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GAUDEIX 
LA GASTRONOMIA 
AL PORT 
DE BADALONA

Restauració per a tots
els gustos i ocasions!

pandok
Restaurant braseria Badalona 

Productes del mar, 
peixos, arrossos i 
celebracions

Restaurant
La Tasqueta del Port 

Cuina el·laborada,
arrossos i peixos.

Restaurant
St. Anastasi

Cuina de brases
i barbacoa, carns,
menús, celebracions,
cocteleria i més.

Fusion Grill

Cuina de mercat i
mediterrània, menús
i cocteleria

Restaurant
Via Baetulo

Cuina italiana, brasa,
arrossos, vi, música
en directe i menús.

Bar Restaurant
El Doge

Brases i cuina
d’origen armeni.

Restaurant braseria
Pandok

NOU!
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Les enquestes situen un resultat 
molt ajustat per arribar a l’alcaldia 

La Setmana

Triple empat en 
l'enquesta del PSC
La darrera enquesta que s'ha 
donat a conèixer ha estat 
l'encarregada pel PSC. En el 
sondeig, a càrrec de Numeral 
8, fet del 2 al 5 de maig a 800 
ciutadans apunta un triple empat. 
El PP perdria entre 2 i 3 regidors.  
Per altra banda, la coalició 
liderada per Sabater tindria vuit 
regidors. El PSC pujaria de 2 
a 3 regidors i podria empatar a 
regidors amb el PP i Badalona 
Valenta. Deixant molt enrere, 
En Comú Podem recollirien 2 
regidors, C's i Vox de 0-1 i JxCat 
no tindria representació.

L'enquesta del PP 
els dona guanyadors 
El PP de Xavier Garcia Albiol 
també ha publicat una enques-
ta a través d'un portal informa-
tiu de Madrid. L'enquesta dels 
populars situa la formació d'Albiol 
guanyadora, amb 11 regidors, 
un més que l'actual composi-
ció de l'Ajuntament, seguida 
de la Badalona Valenta amb 6 
regidors. La tercera posició seria 
el PSC amb 4-5 regidors, En 
Comú Podem amb 2-3 regidors, 
C's amb 2 i Jxcat amb 1 represen-
tant. L'enquesta va ser elaborada 
del 29 al 30 d'abril a 800 perso-
nes de la ciutat. 
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PP

La B. Valenta

PSC

En Comú Podem

Junts X Cat

C's
Enquesta encarregada pel PP Enquesta encarregada pel Bdn Valenta

Frec a frec entre Albiol i Sabater  
a l'enquesta de Bdn Valenta
La primera enquesta que va obrir 
la veda, i també campanya, va 
ser l'encarregada per la Badalo-
na Valenta, formació integrada 
per Guanyem i ERC. Segons 
el sondeig, hi hauria un empat 
tècnic entre PP i la Badalona 
Valenta, entre 9-10 regidors. La 
tercera posició seria pel PSC, 
amb 5 regidors, seguida d'en 
Comú Podem amb 1-2 regidors, 
C's amb 1 regidor i Jxcat tindria 
entre 1 o 0. L'enquesta ha estat 
encarregada per l'Institut Opinò-
metre, a 600 badalonins i badalo-
nines, del 2 al 6 de maig.

26M | Carles Carvajal

Estem a la meitat d'una campan-
ya electoral de cara a les munici-
pals del pròxim 26 de maig i els 
diferents partits estan omplint de 
propostes, promeses i mítings 
tots els racons de la ciutat. Hi 
ha qui ha preferit treure al carrer 
una Food Truck, com Xavier 
Garcia Albiol, també hi ha qui 
està plantant un sofà Chester 

a tots els barris de Badalona, 
com el candidat del PSC, i 
alcalde, Àlex Pastor i també hi 
ha partits que conviden a cafè 
per parlar de la situació de la 
ciutat, com Juan Miguel López, 
de Ciutadans o Dolors Sabater, 
de la "Badalona Valenta". A part 
de tots els actes electorals, les 
enquestes han protagonitzat part 
d'aquesta campanya de camí a 
l'Ajuntament de Badalona. Tres 

partits, a través de tres mitjans 
de comunicació de fora de la 
ciutat, han donat a conèixer les 
enquestes que han encarregat, 
i que han pagat ells mateixos, 
el PSC, el PP i la Badalona 
Valenta. D'altres, com Ciuta-
dans, no havien donat a conèixer 
l'enquesta encarregada durant 
els darrers dies, però si havia 
transcendit alguns dels resultats 
en l'àmbit polític.
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26M | Redacció

