelada i tallada fina, dins una 
cassola de fang amb l’oli, fins 
que s’estovi.
2. S’hi afegeix l’api net i tallat 
fi, les patates tallades a daus, 
el curri i sal.
3. Es deixa coure uns 5 minuts.
4. S’hi afegeixen els cigrons, el 

33

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

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

SALÓ PRIVAT PER FESTES

Gastronomia

Bar - Restaurant

Santa Madrona, 122 - 123
08911 Badalona 

Tels. 93 389 30 80- 93 464 17 09
labotadearagon@wanadoo.es

ESPECIALITAT
en Tapes Variades i típiques d'Aragó

des de 1973

GASTRONOMIA.indd   2 03/04/2019   11:39:03



32 33

brou i les olives, i es cou uns 
5-8 minuts més.
5. Se serveix en cassoletes 
individuals decorades amb el 

julivert picat. Es poden servir 
com a segon plat, amb uns 
triangles de pa de pagès torrat, 
per exemple. Si acompanyen 

una amanida com a primer plat 
i unes postres a base de fruita 
fresca, pot resultar un menú 
ben complet i equilibrat.

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.indd   3 03/04/2019   11:39:15
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 Pastisseria Forn Catalunya 
 i el TOT et regalem les 
 xocolatines de Badamoni 

logo de Pastisseria Forn Cata-
lunya que trobaràs amagada 
a les pàgines d’aquest TOT, 
retalla-la, i porta’l a la pastis-
seria. Rebràs gratuïtament la 
imatge de Badamoni en xoco-
lata. 

La Pastisseria Forn Catalun-
ya, del carrer Sant Bru 56, i el 
TOT us proposen un joc molt 
dolç abans de Pasqua. 
Catalunya disposa de produc-
tes de Badamoni en xocolata 
de diversos sabors. Busca el 

*S’entregarà una imatge de 
Badamoni de xocolata per 
exemplar del TOT i persona. 

Vina a Pastisseria Forn Cata-
lunya amb el TOT i endolça’t 
la Pasqua! 

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

Horario: De martes a sábado de 8 a 16h. Noches de viernes y sábado de 20 a 23.30h. Domingos de 11 a 16h.

Mercè, 2 · 93 384 87 44

TA P E S  ·  R E S TA U R A N T

Menú diario y fines de semana sábado y domingo

GASTRONOMIA.indd   4 03/04/2019   11:39:22



RESTAURANTE 
SHAN HAI CITY

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
HORARIO: DE 12H A 16H - DE 19:30H A 24H

93 397 91 63 · 658 918 151 · restauranteshc@gmail.com
Av del Marqués de Mont-Roig, 72-74

en badalona desde 1990

RESTAURANTE 
SHAN HAI CITY

ENTRADAS Y SOPAS
1.Ensalada China                     3,75€
5.Ensalada de Gambas                        3,70€
7.Rollo de Primavera                     1,70€
8.Pan Chino                                             1,50€
9.Pan de Gambas                     1,95€
11.Sopa de Aleta de Tiburón            3,25€
12.Sopa Agripicante                    3,25€
13.Sopa de Maíz con Pollo                3,25€
14. Sopa de Maíz con Cangrejo        3,25€
15.Sopa de Marisco                              3,70€
16.Sopa de la Casa                                3,65€
18.Sopa de Pollo con Champiñones  3,25€

ARROZ Y TALLARINES
20.Arroz con Curry                             3,80€
21.Arroz Frito Tres Delicias              3,75€
22. Arroz Frito con Ternera              3,45€
23. Arroz Frito con Pollo                    3,45€
24. Arroz Frito con Gambas              4,15€
25.Arroz Especial                                 5,75€
26.Arroz Blanco                                    1,60€
27.Tallarines con Tres Delicias        4,75€
28.Tallarines con Ternera                 4,50€
29.Talarines con Pollo                     4,50€
30.Tallarines con Gambas                 4,95€
31.Tallarines Hong Kong                   5,50€
32.Tallarines Chinos a la Plancha   6,10€
33.Fideos con Tres Delicias               4,95€
34.Fideos con Ternera                     4,70€
35.Fideos con Pollo                              4,70€
36.Fideos con Gambas                     5,10€
37.Fideos Japoneses a la Plancha    6,10€

