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La Setmana

Arrenca la campanya més oberta
dels darrers anys a Badalona
Eleccions 26M | Carles Carvajal

Aquesta nit de dijous a divendres ha començat la campanya
electoral de les eleccions municipals i europees. La majoria de
partits polítics han organitzat
la tradicional enganxada de
cartells, amb diferents formats i
punts de la ciutat. Seran quinze
dies intensos de campanya, tot
i que algunes formacions no
començaran a posar-se seriosament fins aquest diumenge, un
cop passi la Cremada del Dimoni
i el Dia de Sant Anastasi, festiu
local a la ciutat. La campanya
a Badalona es presenta com la
més oberta dels darrers anys. En
total, s'han presentat 10 candidatures per ocupar les cadires del
saló de plens de l'Ajuntament.
De moment, dos partits han filtrat
enquestes, Guanyem i PP, però
d'altres formacions de la ciutat
també han encarregat sondejos
electorals. De fet, l'enquesta de
Guanyem, situa la candidatura de
Dolors Sabater (Guanyem i ERC)
com a força majoritària, en canvi
el PP ha filtrat aquesta setmana
una nova enquesta on dóna com
a guanyador, amb 11 regidors, el
popular Xavier Garcia Albiol. Tot
plegat, els comicis arribaran just
un mes després de les generals,
on el PSC es va imposar amb
força a la ciutat i ERC als barris
més cèntrics.
Els partits aposten més per
actes de petit format
Durant els darrers dies ja
hem anat veient com serà la
campanya d'alguns dels partits
amb representació actual a
l'Ajuntament de Badalona. El

PP ja ha presentat, durant els
darrers mesos, una campanya
per mostrar projectes urbanístics
arreu de la ciutat, si Albiol torna
a l'alcaldia. El candidat, Xavier
Garcia Albiol, ha seguit fent
reunions amb veïns i entitats. La
formació "La Badalona Valenta"
ha apostat per petites trobades
amb la seva candidata, Dolors
Sabater, amb cafès tertúlies i
també hi organitzaran actes
temàtics arreu de la ciutat. Pel
que fa al PSC, l'actual alcalde,
Àlex Pastor, recorrerà Badalona amb un sofà "Chester" per
conversar amb els veïns que ho
vulguin, i organitzaran diversos
actes centrals de campanya. Des
d'en Comú Podem, la candidata
Aïda Llaurador, participarà en
actes de petit format a diferents
barris, i tres grans actes on també
volen incidir amb les eleccions
europees. Pel que fa a Junts per
Catalunya, amb David Torrents
com a candidat, apostaran per
tres grans actes de campanya
amb la presència del president
Quim Torra i també, per via videoconferència amb el president

Carles Puigdemont. A més, Junts
realitzarà petits actes al seu local
del carrer de Mar. Pel que fa a
Ciutadans, amb Juan Miguel
López com a candidat, estan
preparant un gran acte, el dia
17, i també aposten per muntar
diverses carpes informatives i
cafès tertúlies als diferents barris
Dos debats amb tots els caps
de llista amb representació
municipal
Els caps de llista dels sis partits
amb representació municipal
participaran durant aquests
dies en dos debats organitzats
per mitjans de comunicació, a
part d'altres que han muntat
entitats com la Federació de
Veïns de Badalona. El primer
debat conjunt serà el dimarts,
14 de maig, a les 19h al Cor de
Marina organitzat per l'Agència
Catalana de Notícies. D'altra
banda, el dimecres 22 de maig,
a les 18h, Televisió de Badalona i
Ràdio Ciutat oferiran el seu debat
electoral amb els sis caps de
llista. El debat tindrà una reemissió a les 21h del mateix dimecres.
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Qui és qui a les municipals de Badalona?

Formacions sense
representació municipal

Formacions amb representació municipal

Tú eres de Badalona,
amb Juan Manuel Wenceslao
Partit Popular
(Candidat: Xavier García Albiol)

Badalona Valenta
(Candidata: Dolors Sabater)
Som Identitaris,
amb Pedro José Abril

Partit dels Socialistes
(Candidat: Àlex Pastor)

Gent Transparent,
amb Javier Cabrera

En Comú Podem
(Candidata: Aïda Llaurador)

VOX, amb Juan Perán Ortega
Junts per Catalunya
(Candidat: David Torrents)

Ciutadans
(Candidat: Juan Miguel López)

*Per ordre d’inscripció
a la Junta Electoral de Zona

Per ordre de votacions de les eleccions del 2015

M26
Sant Adrià
de Besòs

Badalona

Estació Rodalies
Sant Adrià de Besòs

Hospital Can Ruti

Alta freqüència

M30

NOVES
LÍNIES

Santa Coloma
de Gramenet

Montgat/Tiana

Can Franquesa

La Virreina

Alta freqüència

Els dissabtes la freqüència és de 15 minuts

5

Actualitat-4-5.indd 3

08/05/2019 14:33:25

Tallada, en sentit baixada,
la carretera de Can Ruti en el tram
que dona accés al Tanatori
La Generalitat aprova
l’execució de les obres de
l’IES la Riera
El govern català ha aprovat
destinar 6 milions d’euros per
a la reforma i ampliació de
l’Institut la Riera a Canyadó.
L’adequació com a Institut de
l’antiga escola Lola Anglada permetrà ampliar l’oferta
d’ESO fins a les tres línies i
dues línies de batxillerat. El
govern també ha informat que
destinarà 6,7 milions d’euros al
nou Ventura Gassol.

Acord entre Tusgsal i la
Fundació Tecnocampus

Imatge de les obres a la Carretera de Can Ruti
Obres | Carles Carvajal

Des d’aquesta setmana, ha
quedat tallat en sentit baixada
el tram de la carretera de Can
Ruti que dona accés al tanatori, comprès entre l’aparcament
nord de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i
la Residencia de Disminuïts
Psíquics.
Aquest tall, que s’emmarca en
les actuacions de millora de
la carretera de Can Ruti i el
condicionament paisatgístic
del seu entorn, es mantindrà permanentment (dia i nit)
fins a la finalització de les
obres. Per tal de recordar a
les persones usuàries que
només està habilitat el sentit
pujada de la via, s’ha delimi-

tat el carril de circulació amb
cons s’ha reforçat la senyalització vertical. La baixada
des de l’hospital en direcció
al nucli urbà es realitza per la
carretera de Canyet.
Segona fase d’obres
a la carretera
Aquest tall de trànsit suposa
l’inici de la segona fase de
les obres per a la millora de
la carretera de Can Ruti. Els
treballs, amb un pressupost
d’1,5 milions d’euros finançat
per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), es desenvoluparan fins a finals de juny
en diverses fases per tal de
minimitzar l’afectació al trànsit
rodat i l’accés a tot el complex
assistencial i sanitari.

L’empresa de transport Tusgsal
i la Fundació Tecnocampus
de Mataró, que disposa de
tres centres universitaris, han
signat un conveni per fomentar
activitats de formació pràctica i
investigació científica. L’acord
s’ha subscrit en activitats de
formació pràctica i investigació científica en l’àrea de
l’Economia Social.

Condemnen un home per
amagar la mort del seu fill
a l’exdona
El jutjat de primera instància 1
de Badalona ha condemnat un
home a indemnitzar amb 40.000
euros la seva exdona per haver-li
amagat durant mesos la mort
d’un fill en comú. La mare va
saber per la premsa que el fill,
que tenia 32 anys quan va morir,
s’havia suïcidat mesos abans. El
pare també va ocultar el lloc on
eren les cendres.
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El govern demana a Esgestur que
s'encarregui del manteniment de
les instal·lacions esportives
Equipaments | Carles Carvajal

Tres instal·lacions espor tives de Badalona, els camps
de futbol de Lloreda, Pomar
i Pere Gol, han estat tancades temporalment per presència de legionel•la. Durant les
d arreres set m anes, s’han
efectuat diverses inspeccions
sanitàries rutinàries a diferents
instal·lacions esportives de
Badalona on s’ha detectat la
presència de legionel·la. Al
camp de Lloreda ja s’està
portant a terme el procés de
desinfecció, a Pomar s’està
canviant la caldera i ara al Pere
Gol es farà un tractament de
xoc de 15 dies. El problema, en
tot moment, s’ha informat a les
entitats esportives que entrenen en aquestes instal·lacions,

MILLORES
A LA
XARXA

segons ha informat el govern
municipal.
L'Ajuntament ha explicat que
just aquesta setmana, l’alcalde,
Àlex Pastor, ha enviat una carta
al gerent de l’empresa municipal Engestur, Cristian Carneado, on demana que aquest
ens s’encarregui de dur a
terme aquest manteniment de
les instal·lacions esportives.