Els sis candidats, de forma-
c ions amb representac ió 
municipal, es van veure les 
cares, aquest dimarts, en el 
primer debat públic organitzat 
per l 'Agència Catalana de 
Notícies. Unes 200 persones 
van assistir al Cor de Marina 
per escoltar els caps de llista. 
Les polítiques de seguretat i 
habitatge van centrar part del 
debat, amb propostes dels sis 
candidats. D'altra banda, els 
pactes post electorals van ser 
un dels punts clau d'aquest 
debat. L'actual alcalde i cap 
de llista del PSC, Àlex Pastor, 
va marcar distància amb el 
líder popular, Xavier Garcia 
Albiol, i va deixar clar que en 
cap cas li donarà el seu suport 

davant una eventual victòria 
popular. Pastor tampoc va 
garantir la investidura de la 
cap de ll ista de la Badalo-
na Valenta, Dolors Sabater, 
mentre que l 'exalcaldessa 
es va erigir com l'única opció 
vàl ida per barrar el pas a 
Garcia Albiol. Durant aquests 
dies, i amb l'organització de 
diverses associacions com 
la Federac ió de Veïns de 
Badalona, o ent i tats com 
Aspanin, Sique o Badalo-
na Capaç s'han organitzat 
diversos debats temàtics per 
parlar de mercats municipals 
o del paper de les persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
De cara al dimecres 22 de 
maig s'ha organitzat el debat 
als mitjans de comunicació 
públics de Badalona.

Des de la patrulla canina 
a la Food Truck d’Albiol 

La campanya de les eleccions 
municipals va arrencar el 
passat dijous, 10 de maig, amb 
l’enganxada de cartells. El 
mateix dia, la mort del líder del 
PSOE, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, feia suspendre la campan-
ya de diversos partits, com 
el PSC o En Comú Podem. 
Un cop passada la Cremada, 
i també Sant Anastasi, els 
partits polítics han augmentat 
els seus actes públics, sobre-
tot els de petit format a carrers i 
places. Algunes de les propos-
tes que hem escoltat aquests 
dies passen per crear una 
“patrulla canina”, per par t 
del PSC, per combatre l'alta 
presència d'excrements de 
gossos a la via pública.  Des 
de Junts per Catalunya propo-
sen traslladar els paradistes 
del Mercat Torner al Maignon, 
convertint el Torner en un 
centre cultural per a totes les 
entitats de cultura popular de 
Badalona. Des de Badalona 
En Comú Podem volen millo-
rar la neteja a les platges i 
recuperar la campanya contra 
les tovalloletes. El PP d’Albiol 
està fent circulant una Food 
Truck, regalant patates fregi-
des, a diferents punts de la 
ciutat i des de la Badalona 
Valenta conviden a cafès, en 
actes de petits formats, per 
conversar amb els veïns. Des 
de C’s també han organitzat 
petits debats, també amb cafè, 
a diferents barris de la ciutat. 

Seguretat i d’habitatge centren 
el primer debat de campanya

Imatge dels 6 candidats que van partidipar al debat
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Comencen els treballs de 
descontaminació a la platja de la Vela

Vertice anuncia una ampliació de la 
querella pel cas del Círcol 

Medi Ambient | Carles Carvajal

La descontaminació del subsòl 
de la Platja de la Vela, la 
caleta denominada Platja de la 
Marina, geogràficament al barri 
de La Móra, ja ha començat 
aquesta mateixa setmana. 
Fonts municipals han explicat 
que l’empresa adjudicatària ha 
iniciat els treballs de descon-
taminació i de reposició de les 