TERNERA
40.Ternera Liqi Estilo Coreana        5,85€
41.Ternera con Verduras                   5,30€
42.Ternera con Salsa de Ostras       5,95€
43.Ternera con Cebolla                      5,30€ 
44.Ternera con Pimientos Verdes  5,30€
45.Ternera a la Plancha                      6,50€
46.Ternera con Curry                      5,40€
47.Ternera con Champiñones          5,30€
48.Ternera con bambú,setas chinas   5,70€
49.Ternera con Salsa Picante           5,30€
50.Ternera Estilo Tailandia              5,85€

POLLO
51.Pollo con Verduras                        4,85€
52.Pollo con Salsa Agridulc              4,85€
53.Pollo con Almendras                    5,50€
54.Pollo con Pimientos Verdes       4,85€
55.Pollo a la Plancha                           6,50€
56.Pollo con Curry                               4,85€
57.Pollo con Champiñones               4,85€
58.Pollo con Bambú y Setas Chinas  5,40€ 
59.Pollo con Salsa Picante                4,95€
60A.Pollo con Limón                           5,10€
60B.Pechuga Frita 
        con Huevos y Patatas                  5,35€

GAMBAS Y MARISCO
61.Gambas con Verduras                  7,25€
62.Gambas con Salsa de Ostras       7,25€
63.Gambas con Cebolla                      7,25€
65.Gambas a la Plancha                     8,50€
66.Gambas con Curry                         7,25€
67.Gambas con Champiñones         7,25€
68.Gambas. Bambú y Setas Chinas   7,60€
69.Gambas con Salsa Picante           7,25€

FRITURAS
74.Cerdo Agridulce                              4,95€
82.Langostinos Estilo Japonés         7,80€
83.Ternera Frita Estilo Chino           5,40€
84.Pollo Frito Estilo Chino                5,40€
86.Wan Tun Frito                                  3,30€
89.Patatas Fritas                                   2,90€
90.Alas de Pollo Fritas                     4,55€

PESCADO Y SEPIA
91.Sepia con Verduras                        7,25€
92.Sepia con Salsa de Ostras            7,25€
93.Sepia a la Plancha                           8,95€
96.Sepia con Curry                              7,25€
98.Sepia, Bambú y Setas Chinas     7,25€
99.Sepia con Salsa Picante                7,25€

PLATOS ESPECIALES
100.Pato Asado Pekín                   12,50€
101.Pato con Naranja                          8,95€
102.Pato con Bambú y Setas Chinas 8,95€
104.Empanadillas Fritas                    4,95€
106.Ku-Bak con Tres Delicias           7,70€
107.Ku-Bak con Gambas                    8,10€

MENÚ PARA 2 PERSONES 17,50 €
1 Ensalada china
2 Rollos de primavera
1 Pollo con almendras
1 Ternera con bambú
Setas chinas
1 Arroz frito tres delicias

MENÚ PARA 3 PERSONSONAS 25,95 €
1 Ensalada china
3 Rollos de primavera
1 Arroz frito tres delicias               
1 Ternera a la planxa
1 Pollo con almendras
1 Cerdo agridulce

MENÚ PARA 4 PERSONAS 37,50 €
2 Ensaladas chinas
4 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Pollo con almendras 
1 Alas de pollo fritas
1 Ternera a la planxa
1 Gambas salteadas con bambú y setas

MENÚ PARA 5 PERSONAS 42,95 €
2 Ensaladas chinas
5 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Ternera con salsa de ostras
1 Pollo con almendras 
1 Empanadilla frita
1 Cerdo agridulce
1 Gambas con ostras

