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La Setmana

El PSC guanya les eleccions
generals a Badalona
28A | Carles Carvajal

El PSC ha tornat a recuperar
la victòria a Badalona en unes
eleccions generals. Els socialistes van convertir-se, diumenge 28 d’abril, en la primera
força a la ciutat amb uns resultats contundents. Un 28,90%
de l’electorat va votar el PSC
amb gairebé 34.000 suports.
D’aquesta manera els socialistes tornaven a la primera
posició després de la victòria,
ara fa tres anys a les generals,
dels Comuns. La formació
morada va ser la segona força
a la ciutat amb el 18,74%, i
21.971 vots. La tercera força
va ser ERC que va aconseguir els seus millors resultats
en unes generals a Badalona, amb el 17,62% i 20.654
suports. La quarta formació a
la ciutat va ser C’s, millorant
el seu resultat del 2016, amb
15.578 vots i un 13,29%. La
gran davallada la trobem al
PP, que perd gairebé 10.000
vots a Badalona, respecte a les
darreres generals. Els populars

Àlex Pastor, i la resta de regidors del PSC, celebrant la victòria electoral

van aconseguir 7.586 vots, un
6,47%. La sisena força va ser
Junts per Catalunya, amb 6.576
vots, i un 5,61% dels vots. La
irrupció de VOX també va
quedar reflectida a Badalona,
aconseguint el suport de prop

de 5.000 persones, i un 4,13%.
Pel que fa al Senat, a Badalona
els senadors del PSC, Manuel
Cruz, Elia Tortolero i Carles
Martí s’emporten la majoria
de vots amb uns 30.000 vots
cadascun.

ERC guanya a Montgat i Tiana a les generals
Esquerra va convertir-se en la
formació més votada, aquest
diumenge, a Montgat. La formació va aconseguir un 26,8%
dels vots amb 1902 suports. La
segona força a Montgat va ser
el PSC, amb el 21.46%, amb
1523 vots. La tercera força va
ser els Comuns, amb el 19.74%,
i 1401, seguida de C’s, amb el
12.61% i 895 vots. La cinquena

força va ser Junts per Catalunya amb el 7.96% i 565 i el PP
amb el 3.69% i 262 vots. La
participació a Montgat va ser
històrica, d’un 80,37%. Pel que
fa a Tiana, ERC també va ser
la força més votada, de manera
contundent, amb un 34.21% i
1942 vots. La segona força va
ser Junts per Catalunya amb un
15.84% i 899 vots. El PSC se

situa a la tercera posició amb
un 15.8% i 897 vots. El Comú
Podem aconsegueix la quarta
plaça amb un 13.46% i 764
vots, seguida de C’s amb un
8.86% i 503 vots. El PP arriba
a la sisena plaça amb un 4%
dels vots i 227 paperetes. La
participació a Tiana va ser molt
alta, per unes generals, amb
un 84,88%.
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El PSC s’imposa a 23 barris
i ERC a 11 de Badalona

PSC

1. Centre
2. Coll i Pujol
3. Dalt de la Vila
4. Gorg
5. Progrés
6. Raval
7. Can Claris
8. Canyet
9. Bufalà
10. Bonavista
11. Manresà
12. Canyadó
13. Casagemes
14. Guixeres
15. Pomar
16. La Morera
17. Pomar de Dalt

18. Mas Ram
19. Sant Crist
20. Nova Lloreda
21. Sistrells
22. La Salut
23. Lloreda
24. La Pau
25. Puigfred
26. Montigalà
27. St. Joan Llefià
28. St. Ant. Llefià
29. St. Mori
30. Artigues
31. Sant Roc
32. Congrés
33. El Remei
34. La Mora

ERC-CatSí

28A | Carles Carvajal

117.806 badalonins i badalonines, un 75,51% dels electors
de la ciutat van anar aquest
diumenge a les urnes, la participació més alta des de l’any
1982. Per barris, el PSC s’ha
imposat en 23 barris de Badalona
i ERC en 11 barris. En concret,
el Partit dels Socialistes s’han
imposat en barris com la Salut,
els quatre barris de Llefià, Sant
Roc, Can Claris, Bufalà, La
Morera, Artigues, Bonavista,
Montigalà, Puigfred, Congrés, El
Remei, Gorg, Sant Crist, La Pau,
Lloreda, Nova Lloreda, Pomar,
Raval o Sistrells. Pel que fa a
ERC, s’ha imposat als barris més
cèntrics, com Casagemes, Coll i
Pujol, Manresà, Canyet, Centre,
Dalt la Vila, Progrés o Canyadó.
A diferència de les eleccions
del 2016, els Comuns no han
guanyat a cap barri de Badalona,
tot i que en alguns, com Bonavista, Can Claris, Congrés, La Salut,

Llefià, Sant Roc o Nova Lloreda
han estat segona força. Per la
seva part, Junts per Catalunya
ha estat segona força al Centre,
Casagemes o Dalt de la Vila. Per
barris, els més participatius, amb
un 84,01% han estat Casagemes
i el Centre. Els menys participatius han estat Sant Roc, amb un
54,56% i La Pau amb un 67,37%.
Sense treva, dijous 10
comença la campanya de les
municipals
Ni una setmana ha passat des
de les eleccions generals del 28
d’abril que totes les maquinaries
dels partits ja estan ultimant la
campanya de les municipals del
proper diumenge 26 de maig. La
mitjanit del proper dijous a divendres començarà la campanya,
que també coincidirà amb els
comicis europeus. A Badalona,
es presentaran un total de 10
candidatures i a Montgat i Tiana,
8 candidatures a cadascun dels
municipis.

Pastor valora els resultats
de les eleccions generals
Després de 8 anys, el PSC ha
tornat a ser la primera força a
la ciutat. L'alcalde de Badalona, i primer secretari del PSC,
Àlex Pastor, va voler agrair
als 33.881 votants socialistes
a la ciutat. Pastor va explicar
que el projecte socialista que
representa Pedro Sánchez a
Espanya, representa nosaltres
a Badalona el mateix projecte.

Albiol comença a
desmarcar-se del PP
en un vídeo
Aquest dilluns el cap de llista
dels populars a Badalona, Xavier
García Albiol ha fet córreu un
vídeo on alguns ciutadans
li diuen que li donaran el vot,
malgrat no simpatitzar amb el PP.
Albiol diu que per ell l’important
és el futur de la ciutat i demana
la confiança a tots els veïns pel
seu projecte, tinguin la ideologia
que tinguin. Fins i tot interpel·la
els independentistes.
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L'Ajuntament i la Diputació acorden
construir una nova biblioteca
al barri de Lloreda
L’Euromillones deixa un
premi d’un milió d’euros
a Montigalà
El sorteig del passat dimarts,
23 d’abril dia de Sant Jordi, va
deixar un premi d’un milió d’euros
en el sorteig de l’Euromillones
celebrat aquell dia. La butlleta
premiada va ser validada al punt
de venda número 14.980 de
Badalona , situat al carrer Olof
Palme, dins del Centre Comercial Montigalà. Aquest establiment ja ha repartit, darrerament,
diversos premis.

Estudi de l’OCU sobre la
neteja de Badalona

Imatge actual de la Biblioteca de Lloreda
Equipaments | Carles Carvajal

Tot i algunes petites obres de
reforma a l'actual biblioteca de
Lloreda, l'equipament ha quedat
totalment antic. Fa temps que
el personal de la biblioteca i
usuaris reclamen un trasllat.
Ara, la Diputació de Barcelona, organisme encarregat de
la biblioteca i l'Ajuntament de
Badalona han consensuat la
ubicació per construir un nou
edifici al barri de Lloreda en
un solar situat a la confluència
de la rambla de Sant Joan i
l’avinguda de Lloreda. Fonts
municipals han explicat que
aquesta decisió dona resposta a una petició del govern de
Badalona basada en la necessitat de traslladar la biblioteca perquè l'actual equipament

no és el més adient. Davant
aquesta situació, i seguint les
indicacions del Pla Estratègic
2018-2021 de Biblioteques de
Badalona, des de l’Ajuntament
de Badalona es va proposar
el solar situat a la confluència
de la rambla de Sant Joan i
l’avinguda de Lloreda, on s’ha
de construir una nova promoció d’habitatges, com a nou
emplaçament per a la biblioteca. D’acord amb els aspectes exposats, la Diputació de
Barcelona ha considerat òptim
construir la nova biblioteca en
l’emplaçament proposat per
l’Ajuntament deixant pendent
per definir la seva ubicació
exacta dins del basament de
l’edifici d’habitatges així com la
relació física que tindrà amb els
exteriors.

Badalona s’ha situat a la mitjana estatal pel que fa a neteja
viària en comparació a altres
60 ciutats de l’Estat. Son
dades d’un estudi realitzat per
l’Organització de Consumidors,
(OCU). La ciutat ha obtingut 47
punts sobre un total de 100 i se
situa en una posició mitjana, tot
i que més aviat baixa respecte
als 79 punts que ha obtingut
Oviedo, la ciutat més valorada.

Solució als camions
d’escombraries
Fa te m p s q u e l ’Av in g u d a
Cerdanya, entre els barris de
Bufalà i la Morera, està afectada
pels camions d’escombraries
aparcats enmig del carrer. La
manca d’espai, a l’interior del
pàrquing de Fomento, provoca aquesta situació. Veïns
dels barris de Bufalà, Morera
i Pomar van demanar paraula
al ple per reclamar una solució.
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VAS A LES FESTES DE MAIG?
L’autobús és la millor opció
El Piromusical, concerts, gegants, exposicions,
música, la plantada del dimoni, teatre,
sardanes, dansa i la Nit de Sant Anastasi...
Aquests dies Badalona bull d’activitats. Posa’t
el mocador, vine a la festa en bus, i no te’n
perdràs ni una!
La Nit de Sant Anastasi, després de la
Cremada del Dimoni, reforcem els nostres
serveis. Consulta l’ampliació dels horaris de
les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29.

Coneix tot el que t’ofereix el bus a la teva ciutat a:

AMB Mobilitat

Disponible a App Store i Google Play

www.amb.cat/mobilitat
www.tusgsal.cat
@Mobilitat_AMB
@tusgsal_oficial
@MobilitatAMB
@tusgsal
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Tanquen temporalment per
presència de legionel·la els camps
de futbol de Lloreda i Pomar
Sanitat | Carles Carvajal

L e s d ar r e r e s i n s p e c c i o n s
s a n i t àr i e s re a li t z ad e s p e l
Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya als
Camp de futbol de Lloreda
i Pomar per a la prevenció i
control de la legionel·losi ha
donat positiu en aquestes
dues instal·lacions esportives
muni c i pal s, c o n c ret am ent
en el circuit d’aigua calenta
sanitària i d’aigua freda dels
dos vestidors. Per aquesta
raó, seguint els requeriments
formulats per la inspecció i
com a mesura preventiva,
l’Ajuntament de Badalona ha
decidit tancar temporalment
el circuit d’aigua sanitària
calenta i freda dels Camps
de futbol de Lloreda i Pomar.
També s’ha tancat tempo -

ralment el reg del camp de
fu t b o l j a q u e l ’i nfor m e d e
l’entitat inspectora assenyala que manca un certificat de
neteja i desinfecció d’aquest
sistema durant l’últim any.
L’Ajuntament de Badalona ha
comunicat el problema detectat a les entitats esportives
usuàries d ’aquest equipament i ha informat sobre
les mesures adoptades per
garantir la salut pública. Una
vegada feta la desinfecció
s’ha d ’esperar un perío d e
m ín i m d e 15 d i e s p e r f e r
una nova presa de mostres
i noves analítiques per veure
l’efectivitat del tractament
de desinfecció realitzat. El
temps mínim per obtenir els
resultats de les analítiques,
tal i com marca la llei, és de
15 dies.

Premis Sant Jordi de
l’entitat del Gran Sol
El passat dissabte van entregarse els quarts Premis Sant Jordi
convocats per l’Associació de
veïns de Sant Joan de Llefià
Gran Sol. El premi d’honor el va
rebre l’exconseller de la Generalitat de Catalunya, Antoni
Comas, per la seva implicació
al barri durant els seus anys a
la conselleria. També va rebre
un premi el periodista badaloní
Leandro Lamor.

Gairebé 14.000 mocadors
venuts durant el cap de
setmana
El mocador amb la bandera de
l'arc de Sant Martí s'està convertint amb un èxit de vendes. El
passat cap de setmana es van
vendre més de 7.300, en només
dos dies, a l'Oficina de Turisme i
uns 6.300 al Museu de Badalona. Enguany s'han fet uns
67.000, dels quals uns 24.000
han estat repartits gratuïtament
a les escoles de la ciutat.

La fira d’atraccions al
Gorg del 9 al 12 de maig

El dimoni protagonista del cupó de l’ONCE
del dia 8 de maig
L’ O N C E d e d i c a r à e l s e u
cupó del proper dimecres 8
de maig a la Cremada del
Dimoni. El cupó serà repartit
a tot l’Estat. En concret, la

imatge que hi figura és el
dimoni que va cremar a la
platja de Badalona l’any 2011
i que estava dedicat a la crisi
econòmica.

La tradicional fira d’atraccions,
que arriba cada any per les
Festes de Maig, començarà
a muntar-se aquest mateix
diumenge, 5 de maig. La fira
obrirà el dijous 9 de maig i
restarà oberta fins el diumenge 12 de maig, a la plaça
Josep Tarradellas, al barri
del Gorg. Com cada any, la
fira d’atraccions disposarà
de diverses parades i també
establiments de menjar.
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Viu els 180
comerços de
badacentre!
Bones
Festes
de Maig
El teu centre comercial a cel obert
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Un gran envelat per celebrar
la setena edició de la Badalona Shops
Open Night
Comerç | Redacció

La nit de botigues al carrer de
Badalona torna aquest dissabte,
4 de maig, al Centre. Prop de 180
botigues obriran fins passada
la mitjanit per celebrar també
les Festes de Maig. Per aquest
motiu, els carrers s’engalanaran
com si fos un antic envelat
de Festa Major. A les 20:30h
començarà l’animació a la Plaça
de la Vila i a les 20:40h tindrà
lloc una exhibició de Hip Hop a
càrrec de l’escola de ball MultiStudio Dance amb la Flashmob
2019. A partir d’aquella hora, els
establiments començaran les
activitats que s’allargaran fins

la mitjanit. Aquest any, hi participaran botigues d'una desena
de carers que presentaran una
àmplia oferta de promocions;
descomptes; degustacions i
copes de caves; sortejos; desfilades; obsequis i activitats sorpre-

WWW.FORNBERTRAN.CAT

MAR, 5 . 08911 BADALONA
T. 93 384 60 52

ses. Cap a la mitjanit, tindrà lloc
un sorteig i lliurament de premis a
la plaça de la Vila. D’altra banda,
els establiments participaran al
Concurs d’aparadors, enguany
serà l’Envelat la temàtica triada
per decorar els establiments.

Compartim
les festes
de Badalona!!!
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Comencen les obres del nou
parc de Can Bada a la Morera
El Mercat del Trasto
escalfa motors

Ciutat | Carles Carvajal

El pròxim dilluns 6 de maig
s’iniciaran les obres del nou
parc de Can Bada situat entre
l’avinguda del President Lluís
Companys, el carrer d’Alacant i
el Torrent de la Font al barri de
Morera. Aquestes obres, que
es preveu acabar en set mesos,
suposaran la urbanització i
adequació del parc de Can Bada
amb la formació d’un conjunt de

terrasses, connectades entre
elles per diversos recorreguts
que permetran superar les
diferències de nivell existents
entre la trama urbana i la riera.
D’altra banda, i paral·lelament
es farà la primera fase de les
obres de remodelació del parc
de Lloreda que tindrà una
durada de sis mesos. Per la seva
part, els dies 6, 7 i 8 de maig es
repararà també la calçada del
carrer de Canelones.

Zona comunitària a l’interior d’illa
Locals comercials en planta baixa
81 places d’aparcament.
Acabats d’alta qualitat
A 15 minuts del centre de Barcelona.
A 300m de l’estació de metro i Tramvia
Fàcil accés a l’autopista C-31 i la Ronda Litoral

Ja s’ha obert el termini per participar al proper Mercat del Trasto,
la 24a edició, que se celebrarà el
diumenge 19 de maig al parc de
les Muntanyetes. Les persones
que hi vulguin participar poden
fer la preinscripció en línia a
la pàgina web de l’Ajuntament
www.badalona.cat. Aquesta
edició de primavera del Mercat
del Trasto comptarà amb 248
parades.

PROMOCIÓ
EN VENDA
EDIFICI ALEADOS
BADALONA
Avd. Alfons XIII, 87

690 843 350
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Els alumnes de l’institut La Pineda
donen a conèixer Badalona als joves
alemanys
Educació | Redacció

Un grup d’alumnes de Batxillerat i CFGS que estudien com a
segona llengua l’alemany, han
participat en un intercanvi amb
alumnes de l'institut Berufliche
Schule Rottenburg de Stuttgart.
Els alumnes van poder veure
l’ambient nadalenc durant la
seva estància i fins i tots van
gaudir de la primera nevada de
la temporada!
Aquest abril ha sigut el torn
dels badalonins ensenyar al
joves com és el nostre país.
Els estudiants d’alemanya han
vist com es fan les classes a
l'institut dels seus hostes, a
més a més, han participat en
un gran nombre d’activitats. Cal
destacar la gimcana organitzada pels mateixos estudiants

de la Pineda. En la gimcana
s’han passejat per gran part de
ciutat i han conegut la història
de Badalona i com son els seus
habitants. La Sara Schanz diu de
Badalona: “Ich finde Badalona
ist eine sehr schöne Stadt. Es
gibt viele Einkaufsmöglichkeiten
und einen Strand. Man kommt
mit dem Zug/Bus überall hin was
sehr gut ist.”.- Crec que Badalo-

na és una ciutat molt agradable. Hi ha moltes botigues i una
platja. Podeu arribar-hi en tren
o autobús fàcilment. I l’Eddis
Veloviç que: “Badalona hat einen
sehr schönen Strand und ist für
jugendliche der perfekte Ort zum
rumhängen.”.- Badalona té una
platja bonica i és el lloc perfecte
perquè els adolescents passin
una estona.
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Esports

12 anys després el derbi torna
a ser verd-i-negre
Bàsquet | Jordi Creixell

La Penya, després de patir cinc
derrotes en sis partits, necessitava un cop d'efecte per trencar
la dinàmica negativa. I el va
aconseguir en el derbi contra
el Barça Lassa, trencant a més
un malefici que durava 12 anys.
Des del 2007 els blaugrana
acumulaven 12 derbis consecutius guanyant a Badalona,
però aquest cop van topar amb
un Divina Joventut espectacular
que va recuperar la seva millor
versió per tombar el líder de
l’ACB. Amb el mèrit afegit, a
més, que Svetislav Pesic no
va reservar ningú tot i estar-se
jugant les garrofes a l'Eurolliga.
La solidesa defensiva i un
encert espectacular en els
triples (15/30), sobretot en
un tercer quart que va ser un
autèntic recital verd-i-negre,
van ser claus per sumar la
victòria. Un triomf on va brillar
especialment un Luke Harangody estel·lar, amb 26 de

Luke Harangody, el millor contra el Barça. / Foto: D. Grau-CJB

valoració. Cal destacar, però,
la feina de tot el col·lectiu, en
una victòria coral on també
van brillar els nous reforços,
Boungou-colo (17 de valoració) i McFadden (12 punts i
4/7 triples). Després d’haver
generat certs dubtes pel que fa
a la seva aclimatació, tots dos
van demostrar que poden ser
fonamentals per dur l’equip als
“playoffs”. Neno Dimitrijevic,
Ventura o López-Arostegui van

ser altres noms propis del matx,
al costat dels habituals Nico
Laprovittola i Marko Todorovic.
El pròxim compromís, el dijous 9
La Penya, ara setena (16-14),
no tornarà a jugar fins al dijous
9 de maig (21.30h), quan rebrà
a l'Olímpic l'UCAM Múrcia de
Sito Alonso. Serà una nova final
en el camí cap als "playoffs",
davant d'un rival que s'està
jugant la permanència.