Tribunals | Carles Carvajal

La promotora Vértice Ensan-
che, interessada en comprar 
l’edifici del Círcol l’any 2016, 
ha anunciat aquesta setmana 
que amplia la seva denúncia 
per prevaricació contra tots els 
regidors que van votar a favor 
de la moratòria de construc-
ció a l’illa dels carrers Sant 
Anastasi, Francesc Layret 
i Plaça de la Vila, aprova-
da durant el ple del mes de 

sorres. Els treballs, segons les 
previsions, s’allargaran uns dos 
mesos i la platja podria estar 
oberta a principis del mes de 
juliol. Aquesta era una de les 
reivindicacions que fa temps 
feien els veïns de la Mora, que a 
més també esperen que s’actuï 
a la platja situada davant del 
barri, afectada pel trasllat del 
col·lector i actualment sense 
gairebé sorra. 

gener del 2018. La constructo-
ra ja havia portat als tribunals 
l’anterior govern de Sabater, 
però ara, segons ha anunciat 
Vértice ha ampliat la denúncia 
als regidors de l’oposició que 
van votar a favor d’aquesta 
moratòria, en aquest cas el 
PSC i els dos regidors conver-
gents.  El passat novembre, 
el titular del jutjat d'instrucció 
número 1 de Badalona va 
admetre la querella  de Vértice 
a tràmit. 

Imatge de la platja de la Vela, a tocar del Port de Badalona 

Celebració popular del 
«iftar» al Parc de les 
Muntanyetes

25 anys de l’ambulatori de 
Morera-Pomar

Una vintena de militants 
deixen el Cercle de 
Podem Badalona

La comunitat musulmana 
de Badalona ha començat a 
celebrar el Ramadà. Per donar-
ho a conèixer als ciutadans, 
aquest dissabte, a les 20:30h, 
han preparat un «iftar» a Monti-
galà, al Parc de les Muntanyetes. 
Recordem que durant aquesta 
celebració, la comunitat musul-
mana trenca el seu dejuni al final 
del dia, un cop el sol marxa. 

El CAP de Morera Pomar ha 
començat a celebrar els seus 
25 anys de vida. Per comme-
morar la data, s'ha organitzat 
una exposició fotogràfica -física 
i digital- que serà inaugurada 
aquest divendres, 17 de maig, 
i s'adreça a tots els professio-
nals que han passat o formen 
part d'un centre que va obrir les 
portes el 27 d'abril de 1994, tot i 
que la inauguració va ser el 4 de 
juliol de 1994.

Un grup de militants del Cercle 
de Podem Badalona ha enviat 
un comunicat on s’informa que 
s’han donat de baixa de la 
formació. Aquesta acció arriba 
després de les discrepàncies 
electorals amb Podem Catalun-
ya. Recordem que el Cercle 
volia anar amb coalició amb 
Guanyem-ERC, i així ho van 
votar els militants, però la direc-
ció ho va desestimar.

Actualitat-6-7.indd   1 15/05/2019   10:51:50
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Instal·len una passarel·la 
de 30 metres al Torrent de la Font

Obres | Carles Carvajal

Aquest dijous han començat 
e l s  t r e b a l l s  d ’e l evac i ó  i 
col·locació d’una passarel·la 
de 30 metres de longitud sobre 
el Torrent de la Font, al barri 
de Bufalà. La instal·lació de 
la nova passarel·la forma part 
dels treballs que està execu-
tant l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) a la par t 
baixa del Torrent de la Font 
per millorar l’entorn i la connec-
tivitat per als vianants entre els 
barris de Bufalà i Morera. 

Nova fase de pavimentació 
de la carretera de Can Ruti
Des d’aquest dijous ha quedat 
tallat el sentit descendent de 
la carretera de Can Ruti entre 
l’aparcament nord de l’Hospital 
Universitari Germans Trias i 
Pujol i el carrer de Fogars de 
Tordera a conseqüència de 
les obres de pavimentació.
Des del polígon de Bonavis-
ta encara es podrà accedir 

al lateral de la B-20 per la 
carretera de Can Ruti. Des 
de aquesta setmana també 
ha entrat en funcionament 
e l  d e sv i a m e n t  e n  s e n t i t 
descendent per la carretera 
de Canyet (BV-5011) amb la 
corresponent senyalització 
per obres que inclouen les 
connexions amb els laterals 
de la B-20.