Pastor ha instat a la gerència
d’Engestur a dur a terme els
tràmits necessaris perquè la
societat municipal pugui a dur
a terme aquestes funcions.
Pastor assegura que l’actual
model de gestió no ha reportat
el nivell de qualitat que necessita la ciutat i que creu que
amb l'encàrrec a Engestur pot
millorar les instal·lacions.

B29

Badalona

Tiana

Montigalà

Poliesportiu

Més freqüència
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Unes 20.000 persones passegen
per la Badalona Shops Open Night
Comerç | Carles Carvajal

Balanç molt positiu de la
setena edició de la Badalona
Shops Open Night, celebrada
el passat dissabte als carrers
del Centre. Les 180 botigues
que van obrir, fins a la mitjanit,
van oferir activitats, tallers,

música en viu i també tapes i
degustacions. El president de
BadaCentre, Cintu Gubern,
ha explicat al TOT que l’edició
d’aquest any ha estat un èxit
de participació i la Badalona
Shops Open Night s’ha consolidat com un dels actes més
participatius de les Festes de

Maig. La festa començava a
la Plaça de la Vila amb una
flash mob i omplia de ritme
els carrers del Centre. Gubern
ha destacat que molts dels
visitants eren de fora de la
ciutat i valora aquest fet com a
molt positiu per donar a conèixer Badalona. Enguany, la nit
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de botigues obertes tenia com
a eix central els antics envelats
de Festa Major d’Agost que
s’instal·laven a la platja badalonina durant els anys 50 i 60.
Alguns carrers del Centre
van ser d e c orats am b els
colors blancs i blaus, així com
nombrosos aparadors. Pel que

fa al Concurs d’aparadors,
les botigues Almera, Selecta
Vidal, Carpí Esports i Decus
Parquet van rebre premis per
les seves decoracions.
Les botigues obriran
aquest Sant Anastasi
D’altra banda, aquest dissab-

te, 11 de maig, festiu local de
Sant Anastasi, les botigues de
Badalona obriran les seves
portes, tal i com van decidir
comerciants i Ajuntament,
conjuntament. D’altra banda,
les botigues restaran tancades
durant el dilluns de la Segona
Pasqua, el proper 10 de juny.

En tot moment
tens un autobús per moure't
per la metròpolis de Barcelona,
i per tornar a Badalona, també.

Bus Metropolità

Es mou al teu aire
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Esports

Partit cabdal contra el BAXI Manresa
Bàsquet | Jordi Creixell

La Penya viu una setmana
transcendental per assolir
els "playoffs". Aquest dijous
els badalonins van rebre
l'UCAM Múrcia de Sito Alonso
(a l'hora de tancar aquesta
edició el partit s'estava jugant)
i diumenge (12.30h) tornaran
a l'Olímpic per enfrontar-se
a un BAXI Manresa que és
un dels rivals directes en la
lluita pels vuit primers llocs.
Els de Joan Peñarroya, com la
Penya, estan fent una temporada extraordinària i són un
altre dels equips revelació
del curs. En el seu retorn a
l'ACB han estat lluitant sempre
entre els millors i malgrat patir
baixes i lesions mai no s'han
despenjat. Ja van estar a punt
d'aconseguir el bitllet a la Copa
i ara volen ser als "playoffs". Un
triomf sobre el Manresa seria
fonamental per a les aspiracions del Divina Joventut. Els
verd-i-negres, a més, ja es

Dimitrijevic, en el partit de la primera volta al Nou Congost. / Foto: David Grau

van imposar al Nou Congost
(66-67) i si repeteixen triomf
tindran el "basket-average"
a favor de cara a possibles
empats. La victòria a Manresa, però, no va ser gens fàcil
i després d'estar dominant per
16 punts la Penya va patir de
valent. Laprovittola, que ha
estat escollit millor jugador llatinoamericà de l'ACB, va decidir
aquell partit amb dos tirs lliures
a tres segons del final. Des
d'aquell primer enfrontament
els dos equips han hagut de
canviar força peces, però tot
apunta a un altre duel d'alta
tensió per la importància del
matx per a tots dos.

La Penya, segona
al Campionat de
Catalunya cadet
Com ja va passar en categoria
júnior, el Barça va privar la
Penya d'aixecar el títol català
cadet. En la Final a 4 disputada a Balaguer, el cadet verd-inegre va caure en la final per
50-82. Els de David Jimeno,
que en semifinals s'havien
desfet del Cornellà (76-70),
afrontaran ara l'estatal, del 19
al 25 de maig a Huelva. Qui
ja està jugant el Campionat
d'Espanya és el júnior.

Badalona obre el Vichy Catalan Vòlei Tour

El Barça s'emporta la Sistrells Cup

Les parelles formades per Ester Ribera i Lia
Merteki, en categoria femenina, i per Carlos
Mora i Javi Naya, en la masculina, van guanyar
la primera prova del Vichy Catalan Vòlei Tour
– el Campionat de Catalunya 2019 de vòlei
platja– que va tenir lloc a la platja de Badalona.
/ Foto: Vichy C. Vòlei Tour

La desena edició de la Sistrells Cup va acabar
amb triomf del benjamí del Barça, que va tombar
l'Espanyol en la final per 2-0. La Damm i el
Girona van ser els semifinalistes d'una competició que va tornar a ser tot un èxit, amb un cartell
de luxe i un gran ambient a les graderies. / Foto:
@cf_sistrells
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Planten cara al líder
Futbol | J. C.

El CF Badalona va deixar
constància contra el líder,
l'Atlètic Balears, que està
acabant la temporada a un
gran nivell. Els de Juanjo
García van plantar cara en
tot moment i fins i tot van tenir
opcions de sumar el triomf,
sobretot amb una ocasió molt
clara de Chacopino al minut
89. Finalment, però, el matx
va acabar sense gols (0-0).
Un resultat que va impedir
que els balears segellessin
a Bad alona el c ampionat
de lliga i que va deixar els
escapulats ja sense opcions
de "playoff". El Badalona,
tanmateix, ja té plaça per a la
Copa i ha pujat al vuitè lloc,
a l'espera de tancar la lliga

EsportsTot3nov.indd 3

Torna la Setmana de
Muntanyisme de Badalona
L'Agrupació Excursionista de
Bufalà organitza una nova
edició, la 34a, de la Setmana
de Muntanyisme de Badalona.
Tindrà lloc el 13, 14 i 15 de maig
al Teatre Principal (20.30h) amb
tot un seguit d'activitats, projeccions i xerrades. L'entrada és
de franc.
Empat a l'Estadi. / Foto: Eloy Molina

a l'Estadi contra el Vila-real.
Un darrer partit del curs que
es jugarà el diumenge 19 de
maig. Aquest cap de setmana
els escapulats sumaran tres
punts sense jugar, perquè els
tocaria enfrontar-se al sancionat Ontinyent.

Els Dracs reben els Cobras
en les semifinals de la lliga
Partit clau a Pomar per als
Dracs, que diumenge (12.15h)
buscaran el passi a la final de la
lliga estatal. Els Múrcia Cobras
seran els rivals dels badalonins,
que somien amb poder assolir
el quart títol seguit.
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La imatge
La Ruta 90 canviarà la fisonomia
de les columnes de l’autopista
Badalona pren el relleu a Sant
Adrià de Besòs per canviar la
cara de les columnes situades
sota l’autopista. Fins aquest
diumenge, 12 de maig, 48 columnes entre els carrers Juan Valera
i Vélez Rubio seran pintades per
16 artistesm tant nacionals com
internacionals. La Ruta 90 pretén
ser una galeria d'art a l'aire lliure i
una de les novetats de les Festes
de Maig d'enguany. Un projecte,
que ja va tenir lloc a Sant Adrià
de Besòs, també tindrà participació d’artistes badalonins, com
Spogo, Sergi Bastida o Elisenda
Solà Niubó.