El júnior de la Penya, subcampió

Pau Nolis i Marina Bueno, al Top Català

La Penya no va poder revalidar el títol de campiona de Catalunya júnior preferent. En la Final a
4 disputada a Sant Fruitós de Bages, els verdi-negres van vèncer l'Hospitalet en semifinals
(54-53) però a la final van topar amb el Barça
(47-80). El següent repte, l'estatal, del 5 a l'11 de
maig a Saragossa. / Foto: FCBQ

Nova fita del Club Tennis Taula Badalona,
que per primera vegada va classificar un
representant en cada modalitat del Top
Català Absolut, prova reservada als 8 millors
jugadors del Rànquing Català. Van ser Pau
Nolis i Marina Bueno, que van assolir la
setena plaça. / Foto: cttbadalona.cat
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VIU EL PORT

DE BADALONA!
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EL PORT URBÀ D’UNA
CIUTAT MARINERA

AMARRADORS DE 8 A 30M
RAMPA PÚBLICA — WIFI
MARINA SECA I ATRACAMENT EN SEC (amb remolc)
GASOLINERA — GEL— BUGADERIA— VIGILÀNCIA 24H
SERVEI TÈCNIC — ACADÈMIES NÀUTIQUES — XÀRTER
AMPLIACIÓ 200 AMARRADORS DE 8 A 10M ACANAL (consultar)
ESPORTS I EXPERIÈNCIES NÀUTIQUES. ESCOLA DE VELA
RESTAURACIÓ PER A TOTS ELS GUSTOS I OCASIONS

Port de Badalona
Ediﬁci de Capitania, 08912 Badalona.
T +34 933 207 500
port@marinabadalona.cat
events@marinabadalona.cat
www.marinabadalona.cat

VIU LES
FESTES DE
MAIG!
Badalona 2019
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El líder, l'Atlètic Balears, visita l'Estadi
Arriba la desena edició
de la Sistrells Cup

Empat al Miniestadi. / Foto: FCB
Futbol | J. C.

El B ad alona s'enfront arà
aquest diumenge al líder,
l'Atlètic Balears, que visitarà
l'Estadi (12h) en el penúltim
partit a casa de la temporada.
El repte serà d'altura, contra
un conjunt mallorquí que està
dominant la lliga amb autoritat. Té 68 punts i si guanya a
Badalona segellarà matemàticament la primera posició.
L'equip de Juanjo García, però,
intentarà impedir-ho per donar
una alegria a la parròquia

escapulada. Els badalonins, a
més, venen de fer un bon partit
al Miniestadi contra el Barça
B (1-1). Néstor Albiach, amb
una acció de molta qualitat, va
fer el 0-1. I tot just després els
badalonins van poder tornar
a marcar, quan l'àrbitre va
xiular un clar penal d’Araujo
sobre Ángel Sánchez. El xut
d'Albarrán, però, el va aturar
Iñaki Peña i el filial blaugrana va
acabar empatant. Un resultat
que deixa el Badalona instal·lat
en la novena plaça, a sis punts
del "playoff" d'ascens.

El Club de Futbol Sistrells
organitza la desena edició del
seu Torneig Internacional de
benjamins. La Sistrells Cup tindrà
lloc aquest divendres, dissabte i
diumenge a la Zona Esportiva
Can Cabanyes i comptarà amb
un cartell de luxe. Hi participaran el FC Barcelona, el Sevilla,
l'Atlético de Madrid, l'Espanyol, el
Vila-real, el Llevant, el Rayo Vallecano, el Feyenoord, el VSGF, el
Girona, el Cornellà, la Damm, el
Mercantil, el Mataró, l'EF Gavà i
els amfitrions, el Sistrells.

La Pedalada Popular
Front Marítim fa 10 anys
Aquest diumenge 5 de maig, a
les 11.30h del matí, sortirà de la
Plaça del Gas una nova edició
de la Pedalada Popular Front
Marítim de Badalona. La prova,
organitzada per l'AMPA del
Col·legi Badalonès, l'Associació
de Veïns Front Marítim i l'AEB
Badalonès, celebra els seus
10 anys.

Els Dracs cauen contra els Viena Vikings (8-38)
Futbol Americà | J.C.

Els Dracs van perdre davant
dels Viena Vikings en el debut
al Campionat d'Europa de
Clubs (8-38). Els austríacs
van demostrar perquè són un
dels equips més potents del
continent i van imposar la seva
superioritat física. Tot i així,
els badalonins mai no es van
rendir, aconseguint anotar en
el tram final. Hunter Correll i

Javi Fernández va sumar els 8
punts dels Dracs, que el 18 de
maig viatjaran a Dinamarca per
enfrontar-se als Triangle Razorbacks. Els badalonins, però,
ja no tenen opcions de classificació. Els Vikings també van
guanyar l'equip danès (60-0) i
seran primers de grup. Abans,
però, arribaran les semifinals
de la lliga, el diumenge 12 de
maig a Pomar contra els Múrcia
Cobras.

Una acció del matx jugat a Pomar. /
Foto: Joan Sancho - Fotoart
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La imatge
El dimoni de fa 40 anys que va
cremar a la platja
L’any 1979, ara fa 40 anys, el
primer ajuntament democràtic
impulsava les Festes de Maig
com a festes de ciutat. La Festa
Major d’Agost s’havia desgastat,
amb el canvis socials dels badalonins i l’Ajuntament volia aprofitar
les festes de primavera, amb la
Cremada del Dimoni, per convertir-ho amb les Festes de Maig.
Aquell any, el 1979 el dimoni va
ser obra de Joan Mayné i va ser
el primer que va cremar ja sota
les Festes de Maig del primer
Ajuntament democràtic. De fet,
les festes van arribar pocs dies
després de la constitució d’aquest

primer consistori en un ple, molt
popular, celebrat al pavelló de

#totbadalona a Instagram

la Plana amb Marius Díaz com
alcalde de Badalona.

#Badalona és d'esquerres...
és inqüestionable. L'espectre
sociològic d'esquerres roman
malgrat els canvis generacionals
@fusped2014

M’ha tocat anar a votar a
escola Llevant a #Badalona. 5+2 meses en espais
clarament insuficient. Potser
caldria pensar-hi cara noves
eleccions @JosepPera

Acabo aquesta nit electoral
amb la victòria més important
de la jornada per qualsevol
badaloní. "#Badalona, bressol
del basquetbol"!
@jordisolamas

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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108 cm

43 inch

469€

379

€

C503599

Abans

TELEVISOR LG 43UK6200PLA

UltraHD 4K • Smart TV amb Intel·ligència Artificial ThinQ•
Panell LED UHD IPS • Resolució 3.840 X 2.160 px •
Refresh Rate 50 Hz • Procesador Quad Core Tecnologia
HDR actiu • WiFi • 3 HDMI • 2 USB • HDR10.

A++

No Frost
202 x 59,5 x 65 cm

25,2V

Abans

599

219 €

179

649€

€

C67163

Abans

ASPIRADORA BOSCH BBH32551

55 minuts d’autonomia • Accessoris integrats •
Alt rendiment constant • Raspall turbo per a una neteja
perfecta en qualsevol tipus de sòl • Sistema Easy Clean.

C503515

Bateria d’ió liti
Sense cable

CLASSIFICACIÓ
ENERGÈTICA

€

FRIGORÍFIC COMBI GRUNDIG GKN16220

Display Touch Control • 225 l de volum net • Calaix Super Fresh •
Alarma porta oberta • Mode Vacances i funció ECO • Tecnologia
IonFresh • Filtre antiolors • Il·luminació interior LED.

CLASSIFICACIÓ
ENERGÈTICA

INVERTER

Abans

789 €

629

€

AIRE CONDICIONAT DAIKIN AX35 KV

MILAR.indd 2

A+++

-30%

Abans

449€

399

€

RENTADORA BOSCH WUQ24468ES

Potència frigorífica 3.010 frig/h • Potència calorífica 3.440 kcal/h • Mode Econo, Confort
i Powerful • Funció oscil·lació automàtica • Filtre purificador d'aire fotocatalític d'apatita
de titani • Fins a 20 dBA.

Francesc Layret, 64
08911 Badalona
Tel: 933895035

8 kg
1.200 rpm
Display LED

C500190

A

++

C63673

CLASSIFICACIÓ
ENERGÈTICA

Motor EcoSilence sense escombretes amb 10 anys
de garantia • Tambor VarioDrum • VarioPerfect
Active Water Plus • Rentat i centrifugat
molt silenciós: 49/74 dB.

estalvi i servei en electrodomèstics
26/04/2019 15:27:07

El personatge

Ens ha deixat el badaloní
Josep Maria Rojo i Pijoan
via Twitter @totbadalona

90 vots

Has visitat, durant aquestes 15
edicions, la Magna Celebratio
organitzada pel Museu?
No, no l’he visitat 61%
Sí, he visita la Magna 39%

Imatge d’arxiu de Josep Maria Rojo, de l’any 2013

El passat dissabte ens va
deixar després d’una llarga
malaltia, als 53 anys, el badaloní Jose Maria Rojo, periodista,
historiador i referent en l’àmbit
religiós i cultural de la ciutat.
Entre moltes altres referències,
Rojo va ser un dels impulsors,
l’any 1987, de la recuperació
de la Processó del Silenci o
la Passada de Sant Anastasi,

que cada tarda de l’11 de maig
surt pels carrers de Badalona. També havia format part
de l’Ajuntament, Hora-3 o la
comissió del Joc de Badalona.
Rojo havia estat representant
de l’arxiprestat al territori i un
dels experts campaners més
importants del nostre país. Rojo
també havia passat llargues
temporades al Vaticà.

Ho hem vist al Facebook del TOT
María Jordán
Dios, en que sea convertido Badalona, tenemos
lo más malo de todos los
países

Miguel Romero
Si falsifican T10 no van a
falsificar billetes

Pilar Fernàndez
Va siendo hora q controlen
un poco

Pròxima pregunta:
Pròxima pregunta: Ja has
comprat el mocador de les
Festes de Maig 2019?
Ja l’he comprat
El compraré
No el compraré

Els nostres seguidors
han opinat!
Aquesta setmana el @
TotBadalona ens dedica una
pàgina per explicar qui som,
què fem i què ens agradaria
@FMobba
El ascensor de Felip i d’en
Rosés, hoy 23 de abril,
vuelve a estar estropeado
@silviaagbcn
Muchos ciclistas, transeúntes y
runners entrenan y pasean por
la playa. Quiero denunciar que
no hay lavabos públicos
@Parejomachoja
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CURSOS 2019
SUBVENCIONATS PER A PERSONES EN ACTIU

CURSOS 2019

CURSOS
HORES
CURSOSACTIUS
ACTIUS
HORES
TÈCNIQUES DE VENDA
40
DEDE
VENDA
I FORMACIÓ DE VENEDORS
40
I TÈCNIQUES
FORMACIÓ
VENEDORS
ANÀLISI
D'ESTATS
FINANCERS
32
ANÀLISI D'ESTATS
FINANCERS
32
SUBVENCIONATS PER
COMPTABILITAT
AVANÇADA
COMPTABILITAT AVANÇADA
CURSOS ACTIUS
CONTRACTACIÓ
TÈCNIQUES DE VENDA I FORMACIÓ DE VENEDORS
CONTRACTACIÓ
GAMIFICACIÓ:
APLICACIÓ
A LES EMPRESES
ANÀLISI D'ESTATS
FINANCERS

GAMIFICACIÓ: APLICACIÓ A LES EMPRESES
PREVENCIÓ
DE RISCOS
LABORALS (MÒDUL BÀSIC
COMPTABILITAT
AVANÇADA

30H., SEGONSDE
NORMATIVA)
PREVENCIÓ
RISCOS LABORALS
(MÒDUL
BÀSIC
30H., SEGONS
NORMATIVA)
CONTRACTACIÓ
ACREDITACIÓ
INSTAL·LADOR
D’AIGUA
AUTOMATITZACIÓ PROGRAMABLE I
GAMIFICACIÓ: APLICACIÓ
A LES EMPRESES
AUTOMATITZACIÓ
PROGRAMABLE
I

PREVENCIÓ
DE RISCOS
LABORALS (MÒDUL DE
BÀSIC
CALCUL
I DISSENY
D’INSTAL·LACIONS
GAS

CALCUL
I DISSENY
D’INSTAL·LACIONS DE GAS
30H., SEGONS
NORMATIVA)

CONEIXEMENTS
BASICS
FUNCIONAMENT
CONEIXEMENTS
BASICS
FUNCIONAMENT
AUTOMATITZACIÓ
PROGRAMABLE
I
INSTAL·LACIONS ACS,
INSTAL·LACIONS
ACS,ELECTRICITAT…
ELECTRICITAT…
CALCUL
I
DISSENY
D’INSTAL·LACIONS
DE GAS
INSTAL·LADOR
DE PUNTS DE RECARREGA
PER
MUNTATGE
I INSTAL·LACIÓ
VEHICLE
DE
FRED ELECTRIC
INDUSTRIAL
CONEIXEMENTS
BASICS FUNCIONAMENT
INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT…
TPC
PART COMU
+ACS,
PART
ESPECIFICA
MUNTATGE
I INSTAL·LACIÓ
DE FRED INDUSTRIAL
DE ELECTRICITAT
MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE FRED INDUSTRIAL
TPC PART
ESPECIFIC
ELECTRICITAT
TPC
COMU
+ PART ESPECIFICA
PART COMU + PART ESPECIFICA DE
DETPC
FONTANERIA
TPC
PART
COMU
+
PART ESPECIFICA DE
ELECTRICITAT BASICS
CONEIXEMENTS
FUNCIONAMENT
ELECTRICITAT
TPC
PART
COMU
+
PART
ESPECIFICA DE
INSTAL·LACIONS ACS,
ELECTRICITAT…
TPC
PART
COMU
+
PART
ESPECIFICA
DE
FONTANERIA
ANGLES
A2B
FONTANERIA
CONEIXEMENTS BASICS FUNCIONAMENT
CONEIXEMENTS
FUNCIONAMENT
INSTAL·LACIONSBASICS
ACS, ELECTRICITAT…

MINDFULNESS
INSTAL·LACIONS ACS, ELECTRICITAT…
ANGLES A2B

ANGLES A2B
NOMINES
I SEGURETAT SOCIAL I
MINDFULNESS
MINDFULNESS

NOMINES
NOMINESI ISEGURETAT
SEGURETAT SOCIAL
SOCIAL I II
NOMINES I SEGURETAT SOCIAL I

NOMINES I SEGURETAT
INSTAL·LACIÓ
DE XARXESSOCIAL
VEU IIIDADES

NOMINES I SEGURETAT SOCIAL II

INSTAL·LACIÓ DE XARXES VEU I DADES
QUINS
SON I COM OMPLIR BUTLLETINS
INSTAL·LACIÓ
XARXES
VEU
I DADES
DERIVATS
D’UNA
INSTAL·LACIÓ
QUINS SON
I DE
COM
OMPLIR
BUTLLETINS
DERIVATS
INSTAL·LACIÓ
SISTEMA
DED’UNA
GESTIÓ
DE QUALITAT

ACREDITACIÓ INSTAL·LADOR D’AIGUA
SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT

POSADA EN SERVEI
I REVISIÓ D’INSTAL·LACIONS
MANIPULACIÓ
D’ALIMENTS
RECPETORES
DE D’ALIMENTS
GAS
MANIPULACIÓ

PROGRAMA
FORMATIU
1: CURS
MANTENIMENT
D’INSTAL·LACIONS
MANTENIMENT
D’INSTAL·LACIONS
DE
COMPLEMENTARI
DE
CLIMATITZACIÓDOBRE MANIPULACIÓ
CLIMATITZACIÓ
D’EQUIPS AMB
SISTEMES FRIGORIFICS DE
MUNTATGE
I INSTAL·LACIÓ
MUNTATGE
I INSTAL·LACIÓ
DE FRED INDUSTRIAL
QUALSEVOL
CARREGA
DE REFRIGERANTS
DE
FRED INDUSTRIAL
FLUORATS

INFORMACIÓ
Tel. 93 384 60 75
Edifici “CATT Gremi” Av. Comunitat Europea, 34
Parc Comercial Montigalà – 08917 Badalona
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INICI
INICI
07/05/2019

HORARI
HORARI
DIMARTS I DIMECRES
07/05/2019
DIMARTS18:00
I DIMECRES
18:00
a 21:00 HORES
a 21:00
HORES
25/06/2019
DIMARTS
I
DIJOUS
DE HORES
25/06/2019
DIMARTS
I
DIJOUS
DE
18:30
A
21:30
A PERSONES EN ACTIU
18:30 A 21:30 HORES
60
14/05/2019
I DIJOUS
60
14/05/2019
DIMARTS IDIMARTS
DIJOUS DE 18:00
A 21:00 HORES
HORES
INICI
HORARI
DE 18:00
A 21:00 HORES
DILLUNS I DIMECRES DE 18:00 A 21:30
20
16/09/2019
40
07/05/2019
DIMARTS IDILLUNS
DIMECRES
a 21:00 HORES
20
16/09/2019
I 18:00
DIMECRES
HORES
DE 18:00 A 21:30 HORES
30
01/07/2019
DILLUNSIIDIJOUS
DIJOUSDE
DE18:30
18:00AA21:30
21:00HORES
HORES
32
25/06/2019
DIMARTS
30
01/07/2019
DILLUNS I DIJOUS
DE
18:00
A
21:00
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60
14/05/2019
DIMARTS
HORES
30
17/09/2019
DIMARTSI IDIJOUS
DIJOUSDE
DE18:00
18:30A A21:00
21:30
HORES
30
17/09/2019
DIMARTS I DIJOUS
DILLUNS I DIMECRES DE 18:00 A 21:30
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20
16/09/2019
60
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DE DILLUNS
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60
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30
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60
06/05/2019
DILLUNSI18:30
IDIJOUS
DIMECRES
18:30
21:30
HORES
ADE21:30
HORES
40
04/06/2019
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30
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30
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75
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30
04/06/2019
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18:30 AHORES
22:00 HORES
30
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30
04/06/2019
I DIJOUS
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30
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30
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I
DIJOUS
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A
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30
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40
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30
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Cultura

Els Diables de Badalona aconsegueixen
el verkami per renovar el vestuari
Entitats | Redacció

Els Diables de la ciutat estrenaran vestuari la propera Nit
de Sant Anastasi. La colla
ha aconseguit, amb èxit, la
seva campanya de micromecenatge que van encetar fa
unes setmanes, tal i com va
publicar el TOT. La iniciativa permetrà refer els vestits
dels diables per recuperar la
imatge tradicional de la colla,
originalment fets amb roba
de sac, l’any 1983. En total
s’ha aconseguit 3.830 euros
gràcies a 104 mecenes. La
colla dels Diables de Badalona
va presentar els nous vestits,

Imatge dels vestits renovats dels Diables de Badalona

el passat dissabte, a la Casa
de la Vila. La colla no descarta
engega d’altres campanyes,
vist l’èxit d’aquesta, per tal de
seguir impulsant la entitat del
foc. Els Diables de Badalona ja

estan ultimant els actes de les
Festes de Maig. D’una banda,
l’acte Sacramental de la Nit de
Sant Anastasi a la Rambla i per
altra el Correfoc, el dissabte 18
de maig.