MENÚ PARA 6 PERSONAS 54 €
2 Ensaladas chinas
6 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Empanadilla al vapor, a la plancha 
o fritas
1 Pollo con limón
1 Alas de pollo fritas
1 Ternera a la plancha
1 Pollo con almendras
1 Gambas con champiñones
2 panes chinos

menús especiales

a domicilio pedido mínimo 15 €
Con todos los pedidos a domicilio también bebidas y postres

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
HORARIO: DE 12H A 16H - DE 19:30H A 24H

93 397 91 63 · 658 918 151 · restauranteshc@gmail.com
Av del Marqués de Mont-Roig, 72-74

en badalona desde 1990
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Redacció / ACPG

Les pèrgoles d’alumini són 
una de les millors opcions 
per separar ambients al jardí. 

Acostumen a utilitzar-se princi-
palment per delimitar una zona 
de descans o de menjador ja 
que poden protegir del sol, de 
la pluja, del vent o de qualsevol 

altre factor climatològic. Són 
una de les principals tendències 
decoratives arreu del món ja que 
amb aquestes es poden aconse-
guir una gran varietat d’estils 
decoratius, donant així un toc 
molt personal i bonic a aquest 
espai. Les de fusta sempre han 
estat les més populars, però 
les d’alumini estan tenint també 
molt d’èxit gràcies al fet que són 
més fàcils de muntar ja que 
són molt més lleugeres. També 
són molt resistents al sol i a la 
humitat, i el seu manteniment 
és molt senzill. Pel que fa a 
l’aspecte decoratiu, en podeu 
treure també molt profit ja que 
podeu posar testos penjants, 
cortines, gelosies o qualsevol 
altre element decoratiu. A més, 
hi ha una gran quantitat i varietat 
de dissenys, podent escollir una 
pèrgola senzilla o altres més 
elaborades i cridaneres amb 
detalls arabescos o diversos 
ornaments encastats. Com que 
hi ha tanta varietat, hi ha també 
molts preus, així que poden 
adaptar-se al vostre pressupost.

` `

Llar

 Les pèrgoles d’alumini 

LL.indd   1 01/04/2019   13:06:11
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Anys 70, carrer d'Austràlia en el barri de Llefià
Foto antiga : Montse Retamero  
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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Immobiliària

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

idealista.com

L'euríbor a 12 mesos ha frenat 
en sec. Tot i que acumulava 10 
mesos de pujades consecu-
tives, al març s'ha mantingut 
estable. De fet, ia l'espera que 
el Banc d'Espanya confirmi la 
dada definitiva, la mitjana del 
tercer mes de l'any se situa en 

el -,108%, el mateix nivell en 
el que va acabar febrer, el que 
es tradueix en màxims de dos 
anys . Ara bé, això no vol dir que 
les hipoteques variables a les 
que li toqui revisió properament 
vagin a veure inalterada la seva 
quota. Tot el contrari: es veuran 
incrementades mínimament. 
El motiu és que està per sobre 
del -0,191% que va marcar fa 
just un any i que és l'actual 
mínim històric de l'indicador. No 
obstant això, l'encariment serà 
testimonial. Per a una hipoteca 
d'un import de 100.000 euros a 
25 anys i un interès de l'1% + 
euríbor, la quota pujarà uns 45 
euros a l'any. I per què l'euríbor 
ha trencat la tendència alcis-
ta? La resposta està en les 
últimes decisions que ha pres 

 L'euríbor frena la seva escalada 

el Banc Central Europeu (BCE), 
la màxima autoritat monetària 
i financera de l'eurozona. A 
principis de mes, l'organisme 
va celebrar una reunió en la 
qual va decidir posar en marxa 
una ronda de finançament 
extraordinari per a la banca i 
va ajornar la pujada dels tipus 
d'interès almenys fins a final 
d'any. Fins ara, es considera-
va la possibilitat que el primer 
repunt del preu del diner des de 
2011 es produís a la tornada de 
l'estiu, just abans que acabi el 
mandat de Mario Draghi com a 
president. No obstant això, la 
revisió a la baixa de les previ-
sions de creixement i inflació a 
l'eurozona han portat el manda-
tari italià a posposar la tornada 
a la normalitat monetària.