Tallat per obres, durant 5 
dies, el carrer Independència 
de Bufalà
D'altra banda, aquesta setma-
na s'estan realitzant diverses 
actuacions de reparació de 
la calçada del carrer de la 
Independència, a Bufalà. A 
causa d’aquestes obres, que 
duren cinc dies, s’ha tallat el 
trànsit rodat afectant el normal 
funcionament de la xarxa 
d’autobusos que s'ha desviat 
pel carrer del Doctor Robert. 
l’avinguda de Bufalà. El carrer 
s'obrirà durant aquest cap de 
setmana. 

Imatge del Parc del Torrent de la Font 80.000 persones 
assisteixen a la Cremada

Torna l’Escape Room 
a la Casa de la Vila

La Cremada de l  D imoni , 
celebrada el passat diven-
dres, va ser un èxit de públic. 
Segons fonts de la Guàrdia 
Urbana de Badalona unes 
80.000 persones van veure 
cremar el Dimoni des de la 
Rambla o bé la platja. D’altra 
banda ,  e l s  concer ts  de l 
Passeig Marítim, celebrats el 
10 i 11, van aplegar més de 
20.000 persones.

Després de l’èxit del passat 
N a d a l ,  l ’A j u n t a m e n t  d e 
Badalona ha tornat a organit-
zar un Escape Room a la 
Casa de la Vila. 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. 
L’Escape Room està pensat 
per majors de 8 anys.

Desarticulat un grup 
criminal especialitzat en 
robatoris a domicilis 

Els Mossos han desarticulat 
un grup criminal especialitzat 
en robatoris a domicilis de 
l'àmbit metropolità, entre ells 
alguns a Badalona. El grup 
actuava en cap de setmana 
en habitatges prèviament 
seleccionats amb un sistema 
de marcadors per assegurar-
se que no hi havia ningú en 
el moment d’actuar.

Actualitat-8-9.indd   1 15/05/2019   11:01:32
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Un detingut per l’apunyalament 
d’un home en una baralla a la Salut

Successos | Carles Carvajal

La Guàrdia Urbana va detenir, 
aquest dilluns, un home per 
apunyalar presumptament un 
altre, en el transcurs d’una 
baralla correguda al carrer 
Calderón de la Barca, al barri 
de La Salut. Segons el cos 
policial, el detingut va causar 
ferides d’arma blanca a un altre 
home durant una baralla entre 
un grup de persones. Al lloc es 
van comissionar tres dotacions 
d’aquesta Guàrdia Urbana que 
van aconseguir detenir l’autor 
dels fets. Els agents van poder 
recuperar l’arma emprada en 
l’agressió. La víctima va ser 
atesa per una ambulància del 
Sem i va ser traslladada a un 
centre hospitalari amb ferides 
de caràcter menys greu.

11

Avd. Alfons XIII, 87

690 843 350

PROMOCIÓ 
EN VENDA

EDIFICI ALEADOS 
BADALONAZona 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

Nou robatori en un establiment 
del carrer de Mar. La matina-
da de dilluns a dimarts, uns 
lladres van rebentar l’aparador 
de la botiga de roba Sales 

i es van emportar diversos 
articles. Fa dues setmanes 
ja havien intentat robar a 
l ’establiment, però no van 
aconseguir-ho.

Roben de matinada en una botiga del carrer de Mar

Actualitat-10-11.indd   2 15/05/2019   12:56:12
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Un grup de famílies reclamen 
l’avançament de la 3a línia de 
primer d’ESO a La Riera 

Educació | Redacció

Nombroses entitats del distric-
te primer, com Ampes, entitats 
veïnals i famílies afectades recla-
men l’avançament de la 3a línia 
a l’Institut La Riera, situat al parc 
de Ca l’Arnús. Entre les accions 
que s’estan duent a terme, 
aquest divendres 17 de maig a 
les 16.45h s’ha convocat una 
manifestació a la Riera Canya-
dó cantonada amb el carrer 
Sant Bru. L’Institut La Riera està 
dissenyat per ser un institut de 
3er línies d’ESO i 2 de Batxillerat. 
Davant l’allau de sol•licituds, un 
total de 95 preinscripcions per 
58 places, les famílies afectades, 
Fampas, AMPAs i entitats de la 
zona reclamen l’avançament 
de la tercera línia a l’Institut La 
Riera pels curs vinent. Segons 

les famílies afectades, les dades 
demogràfiques d’aquesta zona, 
que fan ja necessari i oportú 
un institut de 3 línies d’ESO pel 
proper curs, són molts estables, i 
probablement, augmentaran per 
la construcció de nous habitat-
ges a la zona els propers cursos. 
Avançar la implantació de la 
tercera línia pot prevenir així que 
els propers cursos es repeteixi 
la mateixa situació que l'actual, 
viscuda per aquestes famílies. 