El Montigalà Arts Festival torna amb un format més de butxaca
Festes de Maig | Redacció

Un any més, el centre Comercial
Montigalà s’uneix a les Festes
de Maig i ho fa amb un festivals
que vol acostar les arts a tots els
públics. Enguany, s’ha decidit
fer un format més reduït però
sense renunciar a l’essència.
Serà aquest dissabte, 4 de maig.
Durant el matí, d’11h a 14:30h i
Centre
Carrer de Jesús

de 16:30h a 20h, tindrà lloc una
sèrie de tallers de circ, amb la
companyia Circ de Jocs. A les
18h, començarà l’espectacle
que porta per nom Antipasti,
que farà les delícies del més
petits. El festival clourà amb
l’espectacle còmic Boris El lleó
robot. Tot plegat tindrà lloc a dins
del renovat Centre Comercial
Montigalà, sota el nom Mini MAF.

Imatge de l’espectacle
Boris el Lleó Robot

Carrer
a carrer

Jesús. Figura principal del cristianisme. Les principals fonts
d'informació de la seva vida són
els Evangelis, escrits a la segona meitat del segle I. El carrer
havia estat anomenat d'en Bonallana fent referència al nom
d'una casa.

Tots els carrers de Badalona. Museu de Badalona, 2003. Margarida Abras,
Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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ZORRILLA, PRINCIPAL, BLAS INFANTE
gener-maig 2019

Diumrnge 5 de MAIG,
a les 19 H

dissabte 4 de maig,
a les 21 H

Teatre BLAS INFANTE

Teatre zorrilla > A

MAITE MARTIN

Pel davant
i pel darrera

MEMENTO

diVENDRES 17 de MAIG,
a les 21 H

dissabte 18 de M
AIG,
a les 21 H

Teatre PRINCIPAL > B

Teatre zorrilla

>A

LA ZANJA
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EN TU CARA EXPLOTA

TITZINA TEATRE

Informa’t de tots els espectacles d’aquesta temporada a wwwteatrezorrilla.cat
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La Penya Fotogràfica exposa
imatges de les Festes de Maig al Viver
Comença el desè
Joc de Badalona

Festes de Maig | Redacció

Aquest mateix divendres, 3
de maig, la Penya Fotogràfica de Badalona, inaugurarà
a l'espai del pàrquing del
Viver l'exposició “Festes de
Maig” amb la participació de
21 socis de l'entitat i les tres
fotografies guanyadores del

concurs de l'any passat. Una
exposició que emmarquem
dins de les festes i que l’entitat
espera tenir continuïtat en els
propers anys. Des de la Penya
Fotogràfica de Badalona han
volgut agrair la predisposició d'Engestur per col·laborar
i facilitar aquest espai per
exposar les imatges.

El proper dilluns arrencarà una
nova edició del Joc de Badalona.
Després d’un any de parèntesi,
el joc arriba a la seva desena
edició. Es tracta d’un joc en
línia que consisteix a contestar
correctament les preguntes que
es formularan cada dia al seu
web sobre Badalona. El primer
premi és un cap de setmana
a Lisboa per a dues persones,
gentilesa de Roda El Món.

Concert íntim de Núria
Llausí al Círcol
Aquest dissabte, 4 de maig,
arriba al teatre del Círcol el
concert de la Núria Llausí,
cantant, actriu i professora
del Taller de Teatre del Círcol.
Llausí pujarà a l’escenari
del Círcol per oferir-nos un
concert en format acústic amb
el seu nou treball Ànteros.
Com sempre les entrades les
podeu adquirir a les taquilles
del mateix teatre del Círcol.

Concert del Cor Aurica
a l’Espai Betúlia

Bona afluència de públic a la XV Magna Celebratio
D u r a n t e l p a s s at c a p d e
setmana, Badalona va retornar a 2.000 anys enrere amb
una nova edició de la Magna

Celebratio, organitzada pel
Museu. El temps va acompanyar les dues jornades amb
recreacions, tallers i visites.

El cor Aurica, dirigit per Aleix
O liveras Barenys, ofer irà
el proper dijous 9 de maig,
a l’Espai Betúlia, el concert
Aurica a capella. Serà un recital
amb dues parts unides per
un fil conductor: els poemes,
populars o d’autor. El muntatge
és d’una hora de durada aproximadament intercalant cançons
amb el recitat d'alguns poemes
i sense mitja part.
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Badalona
Divendres 3 de maig

Diumenge 5 de maig

Festes de Maig 2019, trobareu
tota la programació d'actes a
les pàgines centrals del TOT
7a Exposició del col·lectiu
d'artistes Vila d'Arts: "El Dimoni de Badalona", fins el
24 de maig, al CC Dalt la Vila
Exposició "Mobilitat + sostenible", fins el 24 de maig, al
CC Can Pepus

Concert de Núria Llausí, a les
20h, al Teatre del Círcol

Narració conte seguretat
viària, a les 18h, a la Biblioteca de Pomar

Visita guiada a l'exposició
del Déu Bacus, a les 11h, al
Museu de Badalona
Montigalà Arts Festival 2019.
Taller de circ amb Circ de
Jocs, durant el matí i tarda,
espectacle Antipasti. a les
18h i Boris i el Lleó Robot, a
les 20h, al Centre Comercial
Montigalà

Segona edició del Festival
Telefèric, concert amb Diego
Cor tés, a les 19:30h, a la
Donzella de la Costa

Dilluns 6 de maig

Segona edició del Festival
Telefèric, concert amb Maika
Makovsski, a les 23h, a la
Sala Sarau 08911

Dissabte 4 de maig
Inici del Joc de Badalona,
online, fins el 26 de maig.
www.eljocdebadalona.cat

IV edició de Guitarra de Badalona, concurs de conjunts
de cambra amb guitarra per a
joves intèrprets, durant tot el
dia, a la nau 3 de l'Escorxador

Badalona Shops Open Night,
a les 20:30h, al Centre de
Badalona

Mostra de filatèlica dedicada
als dimonis 1949 -2019, al
Refugi, fins el 13 de maig

Segona edició del Festival
Telefèric, concert amb Azucarillo Kings, a les 24h, a la
Sala Sarau 08911

Dimecres 8 de maig
Cercavila del Dimoni del Consell dels Infants de Badalona
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Dissabte 4 de maig

(CIB), a les 18:30h, al Centre
Cultural El Carme

Dijous 9 de maig

Conferència "La importància
del vi de Baetulo" a càrrec
de l'arqueòloga Montserrat
Comas, a les 19h, al Museu

Un concert de pel·lícula!
Concert de les Corals de la
Gent Gran de Badalona, a les
19h, al pavelló Ricart de Sant
Adrià de Besòs

Holifest de primavera, a les
11:30h, al Parc del Tramvia
Segona edició del Festival
Telefèric, concert amb Caïm
Riba, a les 19h, al Panoràmic
de Montgat

Concert de música clàssica
de la formació Aurica Capella, a les 19:30h, a l'Espai
Betúlia

Montgat
Divendres 3 de maig

Plantada i cercavila de bèsties de foc, a les 19h, a la
plaça de les Malllorquines

Tiana
Dissabte 4 de maig

Canonge Baranera, 78 Badalona
93.384.00.71
saltamarti.com

Futbol bombolla, a les 17:30h,
al Camp de futbol de Montgat

Sisena edició de la Festa
dels Rosers, a partir de les
16:3 0 h. Sor tida des de la
plaça del Doctor Barraquer,
a la Ciutadella de Tiana.
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“Us desitjo bones Festes de Maig
a tots i totes”
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Vine a la pintada d’orelles grogues
per celebrar les Festes de Maig
i coneix de primera mà al nostre candidat:
El dia 11 de Maig al carrer Mar 26 de 10 h a 21 h

BADALONA
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Novetats

Editorial

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

Els Crims
D'alícia.
Premi Nadal
2019

Donbass

Guillermo
Martínez
Oxford, 1994. La Germandat
Lewis Carroll decideix publicar els diaris privats de l’autor
d’Alícia al país de les meravelles. La Kristen Hill, una jove
becària, viatja per reunir els
quaderns originals i descobreix
la clau d’una pàgina que va ser
arrencada misteriosament.
A l'amic
escocès

Direcció: Sergei Loznitsa
Intèrprets: Evgeny Chistyakov, Georgi Deliyev, Vadim
Dubovsky, Valeriu Andriuta, Boris Kamorzin

Quan de la guerra se'n diu pau, quan la propaganda és presentada com la veritat, quan de
l'odi se'n diu amor, és aquí on la mateixa vida
comença a assemblar-se a la mort.
Crítica: 		

Públic:

Gracias a Dios
Direcció: François Ozon
Intèrprets: Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann
Arlaud, Eric Caravaca, François Marthouret

Maria Barbal

L'Alexandre viu a Lió amb la seva dona i fills. Per
casualitat, s'assabenta que el sacerdot que va
abusar d'ell quan era un nen escolta segueix treballant amb infants. Inicia una lluita i se li uneixen
el François i l'Emmanuel.
El dibuix del jardí de l’hospital
on dos soldats ferits s’estan curant porta una dedicatòria: «A
l’amic escocès». La va escriure
un noi nascut en un poble del
Pirineu i està adreçada a un
brigadista de la Guerra Civil Espanyola.
Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 182

Crítica: 		

Públic:

Bikes
Direcció: Manuel J. García Pozo

Benvinguts a Spokesville, un lloc genial per viurehi, treballar-hi i divertir-s'hi, situat entre boscos i rius
i habitat únicament per bicicletes. Aquí viu Speedy,
una bici de muntanya ràpida, valenta i adorable.

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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Lectors

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

Ens hem quedat sense
el "xiringuito" de La
Paqui de Montgat
Joaquim Padrós Simon
President de l’associacio
de chiringuitos de Catalunya

No cal que aneu a Montgat, la
Paqui ja no hi es.
Gran desconcer t per par t
meva quan vaig trucar per
saber quin dia obrien, i em va
respondre la filla de la Paqui
que no els hi havien concedit
la guingueta, havien quedat
segons, com si fos futbol.
Les persones que munten
el concurs i que després el
puntuen no són del sector de
la restauració, i com a conseqüència, no en saben.
El “xiringuito de la Paqui”,
probablement l’única cosa on
Montgat era referència, doncs
entre 2 i 3 mil persones visitaven cada any Montgat per
anar-hi. Badalona, Montgat,
Masnou, Teià, Tiana, Alella
i altres de més lluny eren
l’origen d’alguns dels seus
clients. La Paqui, una dona
treballadora, entranyable,
que sabia el que es feia i no
estava per “cuentos”. Aquesta
veïna de Montgat, li han tret el
seu mon que compartia amb
els seus clients, li han pres
una part de la seva vida.La
Paqui era la concessionària
del “xiringuito” més antic del
Barcelonès nord i del Maresme sud. Probablement el més
emblemàtic i estimat de la
zona. Paqui et trobarem a
faltar.

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 BADAL ONA.

651 976 517
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Nens

Contes badalonins per
aquestes Festes de Maig
A Badalona les històries
populars, les tradicions i els
contes locals no paren de
créixer.
Són per a tot arreu; a les

llibreries, a les fires, a les
entitats, a les escoles i a les
cases… i ara també a totes
les biblioteques de la ciutat.
Des del TOT hem fet una

selecció de contes badalonins, alguns publicats darrerament que podeu explicar
als més petits durant aquests
dies de Festes de Maig.
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Conte ’L’alfange pirata’

L’alfange, terme d’origen àrab
hispànic, és una espasa de
fulla ampla i corba, amb filo
en un sol costat, que durant
l’edat mitjana van utilitzar
els pirates que assolaven
les ciutats costaneres del
M e d iterr ani. A B ad al o n a ,
c o m pt a u n a l l e g e n d a , e n
algun lloc de la ciutat -ningú

sap si és a una casa de Dalt
la Vila o a una de les masies
encara existents si bé són
molts els que diuen que
la masia en qüestió ja ha
desaparegut- hi havia penjada d’una paret un alfange
que va pertànyer al terrible i
sanguinari pirata Catxidiable.
Des de fa dues dècades, a
Badalona amb l’arribada de

la primavera també s’anuncia
l a p r ox i m i t at d e l a Fe s t a
Medieval Pirates a Badalona. El conte L’alfange pirata
ha estat escrit i dibuixat per
R o s e r V i l ag r a n , u n l l i b r e
que explica l’historia de dos
marrecs, la Marina i en Tià,
que van ser testimoni d’una
conversa dels pirates hores
abans d’atacar la ciutat.
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VINE A CONÈIXER EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU
ET VOLEM CONÈIXER!
www.badalones.com

Que tingueu
unes bones
Festes de Maig!
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Conte ’L’Anastasi
i el Dimoni’

E l c o n t e ‘ L’A n a s t a s i i e l
Dimoni’ dóna una possible explic ac ió del perquè
a la ciutat de Badalona se
celebren les Festes de Maig
i la Crem ad a d el D im o ni.
Està dirigit a infants de 2 a
7 anys aproximad ament i
està escrit en lletra lligada
perquè els petits comencin a
iniciar-se en la lectura. A més
pretén ser un homenatge a
la gent que fan possible que
les Festes de Maig siguin el
que són.
L a s eva au tor a , l a Ro s er
Vilagran va néixer a Badalona. Es va llicenciar en
C o muni c ac i ó Au d i ov i su al
i després en Publicitat i
Relacions Públiques a Barce-

lona. Des de 2005 treballa
en una agència de publicitat
internacional i fa uns anys

va redescobrir el que veritablement li agrada: imaginar
històries i il·lustrar-les.

INTENSIUS
AL JULIOL

IDIOMES PER A TOTES LES EDATS
• Sènior a partir de 50 anys
• Preparació per a títols oficials
• Anglès, francès, alemany, català, espanyol per a estrangers
CLASSES DE REFORÇ
• PRIMÀRIA - ESO - BATXILLERAT
• PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
• OPOSICIONS
HORARIS A CONVENIR · CLASSES PERSONALITZADES · INDIVIDUALS O EN PETIT GRUP

C. Prim, 73 08911· 609 109 211 / 686 248 024
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Conte ’Els pescadors
i el dimoni’

L’Anna Ariño coneixia un conte
popular que s’explicava a
algunes escoles, que parla de
com uns pescadors de Badalona enganyen un dimoni per
que no molesti als peixos i els
deixi treballar tranquils.
L’Anna va decidir treballar
aquest conte amb els infants
de la seva classe i en va
buscar alguna publicació,
però no en va trobar cap…
Així que va decidir adaptar el
text i demanar a una amiga,
la Georgina, que li fes unes
il•lustracions pel conte . Així
va néixer, ara ja fa uns anys,

el conte Els Pescadors i el
dimoni. Les imatges creades
per la Georgina mostren

racons emblemàtics de la
nostra ciutat, i amb uns
dibuixos tendres i entranya-

L l ar s d’Infa n ts A rre l s
Tracte diari amb la tutora i informe per agenda

Orientació pedagog-psicòloga

Obert de 8h a 18h de Setembre a Juliol

Continuïtat fins a secundària

Introducció de l’anglès a partir d’1 any

Sortides didàctiques

Nombre reduït de nens per classe

Servei de menjador

Personal especialitzat i qualificat

Gimnàs

COMPROMÍS DE FUTUR
Arrels - Esperança

Arrels - Blanquerna

Llar d’infants - Infantil - Primària - ESO

Llar d’infants - Infantil - Primària - ESO

Telf. 93.387.61.99
c/ Provença, 7 (Lleﬁà)
08914 Badalona

Telf. 93.395.16.57
Av. de Roma, 29-31 (Morera)
08915 Badalona

QUOTES DEL CURS 2019-2020
A LA NOSTRA PÀGINA WEB
www.escolesarrels.com

escolesarrels

@EscolesArrels

EscolesArrels
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bles ens transporten a una
Badalona de fa anys, quan
encara era una poble petit de

pescadors que creixia prop del
mar. El text, divertit i proper
pels infants, explica la llegenda

del dimoni de Badalona i com
ha esdevingut tradició cremarlo cada mes de maig.
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Conte ’el conte
de l’Espurneta’

L’Ot Ceptrot va celebrar els
seus 6 anys am b tots els
seus ami c s i amigues. Al
pastís d’aniversari, l’espelma
més brillant tenia una espurnet a , una es pur net a am b
ganes de conèixer món,
saltar, jugar i córrer com ho
feien els nens de la festa..
El conte de l'Espuneta és
un conte pensat per explicar
a nens i nenes entre 4 i 8
anys aproximadament, i és

INSTITUT EUGENI D'ORS

en blanc i negre per tal que
puguin pintar els més petit
de la casa.
Tot plegat neix d’una idea
dels Diables de Badalona.

Ideal per aquests dies previs
al Correfoc infantil que tindrà
lloc el dissabte 18 de maig,
a la tarda, pels carrers del
Centre.

CICLES FORMATIUS
TORN DE MATÍ

TORN DE TARDA

- CFGM TÈCNIC EN CURES
AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGM TÈCNIC EN FARMÀCIA I
PARAFARMÀCIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A
LES PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA

ESO - BATXILLERAT

JORNADA DE PORTES OBERTES

- CFGM TÈCNIC EN CURES
AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN
LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN
INTEGRACIÓ SOCIAL
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN
DOCUMENTACIÓ I
ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA

Dia 8 de maig a les 18h.

Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66

C/ Molí de la Torre, 34 - 58 · 08915 Badalona · Tel. 93 383 63 11
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Pinta el conte
de l'Espurneta!
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Xumets al Dimoni!

LAquest és el nom que rep la
campanya per ajudar d'una
manera simpàtica i poc
traumàtica a desenganxarse de l'hàbit de fer servir el
xumet.
Els menuts de Badalona
aprofiten la Festes de Maig
p e r d e i x ar a q u e s t a "e i n a

xuclera" a la falda del dimoni.
Eps, el dimoni serà cremat,
juntament amb les pipes i
xumets...i no si val a plorar.
Així comença la "lluita" per
demostrar als veïns que ja
no et "mames" el dit, ni el
xumet! Durant aquests dies,
i just abans de la Cremada,

moltes llars d’infants també
visiten la falda del dimoni per
dipositar el seus xumets dels
seus nens i nenes.
L a n i t d e l 10 d e m a i g tot
plegat, amb el Dimoni gran
i els dimoniets, cremaran
durant uns minuts davant
de milers de badalonins i
badalonines.

C/ Molí de la Torre, 34 - 58 · 08915 Badalona · Tel. 93 383 63 11
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NOU SERVEI DE MICROCIRURGIA OCULAR:
CIRURGIA DE CÒRNIA, CATARACTES,
LENTS INTRAOCULARS,...

Animàlia Badalona
Av. Martí Pujol, 448
Badalona 08915
Telèfon 933 986 627

Animàlia Prevenció
Riera de Canyadó, 46
Badalona 08911
Telèfon 938 323 973

Per qualsevol consulta oftalmològica, no dubtis en trucar-nos.
Animàlia Badalona
Av. Martí Pujol, 448
Badalona 08915
Telèfon 933 986 627

ANIMALIA.indd 1

Animàlia Prevenció
Riera de Canyadó, 46
Badalona 08911
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SUPLEMENT
FESTES
DE MAIG
Foto: Jesús Ortega
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I JA HI TORNEM A SER!
COMENCEN LES FESTES DE MAIG
la Plaça de la Vila. Serà a les
19h. A partir d’aquí, les Festes
de Maig presenten enguany un
munt d’activitats, sobretot en el
terreny artístic. Com cada any,
el TOT us presenta un Suplement Especial, de més de 20
pàgines, amb la informació
més completa. Les principals
novetats passen pel Festival
Arts a Ca l’Arnús, que omplirà
durant aquest mateix cap de
setmana del 3 al 5 de maig,
de música i arts el parc de Ca
l’Arnús. Altres novetats serà la
proposta Ruta 90, un projecte
Ja tenim plantat
que vol potenciar i fer visible
el dimoni!
els grafits a les columnes
El dimoni del mar ja resta
de sota l’autopista, un
plantat, des d’aquest dimarts, a la
nou Escape Room
platja dels Pescadors. De fet, les xarxes
a la Casa de la
socials ja bullen amb imatges i selfies
Vila, dissabte 18
del dimoni d’enguany. Durant 10 dies, el
i diumenge 19h, el
dimoni, és i serà, el més fotografiat amb el
telèfon mòbil. No hem d’oblidar que el dimoni
c o n c u r s s o l i d ar i,
d’aquest 2019 vol denunciar la quantitat
Sàpiens Chascar o
de plàstics que podem trobar al mar. Per
una jornada dedicada
cert, durant aquests dies, els més petits,
a la Mobilitat Segura.
també dipositin el seu dimoni a la
Les festes, com sempre,
falda del gran Dimoni. Tot plegat
s’allargaran durant tot el
perquè cremi la nit del 10
mes
de maig, amb especial
de maig.
atenció als actes centrals que

Les Festes de Maig comencen, oficialment, aquest mateix
divendres 3 de maig, amb
el pregó des del balcó de la
Casa de la Vila. Aquest any,
l’Ajuntament havia convidat
el periodista badaloní Jorge
Javier Vazquez, però un problema de salut del comunicat va
fer canviar de plans a darrera hora i buscar un pregoner
alternatiu. El jugador argenti de
la Penya, Nicolás Laprovittola
pronunciarà el pregó des de

tindran lloc des d’aquest divendres 3 de maig i fins el 19 de
maig.