IMMOBILIARIA.indd   1 01/04/2019   11:19:37



Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 ·  93 383 04 68

120.000 €

ST CRIST-ÀTIC EN VENDA Ref B-2927: 70 m 
², 3 hab ( 1 doble) , bany compl+ cuina ref; 
menjador de 24 m ², TERRASSA de 15 m ², 
calefacc. Per entrar a viure!! Ideal parelles.

300.000 € (PK+ traster inclosos)

MONTGAT-CAN CIURANA Ref B- 2922: Pis de 
80 m ², 3 hab., bany compl i cuina arreglats, me-
najdor de 28 m ² ext a balcó, calefacc. Terrassa 
a dalt de 30 m ².

LA PLANA-SOBREÀTIC Ref B- 2919: Per en-
trar a viure!! Pis de 42 m ², 1 hab doble, bany 
compl + cuina ref, galeria, a cond, parquet. 
Finca amb ascensor. 

149.900 €

PROGRÉS-CASA Ref B- 2781: Preciosa casa 
situada a 2 min de la platja! 220 m ² repartits 
en PB + pis + golfes, 3 hab., bany compl, cuina 
office, de PATI  de 40 m ².

380.000 €

CENTRE Ref B- 2899: Pis de 4 hab., ( 1 doble), 
bany compl i cuina conservats, menajdor 18 
m ² ext a balcó, a cond amb bomba de calor, 
asc. TOT EXTERIOR!

220.000 €

CENTRE Ref B-2912: Fantàstic pis de 170 m 
², 4 hab dobles( 1 tipus suite), 3 banys compl, 
cuina office ext a galeria de 8 m ², menjador  
de 48 m ², parquet, calefacc. Asc

475.000 €

PEP VENTURA-CASA Ref B- 2925: Casa de 
170 m ²  repartits en PB+2, + PATI de 75 m ² 
+ terrassa de 30 m ², 4 hab., 2 banys compl., 
menjador de 25 m ², garatge.

430.000 €

249.000 €

PASSEIG DE LA SALUT Ref B-2913: Pis de 100 
m ², 3 hab ( 2 dobles), , 2 banys compl., cuina 
arreglada, menjador de 25 m ² ext, terra gres, 
calefacc. Asc.

PEP VENTURA Ref B- 2920: Pis de 80 m ², 2 
hab dobles ( una ext a balcó), bany compl + 
cuina americana ref., menjador de 25 m ², par-
quet, calefacc. Per entrar a viure!!!

229.000 €

BUFALÀ Ref B-2923: 100 m ², 4 hab.( 1 do-
ble), bany i cuina en molt bon estat, menaj-
dor de 22 m ² ext a balcó de 7 m ², calefacc. 
TOT EXTERIOR, ascensor!

186.000 €

PEP VENTURA  Ref B- 2924: 70 m ², 3 hab.( 1 
doble), bany i cuina ref., menjador de 18 m ², 
balcó gran, calefacc. Finca amb asc, per entrar 
a viure! a 2 min Metro.

188.000 €

DUPLEX-COLL I PUJOL Ref B- 2893: 150 m ² + 
terrassa de 60 m ² + terrat de 20 m ², 3 hab (2 
dobles), cuina americana de 20 m ², 2 banys, 
calefacc. Vivenda única, tipus caseta. 