#totbadalona a Instagram
Muy emocionada viendo hoy
#SalvadosMiBarrio. Estos tres
últimos años los he pasado en
un barrio de Badalona, muy
parecido al de Évole en Cornellà @marich

Com sempre el Badiu sou
vosaltres, entitats, veïnes
i veïns, canalla... Gràcies
per ser-hi i per molts
anys!!! #festesdemaig2019
#Badalona @avcentrebdn

El nou accelerador ICO
Badalona cada dia més aprop.
Gràcies Fundació Amancio
Ortega
scabrerajaime

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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El personatge

Enrique Tomàs serà nomenat
diumenge Casteller honorífic
via Twitter @totbadalona

125 vots

Ja has comprat el mocador
de les Festes de Maig 2019?
Ja l’he comprat 52%
El compraré 20%
No el compraré 28%

L’empresari badaloní, Enrique
Tomàs, serà nomenat aquest
diumenge 12 de maig casteller honorific dels Castellers de
Badalona. Tomàs és un empresari d’èxit que va començar el
seu imperi dels pernils des d’una
parada del Mercat de la Salut.
Tomàs té actualment botigues a
tot el món. Pel que fa a diumenge, les matinades castelleres

serviran per obrir la Diada, que
arriba a la seva XXI edició, amb
tot un matí dedicat als castells.
Durant el matí també tindrà lloc
una Cercavila que arribarà a
la Plaça de la Vila. A les 12h,
començarà la Diada amb les
actuacions dels Castellers de
l’Alt Maresme, la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau, i els
Castellers de Badalona.

Ho hem vist al Facebook del TOT
Encarnación Moreno
Hace muchos años que
venimos poniendo las
atracciones en Badalona y
nos cuesta mucho dinero.
No venimos de gratis como
alguien debe creer.nos
cuesta trabajo y dinero
Miquel Mercader
Para 3 dias que no la
pongan. Tanto follon para
3 dias ...
Mario Katy
Que poco dura la feria en
Badalona

Pròxima pregunta:
Pròxima pregunta: On veuràs
la Cremada del Dimoni?
A la Rambla/platja
Des d’un balcó/terrassa
Per la TV Badalona
No la veure

Els nostres seguidors
han opinat!
És la tradició les pluges de
maig!Hem de fer les festes a
l’agost
@SergiRivas3
@elsborbon, grup de
Badalona, cedirà tots els
diners recaptats amb la
cançó Refugiats
@openarms_fund
Que l’alcalde porti una clau per
apujar les pilones del Passeig
Marítim que el tenim ple de
cotxes
@alexmrtez

14

Opinio-18-19.indd 2

07/05/2019 10:17:54

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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Badalona
Divendres 10 de maig
Actes Festes de Maig,
pàgines centrals del TOT
Mercat solidari de la Fundació
Sique, fins al 19 de maig, al
local de Pompeu Fabra
Ruta 90, Mostra d'art urbà de
Badalona, dies 10 i 11 de maig,
des de l'Avinguda Maresme
fins al carrer de Juan Valera
7a Exposició del col•lectiu
d'artistes Vila d'Arts: "El
Dimoni de Badalona", al CC
Dalt de la Vila
Exposició "Mobilitat + sostenible", fins el 24 de maig, al
CC Can Pepus
2n Concurs Fotogràfic de
les Festes de Maig de la
Penya Fotogràfica de Badalona, durant el mes de maig
Exposició "Forjadors de la
Festa", fins el 19 de maig, al
Centre Cultural El Carme
Mostra Filatèlica i presentació de segells de Badalona,
fins l'11 de maig, de 17:30h a
20h al Refugi
Concert tribut a Extremoduro, amb Bribliblibli, a les
23:30h, a la Sala Sarau 08911

Dissabte 11 de maig,
Sant Anastasi
Portes obertes al Centre
d'Acollida Can Banús, a

les 10h, al mateix centre.Cal
incriure's a:comunicacio@
acollida.org o bé al telèfon
93.465.82.86

Pitus, de Sebastià Sorribas,
a les 18h, a la Biblioteca Tirant Lo Blanc, per infants de
8 i 9 anys

Concert amb Manel Fuentes, tribut de Bruce Springsteen a les 24h, a la Sala Sarau
08911

Dissabte 11 de maig

Diumenge 12 de maig
Darrer dia de l'exposició La
Gran Il·lusió. El cinema a Badalona 1898-1975, al Museu
de Badalona
XX Aniversari de
l'associació MareNostrum,
a les 9 a la plaça del Centenari
Concert "100 anys de Broadway" a càrrec de l'Orfeó
Badaloní, a les 19h, al Teatre
Zorrilla

Dimarts 14 de maig
Cicle de clàssics de la Narrativa, a les 19h, a l'Espai
Betúlia. L'escriptor Juan Vico
ens parlarà de Frankenstein
de Mary Shelley

Tast gastronòmic de les
parades del Mercat i tast de
vins de DO Alella, actuació
del grup musical Bahia Bossa, Txema Rivero Quartet, de
12 a 15h, a la pl. de la Mare i
el Mercat de Montgat

Dimecres 15 de maig
Dimecres culturals a
l ' e s c o l a d ' a d u l t s T I M O,
"Pompeu Fabra: jugada
mestre", de 18:30h a 20h, a
l'escola d'adults TIMO
Entre llibres, amb la novel•la
"Les vuit muntanyes" de Paolo Cognetti, a les 19h, a la
Sala Josep i Pere Santilari
de la Biblioteca

Dimecres 15 de maig
Inauguració de l'exposició
Intermitències de la poeta
Corina Oprae i l'artista Judit Gil. Fins el 26 de juliol a
l'Espai Betúlia

Montgat
Divendres 10 de maig
Club de lectura, El zoo d'en
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UN MÍTING, DOS PRESIDENTS i UN GRAN CANDIDAT
Míting campanya David Torrents, Junts per Catalunya - Badalona
amb Carles Puigdemont i Quim Torra

BADALONA

A
T
L
O
C
S
E
US

M
E
R
A
N
O
I
C
C
A
E
R
i
M
E
R

Míting Campanya
Dimecres 15 de Maig
20:00 hores
Plaça Pompeu Fabra

Twitter @torrents_d Instagram @davidtorrents Facebook JuntsPerCatBDN juntspercatbadalona.cat
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Cultura

100 anys de Broadway al teatre Zorrilla

Imatge del grup de gospel badaloní Sentits
Música | Redacció

Fa 100 anys, el teatre americà va obrir-se als negocis
al carrer 42 de Manhattan.
Va ser el primer de molts
teatres d’aquesta part de la
ciutat, una zona que amb
el temps es faria coneguda
arreu del món amb el nom
de “Broadway”. Ara, l’Orfeó
Badaloní, en plenes Festes
de Maigde Badalona, rendeix
homenatge a la història de
Broadway i a la gran herència
del teatre musical acompanyats de les melodies de Mac
Huf f, brillant compositor i
Dalt la Vila
Plaça
de Pau Casals

Carrer
a carrer

Pau Casals i Defilló (El Vendrell 1876-Sant Juan de Puerto
Rico 1973). Compositor, director d’orquestra i violoncel·lista.
Rebé nombroses distincions i
fou autor, entre altres obres,
de l’Himne a les Nacions Unides, estrenat a l’ONU el 1971.

arranjador de més d’un centenar d’emblemàtiques peces
musicals.
Una quarantena de cantants
del Cor Projectes i un
conjunt instrumental format
per aquesta ocasió, dirigits
tots pel compositor Óscar
Peñarroya, ens transportaran
des de la música de Tin Pan
Alley fins a l’actual Broadway contemporani. El concert
tindrà lloc aquest diumenge,
a les 19h, al Zorrilla. El preu
de l’entrada és de 10 euros.
Concert de gospel a la Plana
El mateix diumenge, i també

a l e s 19 h , l a Pl a n a s e r à
l’escenari d’un concert molt
especial. La Parròquia de
Sant Josep celebra enguany
el seu 150è aniversari, i per
festejar-ho s’ha organitzat
l’actuació del grup badaloní Gospel Sentits. Ens oferiran un espectacle atractiu i
divers amb temes musicals
de gòspel modern i contemporani, amb incursions en
el món del swing i el soul.
Sota la supervisió del director
musical Julià Monje Alonso i
acompanyament al piano de
Francesc d’Assís Pagès. El
concert serà gratuït.