LES NOVETATS D'AQUEST 2019!

Màgic Maig: Amb motiu del
desè aniversari de Màgic
Badalona, el centre comercial
presenta, del 2 al 18 de maig,
una exposició centrada en
la figura del Dimoni. Aquest
dissabte 4 de maig, a les
19h, es faran diferents activitats com un espectacle de
pirotècnia a càrrec dels diables
Kapaoltis, narració de contes o
diversos tallers infantils.

Us desitja bones festes de maig!
Del Mar, 71 · Canonge Baranera, 2E · Sant Francesc de Paula, s/n
93 384 54 64 · boter@drogueriaboter.es · www.drogueriaboter.es
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Ruta 9 0: Sota l’autopista
C-31 (des de l’avinguda del
Maresme fins al carrer de Juan
Valera) les columnes que hi ha
es convertiran en una ruta d’art
urbà. La mostra, que tindrà lloc
del 8 a l’11 de maig, comptarà
amb la participació d’artistes
prestigiosos de diferents estils,
tant locals com de fora del
municipi.

E sc ap e Ro om: durant el
dissabte 18 i diumenge 19,

de 10 a 14 i de 16 a 20 hores,
serà molt fàcil entrar a la Casa
de la Vila… però molt més
difícil sortir-ne. El despatx de
l’alcalde, el saló de plens i les
instal·lacions annexes acolliran proves, enigmes i reptes
de lògica relacionats amb
la història de l’edifici. Per a
majors de 8 anys. L’aforament
és limitat.
Mobilitat Segura: Badalona
Segura: a la plaça del President Tarradellas, el diumenge
19 de maig, a partir de les
10 hores, hi haurà una jornada en la qual es posaran en
valor els diferents cossos
de seguretat de la ciutat i
vincularan la mobilitat amb la
seguretat. Ocuparan la plaça
vehicles de la Guàrdia Urbana,
Mossos d’Esquadra, Protecció
Civil, ambulàncies, Bombers
o Tusgsal, on tothom podrà
apropar-se, els més petits
podran pujar als vehicles,
participar en una exhibició o fer
servir els seus aparells. També
s’hi faran diversos tallers.

Concurs Sàpiens Chascar:
concurs solidari que pretén, de
manera distesa, promoure el
pensament racional i humanista. Un espectacle, a càrrec
de ChasCar, una associació
sense ànim de lucre que lluita
contra el càncer infantil i totes
les malalties dels infants, on
la música i la imatge condueixen les diferents temàtiques
d’un esdeveniment que no
deixa a ningú indiferent. Tota
la recaptació de les entrades
anirà destinada íntegrament
per renovar una sala de jocs
a la planta d’oncologia infantil
de l’Hospital Germans Trias
i Pujol. El concurs es farà al
pavelló de la Plana, el dissabte
25 de maig, a partir de les 21
hores.
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40 ANYS DE LES FESTES DE MAIG,
40 PRIMAVERES DE GRESCA

Aquest any les Festes de Maig
celebren el seu quarantè aniversari des de la seva instauració, tal com les coneixem ara.
De fet, l’any 1979, l’escriptor
badaloní Joan Soler i Amigó
era el primer pregoner de les
festes. L’any 1978, els veïns
del Centre van celebrar una
festa per demanar una platja
neta i per usos ciutadans. De
fet, fa quatre dècades, la platja
de Badalona era una autèntica
claveguera, per la gran quantitat
d’indústria que encara hi havia

a la ciutat. Un grup de veïns del
Centre van decidir organitzar
una sardinada, amb havaneres i
rom cremat, i la van anomenar la
Festa a Baix a Mar. Aquest any
la festa celebrarà ja celebrarà
el seu 41è aniversari i ho farà,
com sempre, amb olor de sardines, rom cremat i el so de les
havaneres. Per acabar, tastet
de cançó marinera amb els
Canta Quetx. La festa a Baix
a Mar tindrà lloc el dissabte,
25 de maig. D’altra banda, el
Badagegants celebrarà de

manera especial els 40 anys de
les Festes de Maig. Per aquest
motiu els gegants tindran uns
convidats molt especials que
repassaran aquestes quatre
dècades. Serà el dissabte 4
de maig, a la tarda. Una de
les festes que si celebrarà el
seu quarantè aniversari, i que
va ser creada l’any 1979, és la
tradicional Xerinola del carrer
Sant Anastasi organitzada pel
Círcol. Jocs, tómboles, parades
amb tallers i molta animació farà
les delícies dels més petits el
diumenge 12 de maig, durant
tot el dia.
Abans de la
Guerra Civil, l’any
1936, Badalona celebrava d’una manera diferent
Sant Anastasi. Segons diversos
escrits hi havia firaires al carrer del
Temple. Es venien nines, pilotes
de pell o bufetes. A més, l’11 de
maig, s’organitzava una Processó
amb el Sant que passava pel
carrer de Mar, Sant Pere,
Prim, carretera i Sant
Anastasi.

Av. d'Alfons XIII, 127 · 933 87 93 50

Us desitja bones festes de maig!
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TOTA LA PROGRAMACIÓ DE LES
FESTES, DIA A DIA, HORA A HORA
DIVENDRES 3 DE MAIG

19h: Pregó de Festes de
Maig, a càrrec del jugador
Nicolás Laprovittola, a la
Plaça de la Vila
20h: Concert de la Banda
del Coche Rojo, a la Plaça de
la Vila
21:15h: Projecció dels
Forjadors de la Festa a la
façana de la Casa de la Vila
21:30h: La Nit del Mono,
a la Plaça de la Vila
21:30h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, concert d'Esteve
Genís amb EGT Band i Game
of Tones BCN, al parc de Ca
l'Arnús
22:30h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, concert amb The
Gramophone Allstars Big
Band, al parc de Ca l'Arnús

DISSABTE 4 DE MAIG
10h: XXXIII Trobada de
puntaires, a la Rambla
11h: Cercavila Petita,
a la Rambla
12h: Tanda de lluïment, a la
Plaça de la Vila i final de festa
amb el grup La Tresca i la Verdesca amb l'espectacle Zum
17h: XXXXVI Trobada de
Gegants, Badagegants 2019,
a la plaça de la Vila
18h: Badagegants 2019,
cercavila pel Centre de
Badalona

18:30h: Batocona,
a la plaça Pompeu Fabra
18:45h: XXIII Mostra de
Balls de Gegants, a la Plana
19h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, El Racó Íntim,
al parc de Ca l'Arnús
20:30h: Badalona Shops
Open Night, al Centre de
Badalona

19:20h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, Balkan Paradise
Orchestra, a Ca l'Arnús
20h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, concert de Mireia
Feliu & Ismael Dueñaas,
a Ca l'Arnús
21:15h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, concert de Joan
Miquel Oliver, a Ca l'Arnús

DISSABTE 6 DE MAIG
21h: Concert d'Antonio
Orozco, al Teatre Zorrilla

DIJOUS 9 DE MAIG

21h: Teatre, Pel Davant i pel
Darrera, al Teatre Zorrilla

10h: XXIV Festa El Dimoni
a l'Escola, a la Rambla

21:30h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, concerts amb
Sommeliers i Ferran Palau,
al parc de Ca l'Arnús

10h: Ruta 90, sota l'autopista
C-31, des de l'Avinguda
Maresme fins al carrer de
Juan Valera, també dies
10 i 11 de maig

DIUMENGE 5 DE MAIG
10h: Festa del Badiu, fins les
15h, al parc de Can Solei i de
Ca l'Arnús
10h: XXXVII Fira d'Artesania
i Mostra d'Entitats i Serveis, a
la plaça Roja de Sant Roc
12h: Diada Trabucaire, ball
parlat de Miquelets de Badalona, a la plaça Pompeu Fabra
12h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, contes de cel de Xirriquiteula Teatre, a Ca l'Arnús

DIVENDRES 10 DE MAIG
18h: Ball de Festa Major per
a Gent Gran amb la Principal
de la Bisbal, a la Plana
19h: Repic de Campanes de
Vigília, a l'església de Santa
Maria
19:30h: Ball de plaça, a la
plaça de la Vila i Seguici de
Ciutat

16:30h: Dia del Micaco,
a la plaça Trafalgar
17:30h: Ballada de swing,
a la Rambla
18:30h: Festival Arts a Ca
l'Arnús, Psirc. Acrometria,
al parc de Ca l'Arnús
19h: Concert de Mayte
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Martín, al Teatre Blas Infante

21:50h: Acte Sacramental
i Ball de l'Àliga, a la Rambla
22h: CREMADA DEL
DIMONI i Piromusical,
a la platja dels Pescadors
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23:15h: Ball del Micaco,
amb l'Orquestra La Principal
de la Bisbal, a la Plana

11h: Xerinola, durant tot el
dia, al carrer Sant Anastasi

22h: XXXVII, Correfoc,
a la Plaça de la Vila

12h: Diada Castellera,
a la plaça de la Vila

23:30h: Concert de Cal
Txiringu amb Fanfarra i
Bossonaya, a la platja dels
Pescador

17:45h: Faldilles enlaire, a la
plaça Joaquim Font i Cussó
19h: Concert de Gospel
Sentits, a la Plana
23:15h: Concert de festes,
amb Maldita Nerea i Buhos,
al Passeig marítim

19h: Concert 100 anys de
Broadway, al Teatre Zorrilla

8h: Matinades, als carrers
del Centre i Dalt la Vila

a la Plana

DIVENDRES 17 DE MAIG
DISSABTE 11 DE MAIG, SANT ANASTASI 19h:
Mostra de Dansa,

10h: Repic de campanes,
a l'església de Santa Maria i
Anada a Ofici
12h: Ofici Solemne, a
l'església de Santa Maria
14:30h: Dinar popular
de festa, a la Plana
16h: Actuació de Badalona
Batec, a la Plana
16:30h: Actuació infantil,
amb Jaume Barri, a la Plana

20h: Concert Popstar by
Brian Cross LFTBI Edition,
amb Brian Cross, Javi Reina,
Marta Sánchez, Famous, Ruth
Lorenzo i Oriol Torres, a la
plaça del Centenari

DISSABTE 18 DE MAIG
10h: Escape Room, a la Casa de la Vila, durant tot el dia
11:30h: Cercabèstia, On són
els Dragolins?, a la plaça de
la Vila

18h: Baixada del Sant,
al carrer de Sant Anastasi

17:30h: XXI Correfoc
infantil, a la plaça de la Vila

21h: Cant dels Goigs, a
l'Església de Santa Maria

18:30h: Concert de The Git
and Jalis, a la Rambla

21:30h: Concert de festes,
amb Nicomac, Chenoa
i Tequila, al Passeig Marítim

19h: La Nit dels Museus,
al Museu de Baadalona
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10h: VIII Mostra Vila d'Arts,
a la plaça Pau Casals
10h, Mobiitat Segura =
Badalona Segura, a la plaça
Josep Tarradellas
18h: XLII Festival de Jotes,
a la Plana
18h: Maig en Dansa,
a la plaça de la Vila
19h: Ballada de sardanes,
amb la Cobla Ciutat de
Terrassa, a la plaça
Assemblea de Catalunya

20h: Festa a Baix a Mar,
a la platja dels Pescadors

18:30h: Ball del Baró de
Maldà, al carrer Sant Anastasi
i Passada de Sant Anastasi

8h: XXI Diada Castellera,
Matinades castelleres
i Cercavila, al Centre

10h: XXXIX Fira de l'Arrop,
al carrer del Temple

DISSABTE 25 DE MAIG

19h: Ballada de sardanes,
amb la Cobla Marinada,
a la Plaça de la Vila

DIUMENGE 12 DE MAIG

DIUMENGE 19 DE MAIG

19h: Festa de las Migas, tarda i nit, al parc de
l'Escorxador
21h: Concert de la Banda
Simfònica de Badalona,
a la Plana

21h, Concurs Sàpiens
Chascar, al pavelló de la
Plana

DIUMENGE 26 DE MAIG
10h, Festa del Dibuix, al parc
de Can Solei i Ca l'Arnús

DIUMENGE 2 DE JUNY
9:15h: XXXIX Cursa Popular
Ciutat de Badalona, la Cursa
del Dimoni, a la Rambla
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40 PREGONANT LES FESTES DE MAIG!
Ara fa 40 anys, el 1979, amb el
primer Ajuntament democràtic,
després de l’època franquista,
el consistori impulsava les
Festes de Maig com a veritable
festes de la ciutat. La decadència que portava la Festa Major
d’Agost i la reconversió de la
Fira anomenada Exponente portava a l’Ajuntament de
l’any 1979 ha organitzar unes
festes més populars. Eren
temps d’esclat de llibertat i
amb l’arribada de la primavera Badalona programava un
seguit d’activitats festives, al
voltant del dia del Copatró,
l’11 de maig, i de la Cremada
del Dimoni.
El pregoner de l’any 1979, ara
fa 40 anys, va ser l’historiador
Joan Soler i Amigó. Des de
llavors, i en aquestes quatre
d è c ad e s, h a n pr o nu n c i at
el pregó molts badalonins
il·lustres, però també gent de
fora de l’any, sobretot durant
els primers anys. L’any 1980
l’encarregat de pronunciar el
pregó va ser l’actor badaloní,
desaparegut fa pocs mesos,

Carrer d’en Prim, 167 - 169
08911 Badalona
T. 93 157 72 83

Andreu Solsona. L’any 1984,
el consistori del PSC triava el
llavors alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall per obrir les
festes badalonines. Però si hi
ha un any que quedarà gravat
a la història de molts és l’any
1989.
L’al c al d e J oan B lan c h va
decidir contractar a l’actriu
B i b i Á n d e r s e n . L’e l e c c i ó
d’aquesta pregonera, sense
cap relació amb Badalona, va
acabar amb una forta polèmica
i amb un llançament d’ous a la
façana de la Casa de la Vila.
Anys més tard, l’Ajuntament
va decidir recuperar la figura
del pregoner i la seva relació
amb Badalona. Han passat
pel balcó de l’Ajuntament
actors com Lluís Marco o Jordi
Dauder, periodistes com Toni
Soler, Sílvia Soler, Enric Juliana o Pilar Rahola o comunicadors com Tomàs Molina,
Fernandisco o Justo Molinero.
El món de l’esport, sobretot de
la Penya, ha estat molt present
amb pregoners com Jordi Villacampa o Rudy Fernàndez.

Hi ha una persona
que ha repetit dues
vegades com a pregonera. La nedadora Mireia
Belmonte va pujar al balcó
de la Casa de la Vila els anys
2008 i 2015. Durant 40 anys,
Belmonte ha estat la única
que ha repetit experiència.

ARQUITECTURA
DISSENY
INTERIORISME
CONSTRUCCIÓ
ENGINYERIA
MOBILIARI
COMPLEMENTS
COMUNICACIÓ...
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Activador de juventud

C/ Roger de Flor, 98 Badalona
93 383 14 88 info@armoni.es www.armoni.es
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LAPROVITTOLA: “ BADALONA
I LA PENYA M’ HAN ACOLLIT”
Va aterrar a Badalona i a la
Penya el 22 de gener del 2018,
encara no fa ni un any i mig,
però en aquests mesos Nico
Laprovittola n’ha tingut prou per
inscriure el seu nom a la història
del Joventut i de l’esport badaloní. La temporada passada va ser
un dels principals artífexs de la
salvació miraculosa del conjunt
verd-i-negre i enguany ha seguit
enlluernant per conduir la Penya
a la Copa del Rei i a tornar a
lluitar pels “playoffs”. Aquest
curs, a més, ens ha regalat
actuacions estel·lars com la
que va protagonitzar a la Copa
contra el Baskonia, trencant tots
els rècords amb un espaterrant
50 de valoració, o a l’Olímpic
en partit de lliga contra el Gran
Canària, quan es va enfilar fins
als 40 punts. Ara mateix és el
màxim anotador, el millor assistent i el segon en valoració de la
lliga. I en la cursa per ser l’MVP
de la temporada a l’ACB a hores
d’ara encapçala les votacions
entre els aficionats.
“Aquí he tornat a gaudir del
bàsquet”, ha confessat en diver-

ses ocasions Laprovittola, que
aquest divendres, a les 7 de la
tarda, protagonitzarà un nou
capítol de l’idili que està vivint
amb la ciutat i amb el Divina
Joventut. No ho farà, però, des
d’una pista de bàsquet i amb
una pilota a les mans, sinó des
del balcó de l’Ajuntament a la
plaça de la Vila per fer el pregó
que donarà el tret de sortida a
les Festes de Maig d’enguany.
Un reconeixement per part del
consistori pels seus indiscutibles
mèrits esportius però sobretot
per aquesta connexió especial
amb la Penya i la ciutat.
“És un honor per mi poder
encetar les Festes de Badalona
i espero fer-ho el millor possible”,
explica el base verd-i-negre, que
a més ho podrà fer amb el bon
regust que va deixar la victòria
de diumenge passat contra el
Barça. “Ja tinc una cosa més per
posar al meu discurs!”, explicava
en to de broma als vestidors de
l’Olímpic després del matx amb
els blaugrana, admetent que
encara estava donant voltes
als últims retocs al pregó: “Haig

d’acabar de rematar-lo. Serà
una setmana molt especial per
a mi i a més tampoc tenim partit
aquest cap de setmana, o sigui
que tothom a celebrar l’inici
de les festes”. El base només
té paraules d’agraïment per
Badalona i el Joventut. “Des del
primer dia em van acollir i m’han
tractat molt bé, estic molt feliç
aquí”, apunta Laprovittola.

Creem i duem a terme qualsevol idea per a casa
teva. Ens encarreguem del desenvolupament
integral i t’acompanyem en tot el procés: des
de la idea inicial, passant per totes les fases
d’execució del projecte, fins a la construcció final
de l’habitatge. El nostre toc distintiu de disseny
farà que casa teva sigui única, personal i diferent.
C/ PRIM, 167 BDN TEL. 93 157 74 10
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SENSE REGLES QUE ENS
PROHIBEIXIN SER QUI SOM...

Aquest any, l’augment de la partida de l’Ajuntament destinada a les Festes de Maig s’ha doblat. Això
s’ha traduït en un augment considerable, i com mai, dels concerts que trobareu durant les Festes
de Maig. Tots són gratuïts menys els recitals de Antonio Orozco i Mayte Martin.

Després del pregó a ballar!