387.000 €

PROMOCAT.indd   1 02/04/2019   13:57:38
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Amb el Sol ja circulant 
pel teu signe, avances 
cap als teus objectius. 
Urà a la teva Casa de 
l'economia, fa que entris 
en una etapa on cercaràs 
noves fonts d'ingressos.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Venus, aspectat a Urà, 
facilita que prenguis 
d e c i s i o n s  o  q u e 
t'atreveixis a fer un pas 
important. De moment, 
potser quedarà en un 
projecte, però vas posant 
els fonaments.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Mart a Taure, i al final de 
la teva Casa XII, pot fer 
que et sentis una mica 
engabiat. Molta energia 
per cremar en estat 
d'espera. Ja queda menys 
per passar a l'acció.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Venus al teu sector laboral 
i de la salut, afavoreix 
trobar feina o aconseguir 
un tractament adequat. 
El Sol a la Casa VII, 
assenyala moviment al 
sector de la parella.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Amb Plutó, tan a prop de 
Saturn, algunes coses 
es van materialitzant. 
Bon moment per establir 
límits i per deixar la feina 
estructurada, a l'espera 
de passar a l'acció.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

La tensió dels planetes a 
Peixos, pot fer que vegis 
coses que no són, o que 
deformis la realitat per 
un excés de percepció. 
Prendre distància pot 
ser bo per veure-hi clar.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

La Lluna al costat de 
Saturn i  Plutó, pot 
proporcionar-te certa 
tensió amb la parella. 
Especialment si no 
estàs disposat a veure 
la realitat i a aprofundir 
en els problemes.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

El Sol circulant pel teu 
sector IX, pot inclinar-
te a pract icar una 
mica d'esport. Potser 
darrerament has posat 
pes o bé et sents tens 
i necessites alliberar 
energia.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Mercuri, ja directe, és al 
costat de Neptú i això, 
situat al sector de les 
relacions, demana una 
dosi de prudència. Intenta 
deixar les coses clares per 
evitar malentesos.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

L'aspecte dels planetes 
a Peixos, et proporciona 
una mena d'instint, que 
pot resultar necessari 
per entendre cap on has 
de tirar. Sobretot si estàs 
en una situació incerta.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Urà conjunt al Punt de 
la Fortuna, pot propiciar 
troballes interessants. 
Situacions que sembla 
que vénen a complicar-
te l'existència però que 
afavoreixen els teus 
interessos.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Venus a Peixos, t'inclina 
a cercar la pau. En un 
sentit més terrenal, et 
pot fer anar de botigues o 
cercar una nova imatge. 
Expresses els afectes de 
manera més directa.

Facilitat Imma del Destí AMIC

Horòscops

Frases cèlebres

«Redueix els teus propòsits i 
eixampla les teves accions»

Wallace Stevens

«Més enllà de temors i 
recances s'obren sempre 
blaus horitzons»

Miquel Martií i Pol

PASSATEMPS.indd   2 02/04/2019   10:03:08
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

El mes de març de 2019 serà 
recordat com un dels més secs, 
al conjunt de Catalunya. En el 
cas de Badalona, tan sols s’han 
acumulat 4,2 mm, menys del 
15% del que tocaria. Segons les 
dades de l’observatori munici-
pal, caldria recular fins al 1995 
per trobar un març encara més 
sec. Els números són encara 
més escandalosos uns quilò-
metres més al sud-oest. A 
l’Observatori Fabra de Barce-
lona s’ha registrat el març i el 
segon primer trimestre més 
secs des que es tenen dades 
(1914). Tot plegat ha estat a 
causa de l’anticicló, que ens 
ha acompanyat de manera 
ininterrompuda durant moltes 
setmanes. Prova d’això és que 
la pressió atmosfèrica mitjana 
d’aquest mes passat ha estat 

En la secció anterior ja vam 
comentar que la ratxa seca 
(nombre de dies consecutius 
amb precipitació diària inferior 
a 1 l/m2) s’havia allargat més 
de 40 dies. Al mapa elaborat pel 
Servei Meteorològic de Catalun-
ya es pot observar que en alguns 
punts del Baix Llobregat la ratxa 
seca va superar els 65 dies, 
mentre que al sud de les Terres 
de l’Ebre va arribar als 100 dies.