La plaça de Pau Casals existeix, des de molt antic, però no
tenia nom propi, sinó que era
coneguda popularment com
plaça de Sant Sebastià, ja que
és una prolongació del carrer
que porta aquest nom.
Tots els carrers de Badalona. Museu
de Badalona, 2003. Margarida Abras,
Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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Arriba aquest dissabte l’Agora
el Festival Barcelona Remember
La Xerinola arriba
diumenge al carrer
Sant Anastasi

Imatge del Skate Agora Bdn
Música | Redacció

L’Skate Agora del barri de
Canyad ó ser à l ’e s c e nar i,
aquest dissabte 11 de maig,
del Barcelona Remember
Festival, dedicat sobretot a
la música electrònica de la
dècada dels 90. A partir de
les 12h del migdia, i fins a
les 12 de la nit, passaran per

l’Agora moltíssims artistes,
una trentena, amb actuacions
en directe i sessions de dj’s.
Entre els artistes que vindran
a Badalona destaquen XTM
feat Annia, Marian Dacal, New
Limit, Pastis & Buenri Skudero &
Metralla, Javi Lebel, Javi Boss,
Javi Molina o Ricardo F, entre
d’altres. Les entrades poden
adquirir-se a partir de 27 euros.

Obertes les inscripcions del Concurs Sàpiens Chascar
Festes de Maig | Redacció

Entre les novetats d’aquestes
Festes de Maig destaca el
Concurs Sàpiens Chascar, que
just aquesta setmana s’han
obert les inscripcions. Es tracta
d’un concurs tipus Trivial per
a equips de, com a mínim 8
persones, que tindrà lloc dissabte 25 de maig a les 21 hores

al poliesportiu la Plana. Les
inscripcions s’han de fer al
correu electrònic sapienschascar@gmail.com. El preu és de
10 euros que es destinaran a la
planta d’oncologia de l’Hospital
Germans Trias i Pujol. D’altra
banda, des d’aquest dilluns ja
es pot jugar al Joc de Badalona,
que enguany arriba a la seva
desena edició.

ES VEN
CADIRES
617 06 43 06

Ja fa 43 edicions de la Xerinola,
un dels actes més tradicionals
de les Festes de Maig. Enguany
serà aquest diumenge, durant
tot el dia, al carrer Sant Anastasi, organitzat pel Círcol. Com
sempre hi haurà jocs, tallers,
contes i la històrica tómbola.
Aquest any les badalonines
Anna Ariño i Georgina González
explicaran contes tradicionals
de la ciutat als més petits.

Nova edició de la Diverfesta al barri de la Salut
El proper dissabte 18 de maig de
10h a 14 t'esperem a la Diverfesta per fer de La Salut Alta,
un barri per estimar!. Aquest
any el fil conductor serà la
recreació d'elements essencials d'una Festa Major. Hi haurà
jocs, tallers, creació de xapes
i música en directe. A més,
aquest any, la festa començarà
al Parc del Gran Sol amb la
pràctica de diversos esports.

Manel Fuentes
torna al Sarau 08911
El carismàtic presentador
segueix de gira permanent
amb el seu homenatja a un
dels cantants de referència del
panorama internacional, Bruce
Springsteen. Fuentes torna al
Sarau, en acústic, amb el seu
format més íntim i proper, un
recorregut pels principals èxits
del mític cantant de New Jersey.
El concert serà aquest dissabte,
11 de maig, cap a la mitjanit.
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ACTE INICI DE
CAMPANYA
DIUMENGE 12 DE MAIG, 18h

PLAÇA ANTÒNIA BOADA (BUFALÀ)

PERE ARAGONÈS
ARCADI OLIVERES
DOLORS SABATER
ORIOL LLADÓ ÀLEX MONTORNÈS LAIA MAURI
VOTA
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TOTA LA PROGRAMACIÓ DE LES
FESTES, DIA A DIA, HORA A HORA
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
21:50h: Acte Sacramental
i Ball de l'Àliga, a la Rambla
22h: CREMADA DEL
DIMONI i Piromusical,
a la platja dels Pescadors

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

21:15h: Projecció dels
Forjadors de la Festa a la
façana de la Casa de la Vila
(aplaçat del dia 3)

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

DIUMENGE 12 DE MAIG

8h: XXI Diada Castellera,
Matinades i Cercavila, al Centre
11h: Xerinola, durant tot el dia,
al carrer Sant Anastasi
12h: Diada Castellera,
a la plaça de la Vila

23:15h: Concert de festes,
amb Maldita Nerea i Buhos,
al Passeig marítim

19h: Concert de Gospel
Sentits, a la Plana

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

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

DIVENDRES 17 DE MAIG

19h: Mostra de Dansa,
a la Plana
20h: Concert Popstar by Brian
Cross LFTBI Edition, plaça del
Centenari
21:30h: La Nit del Mono,
a la Plaça de la Vila (aplaçat
del dia 3)

DISSABTE 18 DE MAIG

16:30h: Actuació infantil,
amb Jaume Barri, a la Plana

10h: Escape Room, a la Casa
de la Vila, durant tot el dia

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

11:30h: Cercabèstia, On són
els Dragolins?, a la plaça de
la Vila

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

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

17:45h: Faldilles enlaire, a la
plaça Joaquim Font i Cussó

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

19h: La Nit dels Museus,
al Museu de Baadalona

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

23:15h: Ball del Micaco,
amb l'Orquestra La Principal de
la Bisbal, a la Plana

DISSABTE 11 DE MAIG, SANT ANASTASI

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

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

22h: XXXVII, Correfoc,
a la Plaça de la Vila
23:30h: Concert de Cal
Txiringu amb Fanfarra i Bossonaya, a la platja dels Pescador

DIUMENGE 19 DE MAIG

10h: XXXIX Fira de l'Arrop,
al carrer del Temple
10h: VIII Mostra Vila d'Arts,
a la plaça Pau Casals
10h, Mobiitat Segura = Badalona Segura, 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,
Cobla Ciutat de Terrassa, a la
plaça Assemblea de Catalunya

DISSABTE 25 DE MAIG

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

Foto: Jesús Ortega
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PRIMER CAP DE SETMANA DE FESTES
AMB È XIT DE PARTICIPACIÓ
L e s Fe s te s d e M a i g va n
començar divendres amb mal
peu per culpa de la pluja. El
jugador de basquetbol del Club
Joventut Badalona, Nicolás
Laprovittola, va ser l’encarregat
de pronunciar el pregó de festes
que es va fer des del Teatre
Principal a causa de la pluja.
En un teatre ple de gom a gom
i precedit pel crit de “MVP”
corejat per les persones que hi
van assistir, el base de la Penya
va llegir el pregó. Laprovittola va
recordar la seva arribada a la
Penya, la passió pel bàsquet de
Badalona, el moment actual del
club o referències a les Festes
de Maig. La festa va continuar
al Teatre Principal (no a la plaça
de la Vila com estava previst a
causa de la pluja) amb el concert
de La banda del coche rojo, un
dels grups de versions més
destacats de l’estat i que farà
un repàs, amb molt d’humor,
del panorama musical actual.
Pel que fa a la Nit del Mono i la
projecció dels Forjadors de la
Festa van quedar suspesos. La
Nit del Mono tindrà lloc el diven-

dres 17 de maig, a les 21:30h, i
la projecció serà el dissabte 18
de maig, a les 21:15h, just abans
del Correfoc.

EL SOL SURT, I ELS CARRERS
S’OMPLEN DE FESTA

Després de la jornada de pluja,
dissabte i diumenge el temps
va canviar radicalment i va
acompanyar el primer cap de
setmana de Festes de Maig.

Tots els actes van tenir molt de
públic, des de la Trobada de
Puntaires, la Cercavila Petita,
el Badagegants o la Batocona
de dissabte i també els actes
populars de diumenge, com la
Festa del Badiu, la Diada Trabucaire o la Ballada de Swing a la
Rambla. Pel que fa al Festival
Arts a Ca l’Arnús, que la pluja
va obligar a suspendre divendres, els concerts del cap de
setmana van omplir de públic
l’emblemàtic parc badaloní.

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
24
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SINTONIES DE SÈ RIES DE TELEVISIÓ
PROTAGONITZARAN LA CREMADA
per megafonia, es podran
encendre els mòbils i enfocar
el Dimoni que li quedarà poca
estona en peu.