Dissabte
4, a les
21:30h

La Banda del
Coche Rojo és
un dels grups
de versions més
potents i venerats del país.
Arribaran a la plaça de la Vila
per presentar la seva nova
gira. Escoltareu pop, ska,
reggaeton i fins i tot trap!
Divendres
3, a les 20h

Divendres
3, a les
21:30h

Jazz enmig del
Parc de Ca l’Arnús

El Racó Íntim
ens portarà dos concerts

L a se g o na nit
del Festival Arts
a Ca l’Arnús ens portarà dos
concer ts intimistes. D’una
banda la banda femenina
Sommeliers, guanyadores
del premi Miquel Martí i Pol
2018. Després serà el torn del
compositor Ferran Palau que
presentarà a Badalona el seu
tercer disc.

L’e s t r e n a d e l
Festival Ar ts a
Ca l’Arnús, que durarà tres
dies, tindrà com a preludi una
nit de jazz. Enmig del parc
actuaran aquesta primera nit
de festa l’Esteve Genís amb
EGT i Game of Tones BCN i
els The Gramophone Allstars
Big Band.

Caritat, 29 · Badalona · 933 895 003
www.hostalsolimar.com
Info@hostalsolimar.com

RECUPEREM UN BADIU PER LA CIUTAT

BONES FESTES DE MAIG!
BADALONA UN INFINIT DE POSIBILITATS
60
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Divendres
10, a les
23:15h

Com un volcà arriben
els Buhos!

Nit de Cremada, nit de
gresca i nit de
concerts! El passeig marítim serà l’escenari
d’un doble concert gratuït.
D’una banda el grup de pop,
Maldita Nerea aterrarà a Badalona i des de casa nostra
actuaran els Buhos per presentar el seu darrer disc, La
gran vida.

Dissabte
11, a les
21:30h

Cuando tu vas, yo vengo...

Triple concert, per
tancar la Diada
de Sant Anastasi,
al Passeig Marítim.
D’una banda actuarà la banda
guanyadora del Concurs de
Música de Badalona 2018, els
Nicomac. La nit seguirà amb la
cantant mallorquina Chenoa,
a les 22:30h i el grup dels 80,
Tequila, a les 24h.

La música no
pararà de sonar. Un dels
clàssics que no pot faltar és
el Ball del Micaco, divendres 10 de
maig a la Plana. Com sempre hi haurà
doble sessió, a les 18h, el Ball de Festa
Major per a Gent Gran i a les 23:15, un cop
Diumenge
haurem cremat el Dimoni, el nostre Ball del Mi5, a les 20h
caco amb l’Orquestra La Principal de la Bisbal.
El diumenge 12 de maig, a les 19h, a la mateixa Plana, sonaran espirituals negres amb
Per acabar el Fesel grup de gospel badaloní Sentits, per cetival Arts a Ca l’Arnús
lebrar els 150 anys de l’església de Sant
dos concerts de luxe.
Josep. I el dissabte, 18 de maig, no
D’una banda, des de Badaus perdeu el concert de pel·lícula
lona, la cantant Mireia Feliu i el pianista Ismael Dueñas ens
de la Banda Simfònica de
oferiran un viatge en el temps. Per acabar el festival, des
Badalona.
de Mallorca, actuarà l’ex Antonia Font, Joan Miquel Oliver.

De Badalona
a sa
illa de
Mallorca
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CREMA DIMONI! 79 ANYS CREMANT
DURANT SANT ANASTASI
La cremada del dimoni és
l’esclat de les Festes de Maig.
La vigília de Sant Anastasi, copatró de la ciutat, es
crema la figura endimoniada
rememorant una tradició de
l’any 1785 quan els pescadors
cremaven una figura gegant
a tocar de mar. L’any 1940 la
confraria de Sant Anastasi va
recuperar la tradició i la institució del Sant com a jornada
festiva, 11 de maig. Ara fa just
40 anys, l’any 1979, amb la
instauració de la democràcia
als ajuntaments, pren força
i esdevé la festa gran de
badalonins i badalonins que
cada 10 de maig omplen la
Rambla per veure cremar el
protagonista indiscutible de les
festes: el Dimoni. Antigament
també es representava el ball
de moros i cristians que feia
referència a la lluita sostinguda pels catalans contra els
sarraïns per reconquerir la
ciutat. La Cremada del Dimoni
va precedida per un Seguici
de Ciutat on totes les entitats
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d’arrel tradicional engalanen la
festa. La Plaça de la Vila és el
punt de sortida, i l’Àliga hi fa el
primer ball. L’últim serà davant
de milers d’ulls a la rambla
minuts abans de l’encesa
del diable de fullola, fusta i
cartró, aquest any dedicat als
plàstics que trobem al mar.
Una noia russa, que fa menys
d’un any que viu a Badalona,
l’Anastasia Druzhininskaya, ha
guanyat la vintena edició del
concurs Crema’l Tu!

ball de l’Àliga que dona el
tret de sortida a la Cremada,
el moment central, i alhora
més emotiu, de les Festes
de Maig. Comença una nit
de disbauxa que té com a
protagonistes un altre dels
elements més genuïns de
Badalona: el ball del micaco
a la Plana, amb l’Orquestra
La Principal de la Bisbal i els
concerts, enguany al Passeig
Marítim, amb Maldita Nerea i
Buhos.

Minuts abans de la Cremada del Dimoni

Qui era Sant Anastasi?

Per la Diada de Sant Anastasi
també es feien antigament
uns parlaments populars.
Els parlament de la Diada
eren exposicions de raons
i arguments, teològics,
filosòfics i polítics. Actualment
aquests parlaments s’han
reconver tit en els versots
que s’escolten durant l’acte
sacramental a càrrec dels
Diables de Badalona. L’acte
sacramental és el darrer dels
aperitius abans del darrer

Soldat i fill de Lleida, Sant
Anastasi formava par t de
les legions romanes i estava
de guarnic ió a Tarrag ona
on es va iniciar al cristianisme. Diu, l’historiador Joan
Amades, que Sant Anastasi
tenia gran influència entre
els seus companys, que van
admirar la seva gran virtut i
la seva excepcional bondat.
Sant Anastasi i 73 soldat
més cristians van ser delatats
per un soldat pagà. Decià

manà posar-los a la presó
per fer-los desdir del cristianisme i els va fer traslladar,
primer a Barcelona i després
a B ad a l o n a o n va n m o r ir
tots cremats a la platja. Els
cossos van ser llençats al
mar. Durant tot el temps que
va durar l’empresonament
Anastasi va ser tractat de
manera diferent dels altres.
Si ell es desdeia del cristianisme, els altres el seguirien.
L’11 de maig es rememora el
sacrifici d’Anastasi. Un martiri
que l’ha fet sant i que torna a
prendre forma durant l’Ofici i
la Passada.
Cada any les
músiques que sonen
durant el Piromusical,
abans de la Cremada, van
canviant. Aquest any sonaran
cançons de sèries de televisió,
des dels anys 80 a l’actualitat.
No faltaran sintonies de sèries
com els Simpson, Merlí,
Sensación de Vivir o
Stranger Things.
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EN QUÈ CAL FIXAR-NOS DURANT
AQUESTES FESTES DE MAIG?

Les Festes de Maig són fruit del ritual, de la repetició, d’allò que ens és familiar. A primera vista
sembla que han de ser igual que l’any passat, i que la resta d’anys. Però no és així. En cada edició
hi ha coses noves en les que fixar-se, actes que canvien fruit del pas del temps, dinàmiques que es
transformen per múltiples causes. La popularitat que la festa ha anat adquirint, en aquests darrers
40 anys, ha comportat una gran evolució tot i que encara falta poder condensar, encara més els
actes en menys dies. Tot plegat, però, no hem d’oblidar que l’esperit de la festa arriba gràcies a les
entitats de cultura popular de la ciutat. Hem triat, en aquest Suplement, algun dels actes que segur
hi heu assistit però que sempre els podem mirar amb uns altres ulls.

Dissabte 4,
a les 10h

33 anys fent puntes
enmig de la Rambla

Quan comença
la festa no podem
deixar de veure tota la feina
que fan les puntaires. Arribaran de tota Catalunya i durant
tot el matí ompliran la Rambla
d’aquest ar t de fer puntes
de coixí. Tot plegat gràcies
a l’Associació de Puntaires
Montserrat Niubó.

Diumenge
5, a les 12h

Dissabte 4,
a les 17h

Els gegants celebren els 40
anys de Festes de Maig

Enguany, la colla
de geganters de
Badalona ha preparat una edició
especial del Badagegants. Hi
haurà sorpreses per celebrar
aquest aniversari. No hi faltarà la
Mostra de músiques de gegants,
la Cercavila i la Mostra de Balls
de Gegants a la Plana.

Tapeu-vos les orelles!
Arriben els Trabucaires...

Tot i el seu
grup de detractors, els Trabucaries s’han fet un lloc a les
Festes de Maig. Diumenge
arribarà la seva Diada a la
plaça Pompeu Fabra. Hi trobareu el ball parlat dels Miquelets de Badalon que passejaran per la història de la
ciutat. No oblideu portar taps
per tapar-vos les orelles!

¿TE CASAS O TIENES
UNA BODA?
Nos has encontrado!
Ven a vernos. No te arrepentirás.

NOVIA, FIESTA, Y MADRINAS

NUEVA COLECION 2019
I SEGUIMOS TENIENDO
VESTIDOS A 9,99 €
Tel. 93 398 63 75
Guifré, 207
Badalona
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Divendres
10, a les
19h

Campanes per anunciar-nos
la nostra festa grossa

Aquest darrer
any s’ha creat a
la ciutat una nova entitat, els
Campaners de Badalona,
amb l’objectiu de recuperar
el repic de campanes de manera manual. Divendres 10,
a Santa Maria, anunciaran
la festivitat de Sant Anastasi
amb un repic especial.

Dissabte
11, durant
tot
el dia

Diumenge
12, a partir
de les 8h

Celebrem el dia
del nostre copatró!

Matinades,
repic de campanes, l’Ofici, la Baixada
del Sant, el Ball del Baró de
Maldà, la Passada i el Can
dels Goigs. Tot plegar per
celebrat la Festivitat de Sant
Anastasi. Tot plegat gràcies
a la Confraria, que des de
sempre, manté aquesta tradició a la ciutat.

Castells amunt!
arriba la Diada

Fa més de 20
anys que les Festes tenen la seva Diada castellera. Comença ben d’hora,
a les 8h, amb les matinades
i la cercavila pels carrers del
Centre. A les 12h, a la plaça
de la Vila, arribarà la Diada amb les
colles del
Maresme,
Sant Pere
i Sant Pau i
els micaco.

Divendres
10, a les
19:30h

Seguici de ciutat, el dia
de totes les entitats
badalonines

Hi seran totes.
Com cada any, abans de cremar el Dimoni, arriba el Seguici de ciutat que tindrà el seu
punt de partida a la plaça de
la Vila. Serà un entremès tradicional amb
totes les
colles
de cultura popular de Badalona.

Dissabte
18, a les
22h

Que cremi
Badalonaaaaaaaaaaaa!

Cremant, i també il·luminant, la
plaça de la Vila començarà
el 37è Correfoc de Badalona,
la nit del 18 de maig. Seran 5
colles, 4 de la ciutat, que cremaran el Centre de Badalona.
El Correfoc acabarà amb un
concert a la platja amb les
bandes Fanfarra i Bossonaya.

DETERGENTS I SABONS BIODEGRADABLES
+ COSMETICA VEGANA.
UN NOU CONCEPTE DE COMPRA A GRANEL
PER UN CONSUM RESPONSABLE.
MILLOREM EL MEDIAMBIENT
GUIFRE, 127 | CONQUISTA, 81 | TEL. 93 383 38 47 | badalona
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ELS MÉS PETITS FAN LA FESTA MÉS GRAN
Les Festes de Maig han anat incorporant programació familiar durant els darrers anys, però ja hi ha
clàssics de tota la vida, com per exemple la Festa de Badiu amb més de mig segle d’història. De fet,
els més petits de casa tenen una àmplia programació festiva que va des de provar l’olor a pólvora,
amb el Correfoc infantil, ballar amb el grup badaloní La Tresca i la Verdesca o bé jugar amb els
Dragolins. Des del TOT us oferim una guia imprescindible. Retalleu aquestes pàgines, pengeu-les
a la nevera de casa i gaudiu en família de les Festes de Maig.

La Cercavila petita!

Dissabte 4, a les 11h
Arrenquen les Festes, i ho
fan amb la clàssica Cercavila Petita! Hi participen nens
i nenes de moltes escoles
de Badalona amb els seus
gegants o capgrossos. El
recorregut passarà per la
Rambla, Sant Domènec,
Canonge, Sant Miquel,
Francesc Layret i plaça de
la Vila.

L’imprescindible Festa del Badiu

Ballem amb la Tresca i la Verdesca!

Diumenge 5, durant el matí
Les
8 Festes de Maig no serien
el mateix sense la Festa del
Badiu. Hi ha pares, i fins i tot
avis!, que ja hi anaven. Durant
tot el matí, al parc de Can
Solei, hi trobareu paradetes
d’entitats, tallers, animació i
un clàssic, la tómbola! A més
us podeu quedar a dinar a Can
Cinto de la Palla!

Són de Badalona i fan ballar
arreu. El grup d’animació La
Tresca i la Verdesca actuaran
aquest dissabte, 4 de maig, a
les 12:30h a la Plaça de la Vila.
El grup de la ciutat presentarà
el seu darrer espectacle, que
porta per nom Zum. Agafeu les
criatures i a ballar!.

ACTIVA T
centre de dia

9

Per Gent gran
SAD
SERVEI
D'ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA

ACTIVA T
centre de dia

Centre Acreditat (PEV ) Generalitat de Catalunya

Riera Matamoros, 34
93
Informació: 797 86 08 · activat@activatcd.com
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Plana, després d’un dinar
popular. Actuaran a les 16h,
Badalona Batec, un projecte
de les Fampas i una miqueta
més tarda, en Jaume Barri.

Abans de cremar-lo, fem festa!

Dijous 9, a les 10h
Fa gairebé 25 anys que va
néixer la Festa del Dimoni a
l’Escola. Durant tot el matí,
i davant del Dimoni, nens
i nenes de tota Badalona ballaran i mostraran les
seves maquetes a la falda del
dimoni. Abans de cremar-lo cal
dibuixar-lo i també ballar amb
el grup Xiula.

Per Sant Anastasi, ens trobem a la Plana

Dissabte 11, a les 16h
E l d i a d e l c o p a t r ó, S a n t
Anastasi, cada cop té més
volada. Enguany s’han preparat diverses activitats a la

Dibuixem i creem al Parc
de Can Solei i Ca l’Arnús

Diumenge 26, durant el
matí
Des de fa 6 anys, la Festa del Dibuix fa les delícies
dels més petits. Serà un matí
d’arts amb diferents propostes vinculades al fet de
dibuixar i pintar. Tot plegat
gràcies a l’Associació de la
Festa del Dibuix en un lloc
preciós, els parcs de Can
Solei i Ca l’Arnús.

Dia per olorar i gaudir
de la pólvora!

Els infants de Badalona
poden conèixer de prop els
diferents elements festius de la cultura tradicional i popular de Badalona
Dissabte 18, tot el dia
a través de l’exposició “Forjadors de la
Badalona va ser pioneFesta”. Hi trobareu gegants, capgrossos,
ra, fa més de 20 anys
dracs, dragolins i tot l’imaginari festiu
en realitzar un Correbadaloní de les colles de cultura popular
foc només per nens.
de la ciutat. A més la mostra té un apartat
Abans, s’haurà de judedicat a la cultura popular escolar i
gar amb els Dragolins
els jocs de la Festa. La trobareu al
a la plaça de la Vila. A
Centre Cultural El Carme fins el
la tarda, el correfoc tindrà
19 de maig.
dos recorreguts, un de foc
i l’altre de pols que trepitjarà
els carrers del Centre.

Des de 1994

• Centre acreditat per la DGT
per a la renovació i obtenció
del carnet de conduir
• Tramitació Gratuita a DGT
• Certificats: d‘armes, seguretat
privada, marina, A.P. Perillosos
i certificats mèdics oficials
(esportius, oposicions....)

C/ Francesc Macià 6 bx. Badalona 08912

horari: Matins i tardes de dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 i de 16 a 20

934643789 · centremediclavila@hotmail.com · www.renovacioncarnet.net
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LA FESTA NO S ACABA
AMB EL PROGRAMA OFICIAL
I

L’agenda d ’actes s’omple
d’activitats durant el mes de
Maig. A part del programa
oficial, que teniu disponible a
les pàgines centrals del TOT,
durant aquests dies les activitats s’escampen per tota la
ciutat. Un clàssic de cada mes
de maig és la Mostra Filatèlica
dedicada als dimonis fets entre
els anys 1949 i aquest 2019.
Trobareu l’exposició, fins el 13
de maig, a la Sala El Refugi.
D’altra banda, el dimecres 8
de maig, el Consell dels Infants
de Badalona ha preparat una
Cercavila fins al dimoni. De
fet, els nois i noies de l’escola
Can Barriga portaran fins a la
Rambla un dimoni amb rètols on
hi figuraran nom de coses que
els infants de Badalona no volen
que existeixin ni a Badalona
ni arreu del món. La Cercavila sortirà a les 18:30h des del
Centre Cultural El Carme. Una
altra recomanació d’aquests
dies, més enllà del programa
oficial, es poder visitar la setena
exposició del col·lectiu d’artistes
Vila d’Arts que porta per nom El

Dimoni de Badalona. En aquesta mostra hi trobareu diversos
artistes de la ciutat que ens
proposen un apropament a la
figura del Dimoni. L’exposició
obre aquest mateix divendres,
3 de maig i restarà oberta fins
el 24 de maig al Centre Cívic
Dalt la Vila. La darrera proposta
imprescindible la trobareu amb
la festa del XX aniversari de
l’associació MareNostrum. Serà
el 12 de maig, a les 9h, a la plaça
del Centenari.

2on Concurs Fotogràfic
de les Festes de Maig.
Durant tot el mes, la
Penya Fotogràfica de Badalona
organitza un concurs de fotos
dels actes de les festes. Més
informació: www.penyafotograficabadalona.com

Françesc Layret, 18
93 389 47 94
Dilluns descans personal

El restaurant Figaro us desitja bones Festes de Maig!!!
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Com cada Suplement de Festes de Maig del TOT dediquem un espai
a saber-ne més sobre les festes dels badalonins. Hem creat un test i
una sopa de lletres relacionat amb les Festes de Maig. Com sempre
us diem, deixeu el Google per buscar altres coses i participeu.
Sopa de lletres
Busca 8 paraules relacionades amb les Festes de Maig
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Suplement de Festes de Maig 2019. Redactor: Carles Carvajal/ Jordi
Creixell. Maquetació i disseny: El TOT. Fotos: Penya Fotogràfica de
Badalona / TOT Agraïments: Entitats de cultura popular / Ajuntament

1-Quina entitat de cultura
popular s’encarrega de fer
ballar cada any l’Àliga?
A-Castellers de Badalona
B-Bastoners de Canyet
C-Geganters de Badalona
2-Sabeu quin lema té aquest
any el dimoni
A-El dimoni del mar
B-El dimoni de la canyeta
C-El dimoni de la porqueria
3-Sabeu a quina temàtica musical està dedicat enguany?
A-Bandes sonores
B-Sèries de televisió
C-Música jazz
4-Quin any va ser declarada
la Cremada del Dimoni festa
d’interès turístic?
A-1940 B-1979
C-1991
5-Aquest any un grup de gospel de Badalona actuarà
el diumenge 12 a la Plana.
A-Veus negres
B-Gospel Sentits
C-Happy
6-Aquest any celebrem un
número rodó de l’impuls de
les Festes. Sabeu dir de quin
aniversari estem parlant?
B-90 anys
A-75 anys		
C-40 anys

RESPOTES: 1-C 2-A 3-B 4-C 5-B 6-C

21% dte.