Temp màx 17,9 °C el dia 26

Temp mín 8,0 °C el dia 27

Hr màx 86% el dia 31

Hr mín 17% el dia 26

Press atm màx 1029,3 hPa dia 29

Press atm mín 1015,3 hPa dia 31

Vent màx 46,7 km/h 
(sud-est) dia 26

 Precipmàx 24h 0,0 l/m2 

 Precip anual 23,2 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

de 1022,6 hPa, un valor molt 
elevat. Però amb el canvi de 
mes, la situació meteorològica 
ha començat a canviar. El centre 
d’altes pressions s’ha enreti-
rat i això permet l’arribada de 
pertorbacions. Diumenge ja es 
van començar a notar els canvis 
amb l’augment de la humitat i de 
la nuvolositat, si bé no va arribar 
a ploure al litoral central.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo setmana 
del 25 al 31 de març
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA

SE TRASPASA PELUQUE-
RÍA Montigalà Tel. 607 280 
944 
SANT FELIU DE GUIXOLS-
CASA Ref B- 2915: Fantàs-
tica casa de poble de 60 m 
² + PATI de 10 m ², 2 hab ( 1 
doble), a cond amb bomba de 
calor. Completament reforma-
da. Possib, d 'edificar PB+2 
.159.000 € Tel 933 832 806
GORG  Ref B-2876: Pis de 
95m², 3hab, bany i cuina refor-
mats, menjador de 25m² ext 
amb sortida a balcó, , terres 
de gres, finestres d’alumini, 
calef i a/a, per entrar a viure.
Asc.212.000€ Tel 933 830 468
FRONT MARITIM -Ref B- 
2900: Fantàstic pis de 50 m 
², 1 hab doble amb armari 
empotrat, cuina office, menja-
dor de 22 m ² ext a terras-
sa de 15 m ², calefacc. Zona 
comuni t .  amb p isc ina .  Pk 

inclòs. 340.000 € Tel 933 832 
806
CENTRE AMBULATORI- 
Ref B-2826: Pis de 120 m ², 
4 hab, bany compl+ aseo, 
cuina office, menjador de 42 
m ², 2 balcons, asc. 345.000 € 
(inclou 2 places de pàrquing) 
Tel 933 830 468
PEP VENTURA- Ref B-2918: 
Pis de 90 m ², 3 hab ( abans 
4), bany compl+ aseo, cuina 
of f ice, menajdor de 28 m ² 
ext a balcó gran, calefacc. 
Pis alt amb asc. Orientat mar. 
250.000 € Tel 933 832 806
CENTRE CASA -  Ref  B - 
2878: Fantàstica casa de 250 
m ² repartits en PB+2+golfes, 
4 hab., 2 banys compl + aseo, 
2 terrasses de 50 m ² i 20 m ², 
calefacc. Pàrquing de 45 m ². 
Per entrar a viure!!! 690.000 € 
Tel 933 830 468

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT A LLOREDA: 

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

Preu: 0,35€/paraula

Cartuchos 
y Tóner 
para todas 
las impresoras AVD. DE CATALUNYA, 91 TEL. 931 507 015

TREBALL
 

OFIMÁTICO se ofrece para 
llevar Ordenador, media jorna-
da, 200 € mes o trabajar desde 
casa. 628 921 054
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Fija o por 
horas. Disponibilidad inmedia-
ta. 602 024 154
BUSCO TRABAJO cuidado 
de personas mayores, limpie-
za, con experiencia, referen-
cias. Externa. 663 795 128
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza. Fija o por horas. 
612 219 151
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores. 
603 371 957
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores 
y niños. 698 881 221
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños o limpieza. Por horas. 
688 237 320
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. 604 290 220
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de niños y limpieza. 
617 543 296
CHICO BUSCA trabajo de 
mesero o ayudante de cocina. 
617 543 296 
CHICA BUSCA trabajo para 