TELEVISIÓ DE BADALONA OFERIRÀ
EL PIROMUSICAL I LA CREMADA EN
DIRECTE

Al dimoni del mar li queden
poques hores. Aquest mateix
divendres 1 , a les 22h, el foc
s’emportarà el dimoni d’aquest
2019. Després de 10 dies, les
flames s’emportaran el figuró
plantat a la platja dels Pescadors. Pel que al Piromusical,
enguany presentarà novetats,
pel que fa als efectes pirotècnics
amb nous jocs de llum i color. De
fet, des de Coeters Dragón, han
explicat que aquesta Cremada veurem nous efectes que
sorprendran. El responsable
de Coeters, el badaloní José
Enriquez ha explicat que li fa

especial il·lusió ser l’encarregat
d’organitzar el Piromusical.
Aquest any la banda sonora
que sonarà estarà dedicada a
les sèries de televisió de totes
les èpoques.

Com cada any, i a partir de les
19:30h, la televisió local oferirà
un programa especial des de
la Rambla per transmetre en
directe la Nit de Sant Anastasi.
Televisió de Badalona oferirà
el Piromusical i la Cremada
en directe amb connexions en
directe amb els principals actes
festius.

Quines cançons
sonaran al
Piromusical?
El Piromusical estarà dividit en 4
blocs, sèries dels anys 80 i 90, infantils, catalanes i espanyoles i sèries
actuals. La selecció començarà amb
Aquest any, a diferència
la sintonia del Equipo A i seguiran El
coche fantástico, Bola de drac, Bon
dels darrers, les bengales
ja no seran repartides estona esponja, Simpson, Stranger Things,
abans de la Cremada. Les Los Serrano, Merlí, Beberly Hills
902010, Narcos o Jocs de
bengales seran substituïdes
trons, entre d’altres.
pel llum de les llanternes del

LA LLUM DEL MÒBIL
PER IL·LUMINAR LA CREMADA

telèfon mòbil. Un cop s’indiqui

25
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À LBUM PRIMER CAP DE SETMANA

DE FESTES DE MAIG

Pregó de Festes al Teatre Principal

Cercavila petita

Badagegants 2019

26
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Badalona Shops Open Night 2019

Festival Arts Ca l'Arnús

Festival Arts Ca l'Arnús

Festa del Badiu
27
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Nens

Tothom entén que un diabètic
s’hagi d’injectar insulina. Tothom
entén que si tens els peus plans,
hagis de dur unes plantilles
especials. I tothom entén que
si tens miopia, necessitis portar
ulleres. Cap d’aquestes adaptacions especials les veiem com
un greuge vers a qui no pateix
aquestes disfuncions.
Tanmateix, què passa quan
a un nen li costa llegir? Què
passa quan a un alumne li costa
estar atent? Per què veiem
com un greuge per la resta
d’alumnes el tracte diferenciat
d’un nen dislèxic o amb Trastorn
per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)?

Aprendre sense que hi hagi un
sobreesforç afegit
El sistema educatiu, històricament, ha partit de la premissa errònia que tots els individus tenen un perfil cognitiu
semblant, i per això cal que
assoleixin uns objectius
marcats de la mateixa manera

a cada curs. Sortosament, cada
cop som més conscients que
cada individu, en l’àmbit de
l’aprenentatge, té unes peculiaritats pròpies.
El cer vell és específic per
cadascun de nosaltres: som

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
S
QUOTE NTS
’INFA
LLAR D 19-2020
20
CURS

www.escolesarrels.com

Despeses generals . . . . . . . . . . . . . . . 160 €
Quota de 9 a 12:45 i 15 a 16:45 . . . . . 159,5 €/mes
Dinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 €/mes

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

escolesarrels

@EscolesArrels

EscolesArrels
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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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hàbils en determinades tasques
i podem ser un desastre en
d’altres. És tant clar que sovint
ens sentim identificats amb el
perfil cognitiu dels nostres fills.
És normal que si un nen té uns
pares o pare despistat, ell pugui
heretar aquesta peculiaritat.
Tot això, aplicat al món de

l’aprenentatge, es concreta en una idea: conèixer la
neuropsicologia d’un alumne
(o el que esdevé és el mateix,
el funcionament del seu cervell)
ens ajudarà a fer que aquest
progressi de manera eficaç i
tranquil·la. Pares i professors
tenim tendència a pensar que,

si deixem passar el temps,
aquest malestar del nostre
fill desapareixerà, que l’infant
madurarà. Però això no és així.
Detectar un possible trastorn
de l’aprenentatge a temps és
la manera de reconduir-lo i,
a la vegada, ajudar a fer que
l’infant no vegi afectada la seva
autoestima. Per posar remei
a aquesta situació, la solució
passa per valorar el perfil cognitiu de l’infant. Això ens permetrà
descriure els seus punts forts i
febles, tenir una fotografia de la
seva capacitat d’aprenentatge,
i saber si algun trastorn interfereix en aquest procés. Cal
tenir present que la prevenció
sempre és la millor intervenció, per tant, si aconseguim
avançar-nos al fet que aparegui
un dèficit, és un èxit.

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

C/ Molí de la Torre, 34 - 58 · 08915 Badalona · Tel. 93 383 63 11
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Tendències

Consells per als ulls
bellezaactiva.com
• Aconseguiu unes pestanyes
espectaculars. Si a la nit feu un
lleuger massatge a les pestanyes amb oli d’oliva i el deixeu fins
al matí, en poc temps veureu les
pestanyes més fortes i brillants.
Marrons: gris metàl·lic, carbó,
mostassa, càmel i daurat.
Verds: cafè, xocolata, pruna,
sang i violeta.
Blaus: canyella, coure, ametista...
• Aconseguiu una mirada neta.
Una remei casolà per eliminar
les ulleres o les bosses de sota
els ulls és col·locar bossetes de
te calentes durant uns minuts.

• Fora ulleres. Sou propenses a
tenir ulleres? Per dissimular-les,
doneu-vos una base amb un to
rosa abans del corrector. Ha de
ser d’aquest color, perquè amb
la llum natural és l’únic que les
atenua.

• Il·lumineu-vos! Si després
d’haver-vos pintat els ulls
veieu que us falta llum a la
mirad a, esc olliu pólvores
soltes amb brillantors nacrades i apliqueu-les en el centre
de la parpella.

31
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Salut

Arriba a Badalona Podocad,
Centre de Podologia Avançada
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

Badalona compta, des de fa poc
més d’un parell de mesos, amb
un nou servei que incorpora les
darreres tecnologies i avenços
del sector de la podologia
mundial. Es tracta de Podocad,
una empresa de podologia amb

més de 15 anys de vida i que
és present a diverses localitats catalanes. Els centres de
Podologia d’aquesta empresa
es caracteritzen per ser amplis
i espaiosos (el de Badalona té
quasi 150m2, amb una sala

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

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

Persones que cuiden de persones
Els serveis domèstics i d’assistència domiciliària de la teva zona
Empresa Registrada amb el núm. S03775 en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
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de valoració biomecànica de
més de 50 m2), i per incorporar la millor i més avançada
tecnologia possible. Tot i que al
Centre també tracten tot tipus
d’afeccions dels peus (durícies,
problemes d’ungles, berrugues,
fongs, etc...), l’autèntica especialitat de Podocad és l’anàlisi i
valoració biomecàniques, moltes
vegades treballant conjuntament
amb especialistes de la salut
com pediatres, fisioterapeutes
o quiropràctics, analitzant el
cos des d’una perspectiva molt
global per proposar a cada
pacient la solució idònia al seu
problema. Quan aquesta solució
passa per les plantilles, aquestes
es confeccionen amb un sistema
totalment informatitzat i molt
precís importat de Suïssa que
produeix unes plantilles molt
eficients, còmodes, adaptables i
molt resistents. A més, el Centre
de Podocad a Badalona és el
primer que incorpora el sistema
d’anàlisi biomecànica de la cursa
Motion Metrix, un espectacular
estudi de la tècnica de carrera fet
amb càmeres d’alta velocitat en

3D, ideal per tots els esportistes
i especialment pels runners, que
permet detectar i intentar corregir
els defectes d’una inadequada
tècnica de carrera, essent l’únic
Centre de tot El Maresme on es
pot fer avui en dia aquest estudi.

Situat a la Avinguda President
Companys 8, al costat de la
Floristeria Ventura, ens consta
que aquesta puntera empresa de podologia encara ofereix
aquests dies uns preus molt
especials de benvinguda.