En tots els
Els nostres tractaments:
serveis fins el
• ESPECIALISTES EN MICORPIGMENTACIÓ i MICROBLADING
15 de maig
• INDIVA
• LPG
• SHELLAC
• MASSATGES
MEDICINA ESTÈTICA
• DRENATGE LIMFÀTIC
DEPILACIÓ LASER D'ÚLTIMA GENERACIÓ
• DERMAPEN
ELIMINACIÓ DE TATUATGES
930 389 149 · Mercè, 7 Bis, Badalona www.meravelles.com

@meravelles_
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Salut

Can Ruti dona un nou pas
endavant en la protecció
del medi ambient

a5 festes de maig.pdf

3

25/4/19

14:38
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CY

D e s d e p r i n c i p i s d ' a n y,
l ’ H o s p i t a l G er m a n s Tr i a s
compta amb l’acreditació ISO
50001, la qual reconeix la
tasca realitzada en la recerca
de fórmules per l'acompliment
energètic, sota les premisses
de reduir el consum energètic
i les emissions de CO2,
augmentar l’eficiència, i introduir l‘ús d’energies renovables,
tot sota criteris de sostenibilitat econòmica, ambiental i
d’innovació. Es tracta de la
màxima acreditació que es pot
aconseguir en matèria gestió
energètica i, per tant, un nou
avenç per aconseguir minimitzar l’impacte que l’Hospital
té en el seu entorn.Germans
Trias és, a més, el primer gran
hospital de Catalunya que
aconsegueix aquesta certificació, liderant un cop més el
compromís amb la sostenibilitat de l’entorn, un element
d’especial rellevància en el
cas del Campus Can Ruti, al
tractar-se de l’únic complex
de Catalunya que conté un
hospital de tercer nivell enmig
d’un parc natural.
Tots aquests objectius queden
recollits en el document de
Política Energètica de l’Hospital

CMY

K

Telf. 93 464 21 34
Vine a coneixe’ns!

T. 938 314 522
C/Creu, 19 · 08012 ·
Badalona (L2 Pompeu Fabra)
www.arrelscd.com

Avgd. President Companys, 57 - 08911

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar
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i els objectius energètics pels
propers anys, que fixa les eines
per assolir-los, establint procediments documentats i programant activitats d’avaluació del
seu compliment. L’objectiu principal és assolir zero emissions
de CO2 derivades del consum
energètic a l’any 2023, és a dir,
la descarbonització energètica de l’hospital. En els darrers
anys, l’hospital ha aconseguit un
estalvi energètic del 25%, amb
una reducció de les emissions
de CO2 del 56%. Un nou pas en
aquest camí ha estat la implantació de la ISO 50001, i des de
juny de 2018 s’ha començat a
treballar sota aquest paradigma.
La reducció d’emissions feta per
l’hospital equival a les emissions
anuals de 2315 llars, que suposa
un 7% de les llars de Badalona.

Aquesta important reducció de
les emissions de CO2 corresponen a l’estalvi energètic i a la
compra verda d’electricitat feta
per l’ICS, que s’aplica des del
juliol de 2018.
Una llarga trajectòria tenint
cura del medi ambient i de
l’entorn
L’Hospital Germans Trias no és
el primer cop que és protagonista
pel seu compromís amb el medi
ambient. El 2015 ja va ser distingit amb el VI Premi Europeu de
Prevenció de Residus pel projecte “Minimització de les dietes
hospitalàries”. Aquesta iniciativa
es va centrar en identificar les
principals causes del malbaratament alimentari a l’Hospital, és
a dir, les dietes servides però no
consumides i es va aconseguir

una reducció anual de més del
50%, evitant malbaratar 1.400
àpats, que suposa prevenir 910
Kg de residus orgànics cada
any. El projecte es va completar
l’any 2017, amb la donació dels
excedents que encara restaven a
l’entitat social badalonina Amics
del Gorg Mar, que atén més de
600 famílies cada setmana. Al
tractar-se de la primera iniciativa d’aquestes característiques
que es realitzava en un hospital de tercer nivell a Catalunya, l’Hospital va elaborar de la
primera guia de recomanacions
conjuntament amb l’Agència
Catalana de Seguretat Alimentària per establir els protocols de
funcionament per a la recollida,
el transport i la distribució de
les racions de menjar cuinat
sobrant.

PODOCONSELL:
“Eixugueu bé els peus, sobretot
els espais interdigitals”
Roser Sabater Bilbeny Podòloga Col. núm 347
Jordi Molina Torres Podòleg Col. núm 1642

Bones Festes de Maig!

www. rosersabaterbilbeny.com
933 84 40 11 · C/ Santa Maria, 16 baixos 08911 Badalona
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La donació i el trasplantament
d'òrgans augmenten un 18% el
primer trimestre de l'any a Catalunya
Gràcies a la generositat dels
més de 100 donants i de les
seves famílies, els hospitals
catalans han pogut fer un
trasplantament a una xifra
rècord de persones durant els

tres primers mesos de l’any
2019, tal com mostren les dades
que gestiona de forma sistemàtica l’Organització Catalana
de Trasplantaments (OCATT).
Durant aquest primer trimestre

ESTEM A AVDA. PRESIDENT COMPANYS, 8
(al costat de la floristeria Ventura)

DEMANA CITA AL 93 156 05 44
www.podocad.net

FISIOTERÀPIA · OSTEOPATIA ·SOL PELVIÀ
PSICOLOGIA · ACUPUNTURA · GRUPS DIRIGITS

Busquem professionals de
PSICOLOGIA • NUTRICIÓ • PILATES
més informació contacta'ns a:

PRANA
CENTRE DE SALUT

c/ PROGRÉS N.28
BADALONA
633.901.023

de l’any 2019, s’han obtingut
105 donants cadàver vàlids, que
representen un 18,0% més que
l’any 2018. Els donants de mort
encefàlica (cerebral) augmenten
lleugerament (1,8%); mentre que
els donants de mort en asistòlia
(aturada cardíaca) ho fan de
forma més destacada (44,1%),
gràcies als donants de mort
en asistòlia controlada (malalts
terminals ingressats a l’hospital
que moren per cessament
irreversible de l’activitat cardíaca). Des de l’OCATT es destaca
l’èxit col·lectiu dels resultats tant
gràcies als equips de professionals, hospitals i el model de
trasplantament com també a la
confiança de la societat en el
sistema i, sobretot, a la generositat, solidaritat i valentia dels
donants i dels seus familiars. El
consentiment per a la donació,
se situa en el 83%, percentatge similar al del 2018. El
nombre de donants vius, d’altra
banda, segueix disminuint: 21
donants fins al 31 de març, un
25% menys (7 donants) que el
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2018. D’aquestes donacions,
20 han estat de ronyó i una de
fetge. L’OCATT assenyala que
aquest fet es pot explicar pels
bons resultats de la donació de
cadàver, però això no treu que
no s’hagi de seguir promovent
el trasplantament de donant
viu ja que l’evidència científica
mostra que és la millor opció
terapèutica per als malalts joves.
De moment, l’Hospital Clínic
de Barcelona, amb 21 donants
cadàver vàlids i 5 donants vius,
és el centre amb més donants

gestionats; seguit de prop
per l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron, amb 19 i 6 donants,

respectivament; i l’Hospital
Germans Trias i Pujol, amb 18 i
1 donants, respectivament.

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
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Tendències

Ens posem el mocador
al coll per viure la festa!

“ Posa' t
el mocador
i vine a la
festa! ”, deia el
programa de les
Festes de Maig l'any
1999, ara fa just 20 anys.
Això vol dir que ja s'han editat
20 mocadors diferents, tota una
col·lecció! Els primers anys,
fins el 2005, els mocadors
eren gratuïts i eren repartits als
principals actes de les festes.
Des de fa 14 anys, té un preu
d'1 euro. Aquest any s'han fet
67.000 exemplars, i gairebé
24.000 seran repartits gratuïta-

ment als
escolars
de Badalon a . C a d a a ny,
el mocador té una
vessant solidaria, pel
que fa a la seva fabricació. Aquest 2019 s'ha triat
els colors de l'arc de Sant
Martí, per primera vegada, en
suport a la comunitat LGTBi.
Aquest any podeu comprar
e l s m o c ad or s a l ' O fi c i n a
de Turisme de Badalona, a
l'edifici del Carme, al Museu de
Badalona i a les 6 biblioteques
de la ciutat. En els anys, el
mocador de les Festes de Maig
de Badalona s'ha convertit en
una peça de col·lecció que
molta gent guarda. Com cada
any, molts badalonins pengen
els mocadors de festes, gran
par t d 'anys anterior s, als
balcons, terrasses i balcons
de la ciutat. És una forma de fer
festa i demostrar a tothom que
ve a visitar Badalona un dels
símbols de les nostres Festes
de Maig. D'altra banda, aquests
dies també podeu comprar la
tassa amb el disseny del dimoni
d'aquest any. La tassa la podeu
adquiri al Museu, per 4 euros.
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bellezaactiva.com
Amb els pas dels anys, tota la
pell del nostre cos pateix un
envelliment general, i sobretot ho notem en la pell del
coll, que es torna més tibant,
amb arrugues i comença a
aparèixer la papada.
Per aquest motiu hem d e
cuidar el coll com si fos
una perllongació del nostre
rostre.
Així com hidratem i cuidem
el nostre rostre diàriament,
de la mateixa manera hem
de fer-ho amb la pell del coll.
or tosament, hi ha for mes
de prevenir i tractar aquests
signes propis de l’edat i ara
us en comentem algunes:
Cosmètics
Per exemple, amb la cura
diària amb cosmètics, que
ha de ser igual que la que
fem al nostre rostre, ja que
moltes cremes, sobretot les
hidratants i refermants, van
molt bé per al coll, així que
no dubteu a utilitzar-les.

Trucs per a les arrugues del coll
Exercicis
També podeu fer un senzill
exercici per tonificar el coll.
Aquest exercici consisteix
bàsicament a posar-se dos

llibres, un a sota de cada
aixella, i estendre els braços
cap endavant, amb els palmells
cap a munt, i aneu movent els
braços d’esquerra a dreta.

joieria - rellotgeria
Guifré, 82 · 93 397 71 56

Preus endimoniats
tot el mes de maig !!
Tot l'or amb el 20%
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Les tendències en talls
per a aquesta temporada
bellezaactiva.com
Avui és el torn de parlar sobre
les tendències en talls de
cabells. Una fabulosa opció per
a sanejar les puntes i regalarnos un canvi de look. A més,
diuen que un canvi sol portar
més canvis... T'atreveixes?
1. Bob sense capes
Ha estat, i continua sent,
el pentinat més desitjat
entre aquelles celebrities
que busquen un canvi més
"dràstic". Charlize Theron,
Emilia Clarke, Irina Shayk i
Hiba Abouk són algunes de

les famoses que han convertit
el bob sense capes en el rei
de la temporada. Com ens
explica el perruquer Eduardo Sánchez, de la signatura
Maison Eduardo Sánchez,
"els talls de base recta i en
diferents longituds són una de
les tendències indiscutibles de
l'any". Destaca el carré tradicional, "un tall clàssic de la
perruqueria francesa, caracteritzat per portar tot el cabell
a la mateixa altura, gairebé
en una sola capa. Les capes,
si la tipologia del cabell les
requereix, seran molt més
lleugeres".

Taller - Botiga

2. Lob amb ones
Un altre pentinat que també
s'està veient molt és la cabellera a l'altura de la clavícula. És
el tall de l'actriu Elizabeth Lail
en la reeixida sèrie You i també

COMPRA-VENDA OR I PLATA

TASACIÓ
GRATUÏTA
SENSE
COMPROMÍS
T’OFERIM EL
MILLOR PREU

Fem classes:
Ganxet, mitja, màquina de cosir, classes individuals i personalitzades
No perdis l'oportunitat d'aprendre a fer volar la teva imaginació!
93 180 40 02 C/Rivero, 10 Badalona info@elracodelalila.com
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el look recentment estrenat de
Julia Roberts. "El secret d'un
bon Lob és ajustar-lo a l'altura
més afavoridora per a cada
dona: a vegades pot ser fins
a mig coll i en altres ocasions

fregar les espatlles", explica
Eduardo Sánchez. Aquest tall
queda genial amb un acabat
a base d'ones naturals, que
pr o p or c i o n e n u n a s p e c te
desenfadat i còmode. Una altra

de les claus del pentinat és la
seva lleugera inclinació: "És
més llarg en les capes davanteres que en les posteriors.
Això li dóna molt moviment i
un toc sofisticat, que és una de

Dues generacions dedicant-nos
VISITEM CASA VOSTRA
a vestir la teva llar.
SENSE COMPROMÍS
Més de 100.000 referències
PER
OFERIR-VOS EL
de les millors marques de teixits.
La teva botiga de cortines a Badalona.
MILLOR SERVEI

ELS MILLORS TEIXITS PER
VESTIR LA TEVA LLAR
CORTINES
ENROTLLABLES
PANELS
CATIFES
PAPERS PINTATS
MOBLE AUXILIAR
OBJECTES
DE DECORACIÓ
Canonge Baranera, 22 Badalona
TEL: 934644957 www.atmosfera-showroom.com segueix-nos a Facebook
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les raons del seu èxit", afegeix
Eduardo.

¿Tienes problemas para encontrar un bikini de la talla
que necesitas? Ven a visitarnos!

3. Estil Morrison
El cabell arrissat viu una nova
època daurada. Això sí, l'efecte
que val és el natural. Res de
rínxols rígids i encotillats a
base d'escumes o gomines
massa fortes. Entre totes les
possibilitats, aquesta temporada tornen a la primera línia
la música dels "Doors" i la
figura de Jim Morrison, que
no només van marcar una
època sinó que el seu look
va ser imitat per centenars de
milers de joves a tot el món.

Siéntete cómoda y segura con tu nuevo bikini.

TRATO PERSONALIZADO
Y EXCLUSIVO
PARA ENCONTRAR TU BIKINI IDEAL!
DISPONEMOS DE MÁS DE
60 TALLAS!
Avinguda Martí Pujol, 580 1a planta · Horas convenidas
Teléfono y whatsapp: 690.12.71.10 Sonia Hernández

Francesc Planas i Casals, 2 · 93 3844769

Són Pedaços
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Com explica David Lesur, de
la signatura David Künzle: "La
seva densa cabellera curly
de rínxols salvatges, que mai
aconseguien l'altura de les
espatlles, és tota una icona
dels seixanta, més afavoridora

sens dubte en rostres ovalats
i allargats". Ah! Els rínxols
també s'estenen al serrell.
4. Pixie asimètric
Per a les més atrevides –i
les que de debò volen tallar

en sec– la millor opció és el
pixie asimètric que tan bé
llueix l'actriu espanyola Úrsula
Corberó. En aquest cas, i com
apunta Eduardo Sánchez, "es
treballen els laterals i el clatell
molt curts, destacant molt el

MERCERIA - LLENCERIA
GÈNERES DE PUNT - CALÇATS
Canonge Baranera, 62 · Tel. 93 389 54 63
08911 Badalona
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frontal, una mica més llarg,
dotant el tall de molta versatilitat". I és que aquest estil,
a més de ser molt còmode
i fresc, ofereix molta més
versatilitat de la que pugui

Podologia per a tothom
Alfons XII, 43 baixos
08912 Badalona · T. 640 870 164

www.clinicabadapeu.com

semblar a primera vista.
A més, amb la nova moda
dels accessoris capil·lars,
podràs personalitzar-ho tant
com et vingui de gust o abasti
la teva imaginació.

5. Cabellera extrallarga
No totes les tendències impliquen haver de renunciar a
una c abellera llarg a , una
cosa del tot impensable per
a moltes de nosaltres. De
fet, les cabelleres no només
es llueixen llargues, sinó
mida XXL.Acompanya-la de
degradats, serrells cortina
o tot allò que proporc ioni
moviment. Una altra forma
d'aconseguir-ho és a través
de la coloració, amb tècniques d'il·luminació com les
famoses balayage. Això sí,
has de tenir una mica clar:
una gran cabellera compor-

Podologia general
Podologia esportiva
Podologia pediàtrica
Podologia geriàtrica
Ortopodologia
Peu diabètic
Ortoníxia
Biomecànica / Estudi de la petjada
Plantilles personalitzades amb Scan3D
Tractaments amb làser podològic
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ta una gran responsabilitat.
Això significa que has de
proporcionar-li unes cures
extres perquè llueixi bonica i
sana, posant especial atenció
en les puntes. Les extensions
poden ajudar-te a aconseguir
aquests centímetres que et
falten.
6. Serrells amb contrastos
Per descomptat, no podia
faltar l'apartat de serrells en

la nostra llista de tendències.
I, aquesta temporada, destaquen dues opcions oposades:
mini (baby bangs) o gringe.
El s pr i m er s s ó n "s er re ll s
tallats a la meitat del front,
només aptes per a rostres
de faccions suaus i fronts ni
molt amples ni molt estretes.
Un tall, això sí, que necessita
un manteniment constant",
apunta Eduardo Sánchez.
Respecte al gringe, paraula

que neix de l'expressió grown
out fringe (serrell crescut),
Paul Tudor, del saló David
Künzle Fuencarral, explica
que és: "més lliure i indòmit,
no requereix ser tan cuidat i és
summament còmode, a més
de dissimular "problemes" com
un front ample o prominent. Li
podem donar cert volum amb
l'assecador, perquè no es perdi
ni confongui entre la resta de
la cabellera".

Ja pots jugar a la Primitiva,
Euromillon, Bonoloto, Loteria
de Nadal... amb "La Bruixa"
sense desplaçar-te i en
l´horari que triïs a

www.labruixadelmar.es
C/ del Mar, 124 Badalona
934 646 032
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Vesteix les teves ungles de color
bellezaactiva.com
Les amants de la bellesa, la
moda i les tendències sabem

que les ungles SÍ QUE són
importants. Un look no està
complet sense un color adequat
a les mans. De fet, en moltes

ocasions, és l'opció més fàcil
i ràpida per a afegir al nostre
estilisme un toc de moda sense
haver de posar potes enlaire el

TANCAMENT PER JUBILACIÓ AQUEST PROPER JUNY
RECOLLIU LA VOSTRA ROBA
Carrer de Lleó, 35 · 933 89 17 57

HORARI: 9 a 13.30 · 15 a 20 | DISSABTE MATÍ: 9 a 13.30
DILLUNS MATI TANCAT | DISSABTE TARDA TANCAT
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Pròximament

nostre armari. La manicura de
primavera és fresca, original
i atrevida, si així és com vols
viure aquesta nova estació. O

també pot ser natural i sofisticada. Nosaltres et proporcionem
les propostes i TU ets la que
decideixes.

a la nostrA botiga prink de martí i pujol, 294

Reparació express de
Smartphones i Tablets
Serveis i assisténcia

Accesoris
Venda de Smartphones
regenerats

Els colors que més es porten
- Living Coral: ser nomenat
el Color Pantone de l'any li
col·loca directament en totes
les llistes de tendènc ies.
Encara que no fa falta que et
cenyeixis estrictament al to
16-1546. Encertaràs amb tota
classes de taronges, corals i
vermellosos, especialment a
mesura que et vagis bronzejant.
- Baby Blue: entre els tons
pastel, trepitja for t aquest
blau pàl·lid empolsat que tant
adorava la mateixa Grace Kelly.
Atrevit però elegant, romàntic
però decidit. Una opció amb
molta personalitat a la qual
probablement no podràs resistir-te. Tonalitats roses, liles i
violetes amb aquest mateix
acabat també són més que
benvingudes.

r e pa r a c i o n s e x p r é s

Reparacions Exprés de smartphones i tablets

www.iriparo.es

Avda. Martí Pujol, 294-296
T/ 934 646 914
badalona@prink.es

Con la garantía de:
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- Nous nude: encara que
vulguis lluir una manicura més
discreta, també tindràs on triar.
Els tons apagats préssec, coral,
caramel i cafè s'han vist molt
en les passarel·les de moda.
A més, queden bé amb tots
els tons de pell i amb qualsevol estilisme. És impossible
equivocar-se!
- Tons fluor: són un clàssic
en aquesta època de l'any, ja
que aporten energia i bones
vibracions. Els grocs i els verds
llima són una aposta segura,
encara que no faltaran altres
tonalitats habituals com els
blaus i els roses.
Si t'atreveixes a arriscar més
Ja se sap que el món de les
tendències no coneix limitis. I
si parlem de manicura, aques-

tes van més enllà dels colors.
Pren nota de les idees més
originals per a la teva manicura
de primavera.
- Dissenys gràfics: el nail art
o les manicures creatives són

cada vegada més habituals. Si
t'atreveixes, pots provar amb un
estampat floral, perfecte per a
aquesta temporada. Però si el
que cerques és una mica més
discret, combina una tonalitat

Mercé Rodríguez

MODA Y ARREGLOS DE ROPA
Rambla Sant Joan, 79 A Badalona
637 143 341 · 930 072 088

• Perruqueria canina
• Complements
• Especialistes
en nutrició i bellesa
• Aconsegueix increibles

• 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

descomptes amb la
nostre targeta Client
Vine i informa't!
• Servei a domicili

654 746 603
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nude amb algun detall senzill.
- Manicures en dues tonalitats: l'evolució de la manicura
francesa, usant dues tonalitats
(similars o que contrastin). El
nivell d'atreviment el tries tu.