Arriba una nova edició 
del Mercat del Trasto

Aquest diumenge, 19 de maig, 
tindrà lloc la 24ena edició del 
Mercat del Trasto de Badalona, 
que tindrà lloc una vegada més 
al Parc de les Muntanyetes, al 
barri de Montigalà.

Aquest diumenge 
jornada sobre mobilitat 
segura

Els vehicles de la Guàrdia 
Urbana, Mossos d’Esquadra, 
Protecció Civil, ambulàncies, 
Bombers o Tusgsal ocuparan la 
plaça Josep Tarradellas. Tothom 
podrà apropar-se i els més petits 
podran pujar als vehicles, parti-
cipar en una exhibició o fer servir 
els seus aparells.

Actualitat-10-11.indd   3 15/05/2019   12:56:13
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Bàsquet | Jordi Creixell

Només queden dues jorna-
des perquè la lliga ACB posi 
punt i final a la fase regular 
i el Divina Joventut acarona 
la possibilitat de disputar de 
nou els "playoffs" pel títol. Els 
verd-i-negres van caure davant 
de l'UCAM Múrcia en un partit 
on van pagar car un desastrós 
primer temps (86-94), però 
es van refer davant del BAXI 
Manresa (86-70), rival directe 
en la lluita pels vuit primers 
llocs, i van sumar un triomf vital 
que els deixa molt a prop de 
l'objectiu. Falta, però, rematar 
la feina i en la pròxima jornada 
els de Carles Duran tindran el 
primer "match ball" per poder 
assegurar-se la classificació de 
forma matemàtica. Ho aconse-
guiran si guanyen a la pista 
del Baskonia, un repte molt 
complicat, o si perden el BAXI 
Manresa, que rep el Fuenlabra-
da,  i l'Andorra, que s'enfronta 
al Breogán. La Penya jugarà 

La Penya, a un pas dels "playoffs"

Ventura, màxim anotador amb 17 punts contra el Manresa. / D. Grau-CJB

a Vitòria sabent si els seus 
rivals han punxat o no, ja que 
el duel amb els vitorians no es 
jugarà aquest cap de setmana 
sinó el dimecres 22 de maig 
(20.30h), arran de la celebració 
al Buesa Arena de la Final a 4 
de l'Eurolliga. 
En cas de no poder tancar el 
bitllet a la primera oportunitat, 
la Penya s'ho haurà de jugar 
tot a casa en l'última jornada 
contra un Movistar Estudian-

tes que està lluitant per la 
permanència. Sumar el triomf 
serà sinònim de classificació, 
tot i que la Penya podria entrar 
entre els vuit millors fins i tot 
perdent els dos partits que li 
queden, segons el que facin 
els seus rivals directes. L'ACB 
ja ha fet públic l'horari unificat 
de l'última jornada. Tots els 
partits es jugaran el diumenge 
26 de maig a dos quarts d'una 
del migdia. 

El júnior de la Penya va acabar tercer al 
Campionat d'Espanya celebrat a Saragossa. 
Es va plantar invicte fins a semifinals però allà 
va topar amb un Barça molt superior (60-92). 
En el partit pel tercer lloc, però, els de Marc 
Calderón es van refer per guanyar el València 
amb un triple en l'últim segon de Zsombor 
Maronka (69-70). El campió va ser el Madrid.
/ Foto: @Penya1930

El júnior verd-i-negre, bronze a l'estatal

El Badalonès-Fruits Secs Corbera s'ha procla-
mat campió del grup 2 de la Copa Catalunya 
i jugarà els quarts de final contra el Bisbal 
Bàsquet, quart de l'altre grup. L'Ademar també 
va assolir el bitllet a quarts en l'últim sospir i se 
les veurà amb el líder del grup 1, el Lliçà d'Amunt. 
Per contra, a la lliga EBA el COALCI Sant Josep 
no va poder assolir la permanència i perd la 
categoria. / Foto: @AEBDimonis

 El Badalonès i l 'Ademar, a quarts de final

EsportsTot3nov.indd   2 15/05/2019   12:02:15
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Futbol Americà | J.C.