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

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

Quan decoreu amb coixins...
monotonia.
• Mides i formes: una de les
maneres de crear varietat és
utilitzant coixins de diferents
mides, més grans i més petits,
però sense exagerar. Una altra

Redacció / amic.cat

Si us agrada decorar amb
molts coixins aquí teniu alguns
consells per crear varietat en
el conjunt sense caure en la

`

`

alternativa és variar les seves
formes. Ja sigui perquè us
decidiu per comprar-ne alguns
o perquè els feu vosaltres, en
teniu de quadrats, de rodons, de
cilíndrics, i desenes de formes
diferents.

COMPRA-VENDA OR I PLATA

TASACIÓ
GRATUÏTA
SENSE
COMPROMÍS
T’OFERIM EL
MILLOR PREU
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• Teles i textures: algunes
teles comunes amb què es fan
coixins són xenilla, lli, pana...
però pot utilitzar-se gairebé
qualsevol tela, fins i tot teixits a
mà. L’important és que la textura no sigui tan diferent i vagi
d’acord a l’estil de la decoració.
• Llisos i estampats: sempre és
bo combinar teles llises i estampades en colors semblants a joc
amb la resta dels elements de
l’ambient. L’important en combinar diferents classes de coixins
és no desentonar.
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Gastronomia

Timbal de Tonyines
Recepte gentilesa de:
FORQUILLABADALONA

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

EL COLZE EMPINAT
VERMUTERIA
Francesc Macià 41 | 933 84 40 26

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

Ingredients
Tonyina vermella, formatge barreja, perles de wasabi, moixama, ametlles, bonítol, salsa ca-

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

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

Menjars per encàrrec
(paella, fideua, canelons, etc.)
SERVEI DE TICKET RESTAURANT SODEXO

Organització de festes, aniversaris,
grups, comiats, reunions familiars, etc.
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talana, tomàquet semisec, ous
de tonyina, formatge fresc, mel,
ventresca, piparra basca, olivada negra, salaó de bonítol, tomàquet cherry, espàrrec de marge,
filet de tonyina, anxova cantàbric
00, assortiment d’olives, cibulet
picat, oli, sal
Preparació
Agafarem el plat i el decorarem
amb el cibulet picat. Es tracta
de combinar els següents ingredients principals: barqueta de
tonyina vermella amb formatge
(conserva preparada), moixama, bonítol en salsa catalana,
ous de tonyina, ventresca, salaó de bonítol i filets de tonyina,

que estaran acompanyats dels
ingredients secundaris que a
continuació exposarem. Primer agafarem la barqueta de
tonyina vermella amb formatge, li posarem una mica d’oli i
l’acompanyarem amb perles
de wasabi. Després tallarem la
moixama deixant 2,5 cm de gruix
i hi posarem una mica d’oli. Ho
acompanyarem amb les ametlles salades. Un cop ho tenim,
obrirem la llauna de bonítol en
salsa catalana i l’acompanyarem
amb el tomàquet semi sec. Després tallarem els ous de tonyina deixant 2,5 cm de gruix i els
acompanyarem amb una terrina
de formatge fresc o bé amb mel

i mató, segons el gust. Obrirem
la llauna de filet de ventresca i
l’acompanyarem amb la piparra
basca posant-hi oli i sal i hi afegirem una mica d’olivada negra.
A continuació tallarem la salaó
de bonítol deixant un gruix de
3 cm i l’acompanyarem amb el
tomàquet cherry tallat per la meitat i hi posarem també l’espàrrec
de marge. Finalment, obrirem la
llauna de filets de tonyina i els
acompanyarem amb una anxova del cantàbric 00 on afegirem
un assortiment d’olives. Quan
ho tinguem tot llest, ho regarem
amb un còctel Negroni que farà
el maridatge perfecte al menjar
els diferents tipus de tonyina.

cafès, vins i tapes
Fem menú diari i el de dissabte amb un arròs de llamàntol boníssim!!
Podeu trobar paella,cafès,
fideuàvins
i arròs
negre a la carta cada dia.
i tapes
+34
933 841
500 amb
| 615intoleràncies,
972 130 al·lèrgies
Tenim menús☞
perreserves
a grups i ens
adaptem
a persones
o dietes veganes.
lasitarestaurant@hotmail.es

☞ reserves +34 933 841 500 | 615 972 130
lasitarestaurant@hotmail.es

TARGES_OK.indd 1
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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.

Canonge Baranera, 121 | Tel. 93 464 19 76
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Recepte gentilesa de:
FORQUILLABADALONA
LA MASIA DE LA XESCA
Sagunt, 112
933 836 556 · 933 873 324

Ingredients
400 grams d’arròs, 2 peces
de sípies mitjanes, fresques, 4
peces de gambes, 250 grams
de bolets variats, 1 botifarra
negra de faves, 1 peça de
ceba, 2 peces d’alls, Tomàquet natural, Sal
Oli, Fumet de peix, Caldo , 1
cullerada de mantega
Preparació
Començarem netejant la sípia.
La farem a trossets i reservarem la salsa. En una cassola
posarem l’oli d’oliva i fregirem

Arròs melós mar i muntanya
les gambes. Un cop estiguin
ho reservarem. En el mateix
oli, saltejarem la sípia amb

TOT PRODUCTES
ECOLÒGICS
ELABORACIÓ PRÒPIA

Busques varietat
i qualitat a la carn?

SERVEI A
DOMICILI

A la nostra carnisseria hi trobareu carn de vedella, xai, bou i porc,
tota ecològica i els elaborats com a
salsitxes, hamburgueses variades,
carns arrebossades, croquetes, russos,
flamenquines,...
També pollastres ecològics criats
amb llibertat. boníssims.

MIREM PER TU!

una mica de sal i ho reservarem.
Sofregirem la ceba i l’all. Quan
estigui dorada hi afegirem els
bolets, donant-li un parell de
voltes i hi tirarem el tomàquet.
Quan estigui tot ben sofregit,
tornarem a posar la sípia a
la cassola amb una mica de
salsa de la sípia, li donarem
dues voltes més i hi afegirem
l’arròs. Sofregirem l’arròs durant una estona i hi posarem
la botifarra negra, el fumet i finalment hi tirarem el brou. Ho
deixarem coure durant 15 minuts. Rectificarem de sal i ho
apartarem del foc. Com a toc
final, hi afegirem una cullerada de mantega i ja ho tindrem
llest per emplatar.

Horari: dimarts a divendres de 9 a 14h. i de 17 a 20.30 h.
dissabte de 9 a 14.30h.

Maridatge:
Sisquella Costers del Segre

Av. Sant Ignasi de Loiola 68, Badalona
Comandes: 93 199 66 19 Whatsapp: 623 142 100

Maridatge musical:
Tracy Chapman - Fast Car

38

GASTRONOMIA.indd 4

06/05/2019 13:01:47

Badalona Recuerdos

/BadalonaRecuerdos

Any 1957, construcció dels habitatges "Sagrada Familia"
en el carrer dels Arbres (La Plana)
Foto antiga: Anna Vázquez Alsina
Foto actual: Facu Martínez

@BdnRecuerdos

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

Durant 2019 es firmaran més
hipoteques de les que es cancel·laran
idealista.com
La firma d'hipoteques per a la
compra d'habitatge continua
creixent a Espanya. Segons
les d ad es d e l'INE, entre
gener i febrer s'han formalitzat 67.850 préstecs, unes
10.000 més que l'any passat.
És la xifra més elevada des
de 2011.

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

Tel. 696 687 826

En els dos primers mesos de
l'any, segons l'INE, s'han dut
a terme 60.246 amor titzacions, el que permet a 2019
registrar fins al moment un
saldo positiu de 7.604 hipoteques, cosa que no succeïa
des de 2011.
"Encara és aviat per avançar
conclusions, però hi ha
a r g u m e n t s q u e s o s te n e n
el final de l'ajust de deute
dut a terme per les famílies:
el dinamisme econòmic i
descens de l'atur, l'elevat pes
de l'habitatge en la riquesa de
les famílies i les favorables
condicions de finançament
q u e ofer e i xe n e l s b a n c s.
Els nivells de deute familiar,
després de l'ajust dels últims
anys, segueixen per sobre de
la mitjana europea, encara

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

que també és cer t que la
c u l t u r a d e l ' h a b i t atg e e n
propietat a Espanya és més
gran que en altres països ",
explica José Luis Martínez
Cam puz an o, p or t aveu d e
l'Associació Espanyola de
Banca (AEB).