També la ratlla varia en funció
de l'acabat que cerques. Pot
ser més fina o més ampla, o
fins i tot cenyir-se només al
contorn de l'ungla. Aquesta
tendència s'està veient molt

en les passarel·les i entre les
celebrities, perquè és súper
versàtil i divertida.
- Animal print: dins del
disseny d'ungles, està destacant l'estampat d'animal. En
concret, les "cow nails" (ungles
de vaca) que ha lluït la cantant
Ariadna Grande en el seu Instagram. Això sí, res de fer nyaps
a casa. El millor és que vagis a
un professional!
- L'última tendència de la qual et
parlarem és una molt curiosa i
s'ha vist en les passarel·les. El
seu èxit al carrer està encara
per comprovar. Es tracta de
les manicures imperfectes,
en les quals –com el seu nom
indica– el color no s'aplica de
forma uniforme. El bo és que
no hauràs de preocupar-te de
retocar-les tan sovint!
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Badalona Recuerdos
Finals del anys 50, baixada de Sant Anastasi
al carrer del mateix nom.
Foto antiga: Rosa Maria de Escalada
Foto actual: Facu Martínez

/BadalonaRecuerdos

@BdnRecuerdos

Si voleu enviar imatges antigues
pots enviar-nos un correu a:
recuerdosbdn@gmail.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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Llar

Set cadires de disseny famoses
Redacció / amic.cat

Aquestes són algunes de les
cadires d’autor més conegu-

des en el món del disseny.
• Cadira Tólix:
Va ser creada per un artesà
f r a n c è s a q u i s e l i h av i a

Papereria
Ca l'Avelino
Material escolar, joguines
i QUASI DE TOT

93 140 57 54 | 615 85 59 90

Calle Santa Madrona, 66 papeleriaavelino@hotmail.com

encomanat la tasca de
realit z ar m o b l e s en ac er.
El seu disseny és simple i
compacte.
• Cadira Panton:
No es pot distingir on comencen els peus o el respatller,
perquè està fabricada en una
sola peça de plàstic.
• Cadira Bertoia:
Es compon d’una estructura d ’ac er, elab orad a am b
varetes metàl·liques. A més
se li afegeix un coixí.
• Cadira Barcelona:
Po s s e e i x u n a e s t r u c t u r a

• FINESTRES I PORTES
• PVC I ALUMINI
• PERSIANES
• TENDALS - CORTINES
• MAMPARES - REIXES

GUANYI EN ESTALVI
I SEGURETAT A LA
SEVA LLAR

C/ Sant Brú, 51 08911 Badalona · 93 464 19 51 · 663 709 626 · larranz@hotmail.es
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d’acer inoxidable polit, amb
coixins.
• Cadira Tulip: Per resoldre
l’inconvenient de les múltiples
potes de les cadires habituals
s’ha optat per utilitzar una sola
pota central amb una base
rodona.
• Cadira número 7:
Va ser creada sota el nom de
cadira model 3107, però se la
coneix com a número 7. Consta
d’unes potes d’acer tubular
cromat, amb seient i respatller
en una sola peça fabricada de
fusta laminada corba.
• Eames Plastic Chair:
Va ser una de les primeres
cadires de plàstic i té una
estructura de fusta o metàl·lica
que la suporta. La forma en una
sola peça de seient i respatller
s’adapta molt bé a la forma
del cos.
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Un bany amb paret rústica
Redacció / amic.cat

Canviar l’aspecte d’un bany
pot ser més fàcil del que heu
pensat. No fa falta invertir en
grans coses, fer despeses
innecessàries i ni tan sols
gastar molts diners, perquè
es vegi més atractiu del que
és, sobretot si és un bany petit.
Perquè embellir un bany amb
una paret rústica és tan fàcil
que ho confirmareu ara per
vosaltres mateixos. L’aspecte
avorrit d’alguns ambients de
la llar acostuma ser perquè la
decoració es veu molt quotidiana. I és que, fins i tot les parets
pintades de colors vibrants
poden resultats atractives però
després d’un temps ens resulten massa simples. Així que
devem posar-nos creatius per
decorar un bany amb una paret
que capti l’atenció de tots i que
el faci lluir com un espai molt
atractiu i especial.
Un bany minúscul es veurà
molt bé, i potser se us oblidi

que és un espai reduït, amb
una paret feta de palets d’obra.
Els palets s’adeqüen bé a la
decoració i són fàcils d’utilitzar,
així com també de baix cost.

Serà suficient amb folrar una
paret amb petites peces de
palets que la cobreixin completament. El resultat és un bany
petit però atractiu.
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El sofà és molt utilitzat per
tota la família. Per això, per
m a n t e n i r- l o s e m p r e c o m
nou és important saber com
netejar-lo bé per tal de mantenir-lo net.
En primer lloc, heu de retirar
la pols, les molles de pa o de
galetes i tot allò que interfereixi en la neteja a fons del
sofà. Per fer això, passeu-hi
l’aspiradora o un raspall.
En segon lloc, apliqueu els
productes de neteja. Podeu
aplicar un producte casolà
fet a base d’un litre d’aigua i
mitja tassa de vinagre blanc.
Una vegada feta la barreja
apliqueu-la sobre la taca,
fregueu amb un drap de tela
b l a n c a i d e i xe u a s s e c a r.

Netejar el sofà de forma fàcil
Després d’això, passeu-hi un
raspall de pues suaus i toves.
Si el sofà té taques de tinta,

és impor tant distingir quin
tipus de tinta és. Si es tracta
de tinta rentable, amb només
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u n a m i c a d ’a i g u a i s a b ó
podreu eliminar la taca. En
canvi, si es tracta de tinta no
rentable, necessitareu fer una
mica més d’esforç. Per això,
podeu mullar un cotó amb
una mica d’alcohol, aplicar-ho
sobre la taca i fregar amb un
drap blanc fins que elimineu
la tinta.
Òbviament, també hi ha
productes comercials que
poden ajudar-vos a netejar
l’entapissat del vostre sofà.
Si els utilit zeu, preneu la
precaució de seguir bé les
instruccions, per tal que
quedi bé.

info@obradecor.com
Guifré, 150 Badalona, Tel: 93 464 63 39
Rosselló, 356 Barcelona, Tel: 93 459 35 09
93
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Gastronomia

Badalona, ciutat d'anisats i lícors
Fa gairebé 90 anys, cap a
l'any 1930, hi havia a Badalona 27 fabricants d'aiguardent,
la major part petits, però
d'altres no tant. Si feien anisats tan acreditats com l'Anís
del Sot, l'Anís Perla, l'Anís
Giúria, l'Anís Manelic, l'Anisat
Kangar, l'Anís Agustín Bofill o
l'Anís Diana. Què en queda a

Badalona de totes les indústries citades? Nomès l'Anís
del Mono, una empresa que
des de l'any 1974 pertany a
l'empresa Osborne. La producció d’aquest licor anisat es
va iniciar el 1865, quan Josep
i Vicenç Bosch, propietaris de
negocis d’importació de cacau
i tabac de les Amèriques, van

comprar una petita destil•leria
situada al costat de casa
seva. La seva intenció no era
cap altra que millorar la rendibilitat dels seus treballadors
mitjançant el consum d’anís,
produït per ells mateixos. La
idea va resultar ser un èxit: el
licor va agradar tant que van
començar a comercialitzar-lo,

FORN DE PA
PASTISSERIA
DEGUSTACIÓ

TLF. 93 460 66 70
Avda. Catalunya, 37
94
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primer a granel a la mateixa
destil·leria, i més endavant en
quantitats industrials. A poc
a poc, el negoci va anar creixent, i els dos germans van
ordenar la construcció del
conjunt modernista de l’actual
fàbrica, que es va inaugurar
el 1870.
Una etiqueta i una
ampolla inconfusibles
Dues característiques de
l’etiqueta de l’Anís del Mono
l’han fet inconfusible. La primera, una errada ortogràfica
que s’ha mantingut al llarg
del temps: hi apareix la paraula destillación, en lloc

de destilación. Resulta que
l’etiqueta es va fer fer en
paper daurat brillant, i, en

aquella època, només es podia imprimir a França, on van
cometre l’errata més longeva

93 782 17 58 · www.ibericfusion.com

1h.

gratis

Eduard Maristany, 197 local 2 (al costat del Port Marina Badalona)
També ens podreu trobar a: CC Maquinista - CC Màgic Badalona
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de la història. La segona, la
cara del mico, que no és de
mico. Sembla que els seus
trets estan basats, sospitosament, en el rostre de Charles
Darwin, autor de la teoria de
l’evolució, qui va haver de
suportar mil burles per les seves tesis, entre elles, aquesta
dels germans Bosch.
Un altre element emblemàtic
de l’Anís del Mono és la seva
ampolla, de tall adiamantat.
La història que va inspirar el
seu disseny té un rerefons
molt romàntic, i és que, en un
viatge a París, Vicenç Bosch
es va enamorar d’una ampolla de perfum que va trobar a

Bar - Restaurant
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

de 1973
des

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

ESPECIALITAT

en Tapes Variades i típiques d'Aragó
Santa Madrona, 122 - 123
08911 Badalona
Tels. 93 389 30 80- 93 464 17 09
labotadearagon@wanadoo.es

Esmorzars i menu de
dilluns A dissAbte

sopars divendres nit
Carrer Guifré 90 Badalona
Telf 93 399 72 57 · 607 66 01 95
WWW.TONITAPIA.CAT

dinarS I SoparS de Empreses,
grups I família,...
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la place Vendôme i se la va
regalar a la seva dona. Va ser
ella mateixa qui li va suggerir
que aquell podria ser el disseny de la nova ampolla del
licor, i, tal dit, tal fet! Bosch
va demanar al perfumista
els drets de l’ampolla, pels
quals es conta que va haver
de pagar una important suma
de diners, i la va convertir en
l’ampolla de l’Anís del Mono,
tota una icona en el món actual que s’ha utilitzat abastament com a instrument de
percussió i, fins i tot, apareix
en una escena d’El Padrino a mode d’attrezzo, entre
d’altres films clàssics.
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Recepte gentilesa de:
FORQUILLABADALONA
IBÈRIC FUSIÓN
Passeig Marítim, 1 | 937 821 758

Ingredients
Sal
Pebre roig dolç
100 grams de foie fresc
2 rovells d’ou
2 patates
100 grams de pernil ibèric
2 ous
Preparació
En primer lloc tallarem la patata en juliana i la fregirem
amb oli d’oliva.
Una vegada tenim la patata
a punt, la traurem i deixarem
que s’escorri l’excés d’oli.

Ous trencats amb pernil ibèric i foie

Carta
 Carns a la Brasa
 Menú: diari / Dissabtes / Festius
 Menjar per emportar
 Sopars Privats (mín. 10 pax.)
 Cates / Maridatges
(vins, birres, gins, etc.)

Bar-Restaurant



I ara, UN diumenge al mes:
• Carns
a la Brasa de Pintxos !!!
Vermouth
• Menú: diari / Dissabtes / Festius
pròxim:
• Menjar per emportar • Sopars Privats (mín. 10 pax.)
• TASTS / Maridatges (vins, birres, gins, etc.)
I ara, UN diumenge al mes: VErmut de Pintxos!

Segueix-nos:

Segueix-nos:
Petit Marquina Restaurant
Petit Marquina Restaurant
petit.marquina.restaurant
petit.marquina.restaurant
C/Alfons
XII, 109
603 758
C/Alfons XII,
109local,Badalona:
local,Badalona687
:687603758

Seguidament,
marcarem
el foie i el pernil ibèric a la
planxa (volta i volta) i també
fregirem a part els dos ous.
Presentació:
En un motlle rodó posarem
una base de patata fregida,
una mica de sal, el pernil i
el foie prèviament passats
per la planxa, un ou fregit
i, finalment, un dels rovells
d’ou batut.
Per acabar, hi afegirem una
segona capa de la mateixa
forma i ho decorarem al gust
amb pebre roig dolç.
Maridatge:
Marqués de Cáceres (Crianza) o Duquesa de Valladolid
(Verdejo).
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ESPECIALIDAD POLLOS A L'AST
COMIDAS PARA LLEVAR
Horario: de 10:00H. a 16:00 H.

HAGA SU ENCARGO CADA DÍA
C/. Coll i Pujol, 26 - Tel. 93 387 10 83 - 08912 Badalona
C/ Liszt, 30 - Tel. 93 460 83 57 - 08917 Badalona
www.elescondrijo.com
¡No cocine!

RO STISSE RIA

CASA FUNDADA EN 1967
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Recepte gentilesa de:
FORQUILLABADALONA
LA DONZELLA DE LA COSTA
Passeig Marítim, s/n | 669 184 488

Ingredients
Pel carpaccio:
1 peça de cep gros, 3 peces de
vieira, 10 grams de cansalada
adobada, Cullerada sopera de
demi-glacé de vedella , Cullerada sopera de mini brots verds
Per la vinagreta:
100 ml d’oli d’oliva, 75 grams de
pinyons, 3 ml de vinagre chardonnay, Cullerada sopera de sal
fina, Pebre blanc , Sal d’escama
Preparació
Escaldarem el cep en abundant
aigua salada i seguidament el
confitarem amb oli d’oliva suau.
És importat que l’oli no sigui
d’alta graduació, ja que així
mantindrem l’aroma i el sabor.
Ho reservarem. Barrejarem tots
els ingredients de la vinagreta i
la deixarem reposar a la nevera.
Marcarem les vieires lleugera-

Carpaccio de ceps amb vieires a la
brasa i vinagreta suau de pinyons
ment salades a la brasa.
Presentació:
Tallarem el cep ben fi i el
disposarem al fons del plat.
Col·locarem les tres vieires al
centre i per sobre de cada una
d’elles tallarem una làmina
de la cansalada adobada. Ho
amanirem amb la vinagreta de

pinyons, amb l’oli i amb la sal
d’escames. Com a guarnició posarem els brots verds al voltant
de les vieires.
Maridatge:
Cau d’en Genis - Alta Alella
Maridatge musical:
El ventilador - Gato Perez
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en badalona desde 1990

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

Os deseamos felices
Fiestas de Mayo!
a domicilio pedido mínimo 15 €
Con todos los pedidos a domicilio también bebidas y postres

93 397 91 63 · 658 918 151 · restauranteshc@gmail.com
Av del Marqués de Mont-Roig, 72-74
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Tot i que es coneixen més
de 3.000 varietats d'arròs a
l'Orient, el consum aquí es
basa, especialment, en l'arròs
blanc i, en menor mesura, en
l'integral, el vaporitzat i el salvatge. En funció de la tipologia d'arròs, les propietats nutritives són diferents, tot i que
l'aportació de calories se situa, com a mitjana, en les 125
per cada 100 grams consumits. L'arròs blanc és el que
aporta menys qualitats nutricionals, ja que és el més refinat. Les calories aportades
procedeixen, especialment,
del midó que en aquesta
varietat es troba en una pro-

93 384 27 18 · Canonge Baranera, 101

L'arròs un aliment ric en fibra
porció del 85%. L'arròs blanc
també conté proteïnes (82
grams) i calci (10 mg). L'arròs
blanc pot ser un bon aliat en
casos de descomposició, ja
que regula el trànsit intestinal.
L'arròs integral manté més
intactes les propietats nutri-

tives, degut a que conserva
l'embolcall exterior, que és on
es concentren la majoria de
nutrients. Una de les qualitats
primordials de l'arròs integral
és que aporta gran quantitat de fibra, al voltant dels 4
grams per cada 100.

Ferrer Pastissers
us desitja bones Festes de Maig!
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POLLASTRES A L'AST
MENJARS PER EMPORTAR
MENÚ DIARI 6,90 €
Obert de dilluns a
diumenge de 10h. a 15.30h.

Aletes de pollastre
Amanida russa
Amanides variades
Arròs 3 delícies
Bacallà amb fruits secs
Bacallà samfaina
Braons de porc
Cala marcets amb ceba
Calamars farcits
Callós
Canelons d’ànec i foie
Canelons d’espinacs i cabra
Canelons de rostit
Cargols
Croquetes casolanes
Escalivada
Espinacs a la catalana
Esqueixada
Favetes a la catalana

Galtes rostides
Mandonguilles
Musclos marinera
Paelles i fideuàs
Patates braves i caliu
Peus de porc amb bolets
Pollastre farcit
Sípia planxa
Xocos
i molt més!

Bones Festes
de Maig

Canonge Baranera, 121 · Tel. 93 464 19 76
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Les panses no són res més
que raïm que s’ha deixat assecar, bé a la mateixa vinya,
bé artificialment. Un cop el
raïm s’ha assecat i ja s’ha
convertit en pansa, aquest
aliment multiplica el contingut
en hidrats de carboni i també
en sucre. Cal tenir en compte
que per 100 grams de panses, 63 corresponen a hidrats
de carboni, substància que
representa l’aportació principal d’energia per al nostre
organisme.
Atès que es tracta d’un aliment energètic -100 grams
contenen al voltant de les
260 calories -, la pansa és un
aliment indicat com a reconstituent físic i també durant
l’època de creixement. D’altra
banda, l’aportació calòrica i

Les panses, un fruit sec
amb alt contingut de fibra
l’alt contingut en sucre la fa
contraindicada per a les persones amb problemes de sobrepes i també a aquelles que
tinguin diabetis o el sucre alt.
Les panses també contenen
cel·lulosa o fi bra, un tipus
de carbohidrat que el nostre

organisme no pot assimilar i
que, per tant, no pot utilitzar
com a font d’energia. Tot i
amb això, es tracta d’un component benefi ciós, ja que
actua com a una escombra a
dins de l’intestí, arrossegant
les substàncies nocives.

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

Bones Festes de Maig!