ROSTISSERIA AL CENTRE DE 
BADALONA NECESSITA CUINER/A

Enviar curriculum a 
rostisseriabdn121@gmail.com 

o entregar al C/Canonge Baranera,121

CLASSIFICATS.indd   2 03/04/2019   15:25:37
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INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT 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. 687 73 50 63

Preu: 0,35€/paraula

Necrològiques
3 d'abril
• Lourdes Arqué Canalias
• Josefa Pérez Alarcón
• Elvira Santamaria Arias
• Teodoro Vizcaino Saez
• Carmen Marín Santander

2 d'abril
• Pepita Calvo Cayuela
• Enric Combes Boj
• Antonio Fernández Jesus
• Conchi Romero Martín
• María Sans Reus
• María López Rodríguez
• Maria Rosa Barrera Taxonera 

1 d'abril
• Eloisa Marín Chocano
• Jordi Bernal Baiges
• Remei Montané Cierco 
• José Ángel De Cabo Castillo 
• Javi Vega Martínez
• Teresa Nualart Bertran
• Mari Carmen Luque Córdoba 
• Pilar Mur De Antonio
• Antonia Acosta Fernández

cuidado de personas mayores, 
niños  y limpieza. Fija o por 
horas. 688 245 733 · 688 207 
107
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
por las noches y f ines de 
semana, con experiencia y 
referencias. 632 404 866
SEÑORA BUSCA empleo 
para cuidado de personas 
mayores, niños y l impieza. 
Enfermera con experiencia. 
Fija o Externa. 632 745 140
CHICA BUSCA trabajo para 
limpieza. En las mañanas, por 
Horas. 722 339 456
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y labores del hogar. Fija 
o Externa. 612 264 308
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y labores del hogar. 
Externa. 666 600 470
HOMBRE RESPONSA-
BLE se ofrece para trabajo 
de pintura, paleta. 625 068 570 
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza. 698 393 504 

CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza. Por las mañanas. 
698 603 749
SEÑORA RESPONSABLE 
se ofrece  para cuidado de 
persona adulta, niños  y  limpie-
za. 687 104 126
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores. 
Fija. 632 636 127
SE OFRECE señora responsa-
ble para cuidar personas mayores 
y limpieza.  722 854 085
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños o limpieza. Con experien-
cia. 602 473 669
SEÑORA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores y 
niños. 694 502 305
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Experiencia y 
referencias. 675 196 502
CHICA BUSCA t r aba jo 
para cuidado de personas 
mayores y limpieza y limpie-
za. Experiencia. 651 904 589 

ALQUILER OFICINA 
300 €/MES 

O COMPARTIR 200 €/
MES CON POSIBILIDAD 

DE ALMACÉN
TEL. 608 690 516
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Anuncis per paraules

CHICA SE OFRECE para 
limpieza. Martes y Miércoles, 
de 9 a 13. 658 622 607

VARIS

COMPRO ANTIGUEDA-
DES: muñecas, Scalextrics, 

Església/Comunitat/Lloc de Culte Feiners Dissabtes Diumenges i festius
Sant Josep 11/20 11/20 9/11/12:30/20
Santa Maria estiu 8:30/20 hiv. 8:30/19 estiu8:30/20 hiv. 8:30/19est. 9/11:30/20 h.9/11:30/19
San Francesc d'Assís 19:30 19:30 12:30
Salesians 7:10 i vigílies 20 9/12
Sant Crist de Canyet 11:30
Santa Clara dimarts i dijous 18:30 18:30 10:30
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 diumenges 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 9/19/20:30 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 a les 12

Horari Misses

G e y p e r m a n ,  M a d e l m a n , 
t e b e o s ,  c o m i c s ,  o b j e t o s 
religiosos y militares puros 
plumas licores libros y mucho 
más pago inmediato 
627 937 101 
COMPRO COMICS, álbumes 
de fútbol, Playmobil, Scalex-
tric, Geyperman,Madelman, 
muñecas, Tente, Rico, Paya y 
antigüedades en general.
679 736 491
AMARRE EN VENDA 3 × 8, 
Port BDN Delta. 639 209 211

AMISTATS

CABALLERO UNIVER -
SITARIO,  mayor interesa 
relacionarse con señora culta 
tambien mayor para  conversa-
cion, Badalona centro – tardes  
93 384 68 12 - Josep

 

Pregó de Setmana Santa:  
 
Pregoner:    

Sr. Joan Rosàs,  
Historiador i  
Prior de la Congregació dels Dolors de Badalona. 
   