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

690 843 350
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 · 93 383 04 68

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

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

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

430.000 €

475.000 €

380.000 €

FRONT MARITIM Ref B-2928: Pis de 70 m ²,
2 hab dobles+traster, bany compl amb dutxa+
cuina office, menjador 18 m ² ext a balcó, calefacc i a cond. Finca seminova! Preciós!

PEP VENTURA Ref B-2935: Pis de 120 m ², 3
hab. ( 1 doble), menjador amb cuina oberta
de 50 m ², 2 banys compl., PATI de 17 m ², parquet. Reformat, per entrar a viure! A 2 min de
la platja!

PEP VENTURA Ref B-2930: 105 m², 4 hab ( 2
dobles), 2 banys compl, cuina office, menjador 22 m² ext a balcó, a cond amb bomba de
calor. Finca amb asc.

342.000 € (Pk +traster opcionals)

200.000 €

349.000 €

BUFALÀ-DÚPLEX Ref B- 2931: 150 m ², 4
hab., 2 banys compl., cuina office, menjador
25 m ², terra gres, calefacc, alumini.

DÚPLEX-PEP VENTURA Ref B- 2862: Obra seminiva! 95 m ²+ 2 TERRASSES de 35 m ² i 12 m ²,
3 hab., 3 banys compl., cuina office. menjador
24 m ², calefacc. TOT EXTERIOR!!! Preciós!

ST CRIST Ref B-2934: Pis de 55 m ², 3 hab.,
bany compl i cuina arreglats, menjador de
16 m ², galería, balcó. TOT EXTERIOR, ideal
parelles!!!!

310.000 € (Pk inclòs)

370.000 € (Pk i traster opcionals)

96.000 €

MONTIGALÀ Ref B-2933: Pis alt amb asc., 70
m ², 3 hab ( 1 doble), traster al terrat, bany
compl + cuina office arreglats, menjador de
20 m ² ext a balcó, calefacc. Pis alt amb asc.

CASA PEP VENTURA Ref B 2932: Fantàstica
casa de 4, 80 m x 20 m. Edificats Sòtan+PB+2
pisos+estudi, TERRASSA de 40 m ² + 3 balcons.
Per entrar a viure!

PEP VENTURA Ref B-2879: 60 m ², 2 hab.,
bany compl + cuina ref., menjador 20 m ² ext
a terrassa de 15 m ², calefacc, asc. Per entrar
a viure!!

214.000 €

925.000 €

199.500 €
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Horòscops
Facilitat Imma del Destí AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)
Lluna, Mercuri i Venus,
transiten pel teu signe i
propicien que et moguis
pel que t'agrada. Atraus
mirades i no et manquen
els admiradors. El bteu
discurs és eloqüent.

CRANC
(21/6 al 21/7)
Diversos planetes
connecten la Casa de
la parella amb el sector
professional. Si fa temps
que treballes amb la
parella es pot convertir
en una col·laboració
més sòlida.

TAURE
(19/4 al 19/5)

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Germans i família en
general, es fan presents
amb els trànsits actuals.
Pot ser per resoldre
alguna qüestió patrimonial
o arribar a acords i entrar
en una nova etapa.

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

Gaudeixes de la solitud,
de fer les coses al teu aire,
trobant la pau a la llar i ja
no admets intromissions.
Po s s i b l e s d i e s d e
desplaçaments per
gestions burocràtiques.

L'aspecte de Mercuri
amb Mart propicia que
la teva ment funcioni a
ple rendiment. Compte
amb les discussions amb
germans, que poden
pujar de to per coses
sense importància.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

Si tenies assumptes
legals pendents, es poden
moure novament. El
trànsit de Júpiter retrògrad
pel sector de la parella,
afavoreix el retrobament
i les segones oportunitats.

En aquests dies, et pot
tocar guardar un secret
o bé sentiràs que has de
ser curós amb el que dius
respecte a un assumpte
familiar. La prudència serà
un bon aliat.

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Amb Saturn retrògrad
en aquest moment, pots
sentir que vius un temps
de certa espera. Si estàs
pendent d'una resolució o
carta important, has de
tenir un xic de paciència.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
i tens una relació de
parella, pots entrar en una
etapa més estable. En el
sector laboral es mouen
coses, però per poder
accedir-hi has de deixar
la zona de confort.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
El Sol transitant pel teu
sector de la llar i la família
s'alia per un bon aspecte
amb Neptú a la Casa II.
La connexió amb els
teus, et reforça l'estima.
Ajudes mútues.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
El Sol i Urà transitant
per la Casa VI, inclinen
a posar el focus en el
bon manteniment de la
salut i a tenir en compte
teràpies diferents per
millorar el dia a dia.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
El trànsit del Sol per la
Casa III, aspectant a
Neptú, et predisposa
a resoldre problemes
econòmics. L'ànim també
millora, i si vens d'uns dies
difícils, retrobes la pau.

Frases cèlebres

«

La gran meta de l'educació
no és el coneixement, sinó
l'acció

»

Herbert Spencer

«

L'èxit consisteix en
obtenir el que es desitja.
La felicitat, en gaudir del
que s'obté

»

Emerson
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Méteo

La méteo setmana
del 29 d’abril
al 5 de maig
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

Durant la posta de sol de
dimarts es van poder observar rajos crepusculars, fruit de
la presència de núvols mitjans
(altocúmuls). Fotografia de @
pilinya. Recordeu que podeu
fer-nos arribar les vostres
fotografies a totmeteo@gmail.
com.

Sudokus
Nivell fàcil

Meteorologia | Oriol Rodríguez

El pas d’un front molt actiu va
ser el responsable de la tongada
de pluja general i generosa que
divendres va afectar bona part
de les comarques barcelonines.
Ja és tenir punteria que l’episodi
de precipitacions més destacable del darrer mig any hagi sigut
just el dia del tret de sortida de
les Festes de Maig! La pluja
que va anar caient de manera
continuada durant gairebé tota
la jornada va deixar un total de
31,8 l/m2 al centre de la ciutat.
Caldria recular fins al 15 de
novembre per trobar un registre
més important que aquest. Des
de l’1 de gener ja són 76,6 l/
m2 els que s’han acumulat (de
mitjana, n’haurien d’haver caigut
al voltant de 160 l/m2). Darrere
del front va arribar una massa
d’aire fred que va fer baixar

considerablement la temperatura. La mínima de dissabte
va ser de 9,8 °C al Baix a Mar,
mentre que al coll de la Conreria va ser de 6,5 °C, uns valors
clarament per sota del normal
per l’època de l’any. Diumenge
al migdia, en canvi, el vent sec
que va bufar de ponent i mestral
va fer enfilar el termòmetre per
sobre dels 19 °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
DALT DE LA VILA, pis 70 m2,
3 hab, ext, 9 veïns, bona situació
188.500€ Particular 663 820 397
PASSEIG DE LA SALUT- Ref
B-2913: Pis de 100 m ², 3 hab (2
dobles), 2 banys compl., cuina
arreglada, menjador de 25 m ² ext,
terra gres, calefacc. Asc. 249.000 €
Tel 933 832 806
MONTGAT-CAN CIURANA-Ref
B- 2922: Pis de 80 m ², 3 hab., bany
compl i cuina arreglats, menajdor de
28 m ² ext a balcó, calefacc. Terrassa
a dalt de 30 m ². 300.000 € ( PK+
traster inclosos) Tel 933 830 468
LA PLANA-SOBREÀTIC Ref
B- 2919: Pis de 42 m ², 1 hab doble,
bany compl + cuina ref, galeria, a
cond, parquet. Finca amb ascensor.
138.900 € Tel 933 832 806
PEP VENTURA- Ref B- 2920: Pis
de 80 m², 2 hab dobles, bany compl
+ cuina americana ref., menjador de
25 m ², parquet, calefacc. Per entrar
a viure!!! 229.000 € Tel 933 830 468

BUFALÀ- Ref B-2923: 100 m ², 4
hab.( 1 doble), bany i cuina en molt
bon estat, menajdor de 22 m ² ext
a balcó de 7 m ², calefacc. TOT
EXTERIOR, ascensor! 186.000€
Tel 933 832 806
PEP VENTURA - Ref B- 2924: 70
m ², 3 hab.( 1 doble), bany i cuina
ref., menjador de 18 m ², balcó gran,
calefacc. Finca amb asc, per entrar
a viure!. 188.000 € Tel 933 830 468
TREBALL
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
BUSCO TRABAJO para cuidar
niños, personas mayores y limpieza.
Fija o Externa. 612 226 072
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores, limpieza, con