TA P E S · R E S TA U R A N T

Mercè, 2 · 93 384 87 44

Menú diario y fines de semana sábado y domingo

Horario: De martes a sábado de 8 a 16h. Noches de viernes y sábado de 20 a 23.30h. Domingos de 11 a 16h.
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Recepte gentilesa de:
FORQUILLABADALONA
Passeig de la Rambla, 12
930 161 539

Ingredients
800 grams de suprema de bacallà en 4 peces, Un grapat de
fruits secs (pipes, avellanes,
nous, ametlles i festucs), Un
grapat de panses, Mantega,
Oli, Sal
Preparació
Agafarem tots els fruits secs
i els picarem en un morter o
amb un ganivet. Escalfarem oli
en una paella on saltejarem els
fruits secs i les panses.En una
cassola hi posarem la mantega
i rossejarem una mica el bacallà
fins que quedi daurat. Seguidament hi afegirem els fruits secs i
ja ho tindrem llest per servir!
Maridatge:
Cara Nord Blanc (D.O. Conca
de Barberà, Macabeu i Chardonnay)
Maridatge musical:
Pa amb tomàquet - Obeses

Bacallà a la nyoca

Forn Sant Pere

Productes Artesans

Tots els nostres productes estan
elaborats manualment i cuits a la
llenya. Vine per Can Sant Pere i
tasta el nostre pa, retroba’t amb el
veritable gust d’ençà.

Gaudiu de les festes
amb el Forn Sant Pere

Carrer Sant Pere, 38
Tel. 659 22 05 89

Us desitgem
Bones festes
de Maig
Santiago Russinyol, 108 933 891 763
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Recepte gentilesa de:
FORQUILLABADALONA
BALSÀMIC GASTROBAR
Conquesta, 80 | 93 252 79 20

Ingredients
Sofregit
1 kg de tomàquets madurs,
300 grams de ceba, 20 grams
d’all, 250 ml d’oli d’oliva verge, 4 grams de sucre, 4
grams de pebre vermell dolç
de la vera, 2 fulles de llorer
Fumet
¼ de gambes vermelles, 1,5
kg de peix de roca, 2 peces
de ceba, 2 peces de porro,
1 peça de fonoll, 10 grams
d’all, 5 grams de pebre vermell fumat, 2 l d’aigua
Picada
1 gra d’all, julivert, 4 peces
d’ametlles, safrà,
pa
Marinera de cigrons
800 grams de cigrons cuits, 1

Marinera de cigrons amb
calamarsets, marisc i fumet de roca
kg de calamarsets nets, 4 peces d’escamarlans, ¾ kg de
musclos, Cues de gambes
vermelles, 400 cl de fumet,
100 grams de sofregit.

Bones Festes de Maig!
Sant Bru, 56
08911 Badalona

Tel. 93 384 36 14

pastisseriaforncatalunya.com

Preparació
El sofregit: Picarem la
ceba molt fina i posarem
una cassola a foc lent amb
l’oli. Quan estigui calent hi
afegirem la ceba juntament
amb el llorer i l’all picat. Cal
deixar sofregir la ceba remenant constantment perquè
no s’enganxi. Ratllarem els
tomàquets oberts per la meitat i guardarem tota la polpa i
el suc. Quan la ceba comenci
a agafar un color daurat, afegirem el tomàquet, el sucre
i el pebre vermell fumat i
deixarem sofregir tot el conjunt a foc molt lent. Sabrem
que el sofregit està a punt
quan s’hagi evaporat tota
l’aigua de la vegetació del
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tomàquet i de la ceba i sembli una melmelada.
El fumet: Tallarem en mirepoix les verdures (el porro, la
ceba i el fonoll), el tomàquet
a quarts i picarem l’all. Pelarem les gambes i xafarem els
caps una mica perquè deixin
anar tot el suc i juntament
amb les pells (les cues les
guardarem per a després)
en una paella ho sofregirem
amb oli d’oliva.
Passats uns minuts hi afegirem l’all. Hi donarem unes
voltes fins que es dauri l’all i
hi afegirem les verdures. Ho
deixarem ofegar i afegirem el
tomàquet trossejat i una culleradeta de pebre roig fumat.
En una olla posarem el peix

de roca i les verdures amb
les pells i els caps de les
gambes. Afegirem l’aigua
i ho deixarem coure. Anirem retirant les impureses
i l’escuma de la superfície.
Passada una hora ho colarem i ja tindrem el fumet.
La picada: Posarem a fregir un gra d’all pelat, les 4
ametlles i 1 llesca de pa. Un
cop estigui tot ben torrat, ho
posarem al morter juntament
amb unes fulles de julivert i
uns brins de safrà i ho picarem tot fins que ens quedi
com un puré.
Marinera de cigrons: Posarem a daurar els escamarlans a la cassola amb un rajolí d’oli d’oliva i mentrestant
tallarem els calamarsets en

rodanxes. Reservarem els
escamarlans i hi afegirem els
calamarsets. Quan estiguin
daurats, hi posarem el sofregit, els cigrons i el fumet i ho
deixarem coure a foc lent. Un
cop estigui bullint, afegirem a
la cassola els musclos i els
escamarlans i diluirem la picada amb una mica de fumet
i la repartirem per tota la cassola. Ho deixarem coure tot
fins que veiem que els musclos comencen a obrir-se.
Provar de sal i ja ho podrem
emplatar.
Maridatge: Tina 9 Raventos
d’Alella, Pansa Blanca, D.O.
Alella
Maridatge musical:
Bossacucanova - Essa Moça
Tá Diferente

Bones Festes
de Maig
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Motor

Peugeot Traveller by Tinkervan:
una gran opció per als amants
del caravaning
ciutatdelmotor.com

T’agrada viatjar en llibertat,
els esports a l’aire lliure, la
naturalesa i tens un esperit
aventurer? Si aquest és el
teu perfil, tenim l’alternativa a
l’autocaravana que et perme-

trà passar unes vacances de
pel·lícula. El nou Peugeot
Traveller by Tinkervan és la
millor opció. El nou Peugeot
Traveller by Tikervan compta
amb tots els equipaments
necessaris per aprofitar, amb
el màxim confort, cada minut

d’oci. Seients giratoris, taula
plegable, nevera, dutxa, cuina
o armaris (segons versions).
Aquestes versions camperizadas es distingeixen per
mantenir pràcticament totes
les prestacions, els equipaments i les opcions presents

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

ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

PADDOCK-BDN

TALLER: Guixeres, 52 Badalona
BOTIGA: Baldomero Solà, 4 Badalona
Tel.93 399 26 92
info@paddockbdn.es
www.paddockbdn.es
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en les versions de base. A
m é s , o fe r e i xe n e l e m e n t s
n o u s c o m u n s i s te m a d e
climatització compatible
amb el sostre elevable.Una
altra gran avantatge d’aquest
vehicle és la discreció. Vist
des de fora amb el sostre
plegat, res ens fa sospitar
que un Peugeot Traveller by
Tinkervan és una furgoneta
camper superequipada. A
més, es tracta d’un dels pocs
vehicles de la seva categoria
capaç d’entrar en un garatge o pàrquing subterrani. El
nivell d’equipament camper
per al Peugeot Traveller by
Tinkervan depèn de l’acabat.
Segons les teves necessitats
podràs escollir entre un o
altre. Això sí, hem de tenir en
compte que la transformació
del vehicle es pot fer només
sobre les versions Standard
i Long. Camper i autocaravanes estan de moda. Estan
deixant de ser un nínxol per
a una minoria d’aficionats per
convertir-se en un segment
amb cada vegada més clients
potencials.
Les matriculacions d’aquest
tipus de vehicles ha crescut
a passos de gegant. A més,
esdeveniments com el Saló
Internacional del Caravàning
de Barcelona desperten cada
ve g ad a m é s ex p e c t ac i ó i
atrauen milers de visitants.
Sobre la base de la gamma
Traveller, la camperización
de Tinkervan està associada a una sèrie d’acabats,
cada un amb un preu que
s’incrementa l’anterior.
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Immobiliària

La nova llei del lloguer
api.cat

BONes festes de maig!
C/ Canonge Baranera, 137
93 144 44 14 · 656 911 868 · mgiimmobiliaria@gmail.com

Por tem uns mesos amb
canvis continus pel que fa a
la gestió del lloguer. Raó per
la qual ens veiem obligats a
comentar-te totes les variacions que s'estan produint en
aquesta matèria i que poden
afectar la signatura del teu
contracte, amb independència que siguis arrendador o
arrendatari.
Com bé sabràs des de finals
d e 2018 , s'e s t à i nte nt a nt
gestionar canvis en la llei
re g u l ad or a d e l s ar re n d aments urbans, fonamentalment, per controlar les grans
o s c i l·l a c i o n s q u e s'e s t a n
donant en el mercat i evitar
les contínues pujades en els
preus. Encara que va arribar
a plantejar-se un Reial decret
en aquest sentit, no va arribar
a aconseguir els suficients
supor ts perquè s'aprovés.
Raó per la qual vam tornar a
regular-los segons les normatives de 2013.
No obstant això, en un dels
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últims Consells de Ministres
d'aquesta legislatura, s'ha
tornat a aprovar un altre Reial
Decret relatiu al lloguer, que
va entrar en vigor el 5 de
març després de ser publicat al Butlletí Oficial de
l'Estat (BOE). Les principals
mesures acordades han estat
les següents:
Es torna a ampliar els terminis de vigència dels contractes que se signin a partir de la
data. S'estima que el període
de pròrroga obligatòria serà
de 5 anys per a les persones físiques i de 7 en el cas
de les persones jurídiques.
Així mateix, s'estipula que la

pròrroga tàcita, en el cas que
cap de les parts es manifesti
en contra, tindrà una durada
de tres anys.
Pel que fa a les fiances, el
màxim que poden arribar a
sol·licitar seran de tres mesos,
en el cas dels contractes de
llarga durada.
Pel que fa a les pujades que
p o d en realit zar- se en les
quotes a abonar, es determina que només es podrà incrementar la mateixa segons
el que hagi variat l'IPC d'un
any per l'altre. D'aquesta
manera, en augmentar els
anys de vigència, s'evita que
es puguin arribar a realitzar

increments que puguin resultar abusius.
Si no vols continuar amb el
contracte que teniu signat,
hauràs d'avisar amb quatre
m e s o s d 'a n t e l a c i ó s i e t s
propietari i dos si ets llogater.

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

Tel. 696 687 826

IMPORTANT
ESTA PENSANT VENDRE LA SEVA PROPIETAT?
Necessitem pisos, cases i locals en venda
per atendre la demanda dels nostres clients.
En cas de vendre la seva propietat, li regalem un
electrodomèstic valorat en 500€ o l’equivalent en un xec
regal.
Li oferim: Valoració gratuïta i actualitzada del seu
immoble, assessorament i venda ràpida.
L’atendrem amb molt de gust a les nostres oficines
o si ho prefereix ens pot trucar.

KSA els hi desitja bones festes de Maig!
C/Prim, 136 . 08911 Badalona
616 271 965 - 637 261 422 – 636 298 789 –

www.ksagrup.com

933 842 544

ksabadalona@ksagrup.com
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Horòscops
Facilitat Imma del Destí AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)
El trànsit de Neptú per la
teva Casa XII, aspectant
a Mart, que transita per la
Casa III, inclina a trobar
la inspiració en el món
inconscient. Pren atenció
als somnis.

CRANC
(21/6 al 21/7)
Amb l'entrada del Sol
a Taure, comença a
activar-se la Casa XI i
el focus es posa en el
futur, en comprendre cap
on vols anar. Augment
de l'interès en activitats
grupal.

TAURE
(19/4 al 19/5)

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Amb Mercuri ja circulant
per la Casa VII, poden
donar-se converses
pendents, especialment
pel que fa a la parella.
També és bon moment
per augmentar contactes
a l'agenda.

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

FELICITATS. El Sol entra
al teu signe i s'inicia el
període que recobres
energia. Urà a Taure,
t'obre portes que potser
ni ho pensaves. Només
t'has d'atrevir a entrar.

El Sol entra a Taure
i farà conjunció amb
Urà. És probable que la
teva atenció es posi en
qüestions econòmiques,
en cercar una manera
diferent de tenir certa
estabilitat.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

El Sol entra al teu sector
més ocult, la Casa XII
i s'alia amb Urà per
posar atenció a algunes
qüestions que mantens
ocultes. Si ho gestiones
bé, pot ser alliberador.

Mercuri transita per la teva
Casa VIII i es poden activar
gestions burocràtiques
destinades a ajuts o
millores econòmiques.
Si unirà Venus per assolir
més estabilitat

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Amb el Node Nord i Punt
de Fortuna pel sector VII,
pots conèixer persones
de manera casual que
afavoriran la teva vida
social i el reconeixement
de les teves activitats.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
El teu sector social i
de la parella s'activa i
comença una etapa que
pots conèixer persones
diverses i amb perfils ben
diferents. Tot contribueix
a l'apertura mental.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
El Sol entra a Taure
i s'alia amb Urà,
regent del signe. Pots
sentir més necessitat
d'expressar el teu parer
i de trencar algunes
regles que experimentes
com limitants.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
Novament cal destacar
la retrogradac ió de
Júpiter i els seus efectes
en la teva visió de les
coses. Poden sorgir
persones del passat
però no estarà molt clar
què volen.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
L'aspecte de Saturn
et segueix atorgant
una bona visió de les
qüestions materials. Si
has de fer un negoci,
comptes amb una millor
apreciació de l'oportunitat
financera.

Frases cèlebres

«

Sigues tu el canvi que vols
veure en el món

»

Gandhi

«

No veiem les coses tal
i com són, les veiem tal i
com som nosaltres

»

Anais Nin
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Méteo

La méteo setmana
del 22 al 28 d’abril
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

L’endemà de Sant Jordi, una
potent nuvolada va creuar el
Barcelonès i va deixar alguns
ruixats i fins i tot calamarsa. En
situar-se ja mar enfora, de cop i
volta es va formar una mànega
marina que es va poder observar
des de Badalona. El fenomen va
durar poc més de dos minuts,
però va cridar l’atenció de moltes
persones. Fotografia de @pilinya.

Sudokus
Nivell fàcil

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La setmana passada va continuar marcada per una tònica
de temps similar a la que hem
estat tenint aquest abril. El
temps canviant, amb estones
de sol, però també nuvolades
i alguns ruixats va permetre
gaudir d’un celatge molt fotogènic gairebé cada dia. Malgrat
aquesta variabilitat, la quantitat
de pluja recollida durant els
darrers set dies ha estat molt
modesta. Entre els dies 22 i 28
tan sols es van acumular 2,3 l/
m2. Al llarg d’aquest mes (i fins
al moment d’escriure aquestes
ratlles) ja hi ha hagut un total
de 10 dies amb precipitació
apreciable, però la precipitació
total acumulada ni tan sols
arriba als 20 l/m2 (la mitjana
de l’abril és de 41,8 l/m2). En
conjunt, la temperatura es va

mantenir a ratlla, amb matinades força fresques durant el
cap de setmana. De dia, en
canvi, l’ambient va ser relativament suau, amb valors de
16 a 18 °C, en conjunt. Divendres, amb l’entrada de vent
de ponent que va bufar amb
cops de més de 45 km/h, el
termòmetre es va enfilar fins a
superar els 20 °C.
Temp màx

20,8 °C el dia 26

Temp mín
Hr màx

11,3 °C el dia 27
92% el dia 23

Hr mín

37% el dia 26

Press atm màx 1023,5 hPa dia 19
Press atm mín 1006,4 hPa dia 21
Vent màx

53,1 km/h (sud)
el dia 24

Precipmàx 24h 1,3 l/m2 dia 22
Precip anual
42,4 l/m2
*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Nivell difícil
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA
SE TRASPASA PELUQUERÍA
Montigalà Tel. 607 280 944
TREBALL
S E N E C E S ITA oficiala de
peluquería en el centro de Badalona interesados llamar al
667 846 597
INFORMÁTICO para llevar
media jornada o trabajar desde
casa. También clases particulares
informática. 628 921 054
SEÑOR/SEÑORA. Entrevistas
por teléfono. Contrato SS.
933 890 424
CHICA BUSCA TRABAJO
para cuidado de personas mayores,

niños y limpieza. 632 017 594 ·
632 899 830
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores, por
horas, fija o interna. Disponibilidad
inmediata. 632 851 735
CHICO SE OFRECE para cuidado de personas mayores. Disponibilidad inmediata. Tiempo completo
o por horas. 631 230 623
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores, limpieza, con
experiencia. Referencias. Externa.
663 795 128
BUSCO TRABAJO para cuidar
niños, personas mayores y limpieza. Fija o Externa. 612 226 072
SE NECESITA para la zona de
Hóspitalet (parada metro Santa
Eulalia) Plegadora para camise-

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

ria de hombre con experiencia
mínimo dos años y planchadora
con experiencia mínima un año, y
aprendiza para taller de plancha,
edad de 17 a 20 años. Contrato 6
horas 600 euros. Llamar de 4 a 7
tarde. 675 677 113
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores y
limpieza. Interna. 693 525 303
BUSCO TRABAJO para cuidado
de personas mayores. Fija.
698 864 131
CHICA SE OFRECE para cuidado de personas mayores, niños y
limpieza. Fija o por horas.
631 653 343
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. Fija o por horas.
631 113 357

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
19:30
19:30
12:30
7:10
i vigílies 20
9/12
11:30
dimarts i dijous 18:30
18:30
10:30
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 AL TOT A LLOREDA:
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.
AVD. DE CATALUNYA, 91 TEL. 931 507 015
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CHICA BUSCA trabajo de
limpieza, cuidar personas mayores
y niños, por horas o fija. 632 598 749
CHICA SE OFRECE para cuidado de personas mayores, niños,
limpieza, por horas o interna Disponibilidad inmediata. 688 333 157
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores y
limpieza. Interna o externa.
698 527 790
COSTURERA. Se hacen arreglos
para todo tipo de ropa, bajos,

cremalleras, zurcidos. Confección
a medida. Trabajo a domicilio.
691 824 381
CHICA BUSCA trabajo para
limpieza. Lunes a Viernes, por
horas. 675 353 548
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños o limpieza. Disponibilidad de
horario. 682 320 153
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores por

ROSTISSERIA AL CENTRE DE
BADALONA NECESSITA DEPENDENTA
Enviar curriculum a
rostisseriabdn121@gmail.com
o entregar al C/Canonge Baranera,121

las noches y fines de semana, con
experiencia y referencias.
632 404 866
C H I C O S E OFR E C E para
cuidado de personas mayores y
labores del hogar. 664 179 908
CHICA SE OFRECE para cuidado de personas mayores, niños o
limpieza. Fines de semana.
617 896 628
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores y
limpieza. Por las tardes.
688 365 419
BUSCO TRABAJO para limpieza, en las tardes. 653 647 295
C H I CA S E O FR E C E para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. Externa o Interna. 671 284 177
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,
niños o limpieza. Interna o externa. 699 816 105
VARIS

RESTAURANTE EN VENTA
EN BADALONA CENTRO
POR JUBILACIÓN
Tel. 629 335 301
C/ CARITAT 35
CON LICENCIA FISCAL
28 AÑOS FUNCIONANDO
INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT AL CENTRE:

COMPRO ANTIGUEDADES:
muñecas, Scalextrics, Geyperman, Madelman, tebeos, comics,
objetos religiosos y militares puros
plumas licores libros y mucho más
pago inmediato 627 937 101
COMPRAMOS LIBROS,
juguetes, comics, cromos,
antigüedades, plumas, puros,
objetos religiosos, restos pisos
y casas. Pago al momento. José
Miguel. 679 736 491
TALLERS GRAFOLOGIA
A càrrec de Carme Juliana
Grafòloga i pèrit cal.ligraf per la
UAB Informació al tel 637 710 416
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. 687 73 50 63
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Distribuïdors oficials
Troba el TOT cada setmana
als nostres distribuïdors oficials
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

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd 2

DAUD SUPER
Sant Josep Oriol, 56
612 212 247
LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763
CENTRE
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
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
LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
ESTANC BENEYTO
President Companys, 57-61
933 845 554
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REP CADA SETMANA EL TOT A CASA TEVA DURANT TOT L'ANY

FES-TE SUBSCRIPTOR

651 97 65 17 · subscripcio@totbadalona.com

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

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd 3

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
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