 
 
 
10 d’abril a la Parròquia de Santa  Clara (20h). 

Arxiprestat Badalona nord Montgat i Tiana 
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Distribuïdors oficials del TOT

Posa't en contacte amb nosaltres:

651 976 517
comercial@totbadalona.com

Vols distribuir 
el TOT al 
teu comerç?

Nou distribuïdor

Renovació distribuïdor

Horari: 
de 9h a 14h i de 17h a 20.30h

Drogueria, Perfumeria, productes de cosmètica i neteja

Per què et fas distribuïdor del TOT?
Per oferir als nostres clients la revista de referència 
de la ciutat.

Avd. Sant Mori, 69
DROGUERIA - PERFUMERIA 

L. DIAZ

Horari: 
De dilluns a dissabte de 9.30h a 13.30h i de 16.30h 
a 20.30h
Productes d'artesanía Tibetana, encens, mobles i 
bols tibetans, Activitas: Ioga, meditació, conferencies i 
tallers.
Per què continues com a distribuïdor del TOT?
Per donar un servei a la gent 
del barri.

Providencia, 1-7
931 649 913
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  ARTIGUES  
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2 
93 399 02 06

  BUFALÀ  
BON ÀREA
Independència, 156
934 605 516
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

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

  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
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 
FIMONS BAR
Mossen Anton, 29
93 389 11 38

CONGELATS
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 
J.CAMPS S.L.
Sta. Madrona, 45
931 184 232 
MARGENAT
Santiago Rusinyol, 3
Martí Pujol, 131

  COLL I PUJOL   
EL ESCONDRIJO
Coll i Pujol, 26
933 871 083

  DALT LA VILA  
PASTISSERIA LA VILA
Marti Pujol, 192 ·
93 389 36 25

Distribuïdors oficials

Troba el TOT cada setmana 
als nostres distribuïdors oficials
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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
FORN LAIA
Av. President Companys, 4-5 
933 845 357

  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
MARI-2
Quevedo, 18 · 933 839 706

  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
DROGUERIA
PERFUMERIA L. DIAZ
Avda.Sant Mori, 69

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

  LLOREDA  
FRUITERIA LA PERA
Rambla Sant Joan, 83 
botiga 10 · 653 105 625
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
GRUPO TOMAS
Rambla Sant Joan, 95
933 995 609

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

  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
FORN DE PA ARTESÀ
Plaça Pomar, 3
645 45 00 32

  PROGRÉS  
FLORISTERIA 
S. VENTURA
Plaça Pep Ventura, 13
LA BUHARDILLA 
CAFETERIA
Guifré, 220 · 93 601 82 82 
PASTISSERIA GUIFRÉ
Guifré, 259 · 93 387 5093 
DON PELUT
Vaixell Ma. Assumpta, 8
935 144 185
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
Providencia, 1-7
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 
ULTRAMARINOS 
MARTINA
Progres, 93
93 388 12 42

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

  SANT CRIST  
BON ÀREA
Coll i Pujol, 185
934 610 405
SALUT PLENA
Coll i Pujol, 188 
Tel. 932 504 623 
CAL DANTE, 
FRUITES I VERDURES
Coll i Pujol, 143
610 910 581

REP CADA SETMANA EL TOT A CASA TEVA DURANT TOT L'ANY         
FES-TE SUBSCRIPTOR

651 97 65 17 · subscripcio@totbadalona.com
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