RESTAURANTE EN VENTA
EN BADALONA CENTRO
POR JUBILACIÓN
Tel. 629 335 301
C/ CARITAT 35
CON LICENCIA FISCAL
28 AÑOS FUNCIONANDO

experiencia. Referencias. Externa.
663 795 128
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.
602 023 370
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores por
las noches y fines de semana, con
experiencia y referencias.
632 404 866
BUSCO TRABAJO para limpieza,
en las tardes. 653 647 295
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores, niños
o limpieza. Interna o externa.
699 816 105
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores.
666 852 368
CHICA BUSCA trabajo para
limpieza, por las mañanas.
674 847 559
SEÑORA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores.
612 252 783
CHICA SE OFRECE para cuidado de personas mayores, niños y
limpieza. Externa o Interna.
671 284 177
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de niños y limpieza. Por
horas. 658 622 607
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores y
limpieza. Media jornada, por la tarde.
631 558 444
CHICO SE OFRECE para cuidado de personas mayores. Disponibilidad inmediata. Tiempo completo o
por horas. 631 230 623
COSTURERA. Se hacen arreglos
para todo tipo de ropa, bajos,
cremalleras, zurcidos. Confección

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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a medida. Trabajo a domicilio.
691 824 381
CHICA SE OFRECE para cuidado de personas mayores y limpieza.
Interna o externa. 631 664 319
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores y
limpieza. Fija o Externa. 612 294 867
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores, niños
o limpieza. Interna o externa. 693
523 733
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidado de personas
mayores, niños y limpieza.
687 104 126
CHICA BUSCA trabajo para
limpieza, por horas. 667 047 559
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,

niños y limpieza. Fija o externa.
631 893 991
CHICO SE OFRECE para cuidado de personas mayores y labores
del hogar. Fijo o externo.
632 608 953
PROFESOR REPASO para
alumnos de Primaria y Eso.
666 728 752
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores, niños
y limpieza. Por horas. 612 566 835
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores, niños
y limpieza. Por horas. 657 109 558
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. Fija o por horas.
612 219 151
INFORMÁTICO para llevar

ROSTISSERIA AL CENTRE DE
BADALONA NECESSITA DEPENDENTA
Enviar curriculum a
rostisseriabdn121@gmail.com
o entregar al C/Canonge Baranera,121
ES NECESSITEN
Caixeres, Peixateres,
Fruiteres i xarcuteres/carnisseres
amb experiencia per
a Supermercats de Badalona
d'important cadena de distribució. Interessades
enviar C. Vitae a meritxell_ayra@condis.es
INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT AL CENTRE:

media jornada o trabajar desde
casa. También clases particulares
informática. 628 921 054
SE NECESITA para la zona de
Hóspitalet (parada metro Santa
Eulalia) Plegadora para camiseria 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 RESPONSABLE busca
trabajo para cuidado de personas
mayores y limpieza. Disponibilidad
inmediata. 698 393 504
VARIS
COMPRO ANTIGUEDADES:
muñecas, Scalextrics, Geyperman,
Madelman, tebeos, comics, objetos
religiosos y militares puros plumas
licores libros y mucho más pago
inmediato 627 937 101
COMPRO COMICS, álbumes
de fútbol, Playmobil, Scalextric,
Geyperman,Madelman, muñecas,
Tente, Rico, Paya y antigüedades
en general. 679 736 491
TALLERS GRAFOLOGIA
A càrrec de Carme Juliana Grafòloga i pèrit cal.ligraf per la UAB Informació al tel 637 710 416
VENDO BICICLETA Orbea
Chica, en perfecto estado. Tre (3)
mesitas de madera colonial nuevas,
diferentes medidas. Una Tumbona
nueva, color azul, estructura metal.
934 654 430
AMISTATS
VIUDO 65 AÑOS busco mujer
española ex tranjera amistad
relacion estable 698 243 029
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
45
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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
DAUD SUPER
Sant Josep Oriol, 56
612 212 247
LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd 2

CENTRE
LA NOVA GRANJA
Prim, 177 · 933 841 153
O 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
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
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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

MARI-2
Quevedo, 18
933 839 706
LLEFIÀ
TOT POLLASTRE
Joan Valera, 18-22
Marquès Sant Mori, 116
KEBAB BOCATELI
Bellavista, 44
93 250 51 91
BOCATELI
BAR RESTAURANT
Circumval.lació, 22
93 399 80 98
BOCATELI
BAR RESTAURANT
Pérez Galdós, 26
93 382 10 85
PASTELERIA PASCUAL
Antiga de Valencia, 81
933 879 790
JOSE TOMAS
Marquès de Sant Mori, 112
933 877 977
QUEDA POLLO
Avda. St Salvador, 80-84
933 884 827
SAVIC PA
Rda. St Antoni de Llefia, 57
93 514 74 52
DROGUERIA
PERFUMERIA L. DIAZ
Avda.Sant Mori, 69
LES GUIXERES
RESTAURANT
LES GUIXERES

Electrònica, 26 · 934 652
816 (Pol. Les Guixeres)
LLOREDA
FRUITERIA LA PERA
Rambla Sant Joan, 83
botiga 10 · 653 105 625
FORN DE PA CA LA FINA
Avda. Lloreda, 55
93 603 06 15
FORN SWING
Catalunya, 39
934 606 670
DIETETICA SANDRA
Avda. Catalunya, 45-47
93 387 28 24
CONGELATS ROSALIA
Avda. Catalunya, 77-79
651 11 86 10
GRUPO TOMAS
Rambla Sant Joan, 95
933 995 609
MANRESÀ
RESTAURANT BUKKET
Ctra. de Mataró, 101
933 842 688
MORERA
FORN MIREIA
Morera, 92
934 655 536
BON AREA (MORERA)
Morera, 101
933 955 012

POMAR
MERCAT POMAR
Avda. Primer de maig S/N
FORN DE PA ARTESÀ
Plaça Pomar, 3
645 45 00 32
PROGRÉS
FLORISTERIA
S. VENTURA
Plaça Pep Ventura, 13
LA BUHARDILLA
CAFETERIA
Guifré, 220
93 601 82 82
PASTISSERIA GUIFRÉ
Guifré, 259 · 93 387 5093
DON PELUT
Vaixell Ma. Assumpta, 8
935 144 185
LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280 · 93 348 45 76
PIT I CUIXA
Güell I Ferrer, 33
934 643 087
PERRUQUERIA
ALFONS VIÑAS
Guifré, 95 · 933 837 507
CONDIS
Guifré, 100-108
934 646 989
JOIERIA LA PLANA
Guifré, 82 · 933 977 156
MANDALA
Providencia, 1-7
931 649 913
ww.mandala-bdn.com

ALFA BADALONA
CENTRE – MAR
Industria 143 – 149 local
93 397 59 65
EL MICACO
Sagunt, 104
930 025 302
CONDIS
Torner, 5-7
934 610 770
CAN MIXO
Roger de Flor, 82
933 887 457
ULTRAMARINOS
MARTINA
Progres, 93
93 388 12 42
RAVAL
FORN MARENA
Baldomer Solà, 55
933 979 671
FONTISI PASTISSERIA
Miquel Servet, 202
93 387 49 42
SANT CRIST
BON ÀREA
Coll i Pujol, 185
934 610 405
SALUT PLENA
Coll i Pujol, 188
Tel. 932 504 623
CAL DANTE,
FRUITES I VERDURES
Coll i Pujol, 143
610 910 581

Nou distribuïdor

Sant Bru, 202 Badalona · 605 640 521
info@dibustamp.com
@dibustamp
Horari: de 16.30 a 20.30h.
Estampacions personalitzades de samarretes, bosses,
tasses, puzles, coixins.
Per què et fas distribuïdor del TOT?
Per donar-nos a conèixer i ser una bona opció
per fer regals originals.
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www.gress.es

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

OFERTA EXCLUSIVA
GRES EXTERIOR
KENYA
40 X 20

GRES EXTERIOR
GRECOGRES
31X31

Peldaño también
disponible en stock

8,50

Disponemos de
todo tipo de piezas
especiales en stock

por sólo

1P GRESS ARGENTONA183.indd 1

€/m2

7,90

por sólo

€/m2

OFERTA VÁLIDA HASTA 31/05, O FINAL DE EXISTENCIAS

EN NUESTRAS TIENDAS
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