Els Dracs no fallen i seran a la final

Els Badalona Dracs seguei-
xen fent història i per setena 
te m p o r ad a  c o n s e c u t i va 
disputaran la gran final de la 
lliga estatal amb l'objectiu de 
sumar el quart títol consecutiu 
i el desè de la seva història. 
En semifinals van tombar 
els Múrcia Cobras (40-20) i 
l'últim escull per ser campions 

seran els Black Demons de 
Las Rozas. Els madrilenys 
es van classificar guanyant 
els Camioneros de Cosla-
da (13-33). Abans d'afrontar 
la final, que tindrà lloc el 25 
de maig a Múrcia (20h),  els 
Dracs juguen compet ic ió 
europea aquest dissabte a 
Dinamarca contra els Triangle 
Razorbacks, tot i que ja sense 
opcions de passar ronda. 

Futbol | J. C.

Últim partit de la tempora-
da per al CF Badalona, que 
aquest diumenge (18h), a 
l'Estadi Municipal, tancarà 
la lliga davant del Vila-real B. 
Els de Juanjo García afronten 
el partit sense cap pressió 
i  amb ganes d 'ofer ir  una 
victòria a l'afició badalonina. 
Ja no hi ha opció d'assolir el 
"playoff" però els escapulats 
encara poden pujar algun 
l loc a la c lassi f icac ió. El 

cap de setmana passat el 
Badalona va sumar els tres 
punts sense jugar, ja que li 
tocava enfrontar-se al retirat 
Ontinyent, i arriba a l'última 
jornada situat en la setena 
plaça, empatat amb el Barça 
B i el Lleida.  D'altra banda, 
el club ha tancat un acord de 
patrocini amb l'Ajuntament i 
com la Penya lluirà el lema 
"Badalona és Futur". L'acord 
és per un any, prorrogable, 
per un import anual de 82.000 
euros (IVA exclòs).

Comiat de la temporada a l'Estadi

Ja s'ha obert al web munici-
pal, Badalona.cat, el període  
d'inscripcions per apuntar-se a 
la 40a edició de la Cursa Popular 
Ciutat de Badalona, conegu-
da com a Cursa del Dimoni. 
La prova, dins del marc de les 
Festes de Maig, tindrà lloc el 
diumenge 2 de juny amb tres 
circuits amb sortida i arribada 
a La Rambla: Un de 10 km (a 
partir de 15 anys), un de 4,9 km 
(d’11 a 14 anys i adults a partir 
de 15 anys) i la cursa mini, d'1,7 
km (nens i nenes fins a 10 anys).  

Inscripcions obertes per 
a la Cursa del Dimoni, 
que es farà el 2 de juny

Les pistes d'atletisme Paco 
Àguila seran l'escenari aquest 
divendres, de 6 a 9 del vespre, 
d'un torneig internacional de  
"Five Touch Rugby", modalitat 
de cinc contra cinc que comptarà 
amb equips de França, el Regne 
Unit, Itàlia i els Estats Units, a 
més del Rugby Club Badalona. 

Torneig internacional  
de "Five Touch Rugby" 
a Badalona

Els escapulats són setens a l'espera de l'última jornada. / Eloy Molina

Les jugadores del Seagull Anna 
Pascual i Carla Morera han 
assolit amb la selecció espanyo-
la de futbol platja la classficació 
per al mundial que es disputarà 
a San Diego (Estats Units) entre 
el 8 i el 15 d’octubre d’aquest any. 
Totes dues van tenir un paper 
destacat en les dues victòries 
contra la República Txeca i Itàlia 
que van donar el bitllet a Espan-
ya en la fase de classificació. 

Anna Pascual i Carla
Morera triomfen amb la 
selecció de futbol platja

EsportsTot3nov.indd   3 15/05/2019   12:02:16
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Aquest mateix divendres, 17 de 
maig, es commemora a tot el 
món el Dia Contra l’Homofòbia, 
i aquest any Badalona ha volgut 
anar més enllà de la clàssica 
acció de penjar a l’ajuntament 
la bandera amb els colors de 
l’arc de Sant Martí, la LGTBi. 
Aquest dil luns han quedat 
pintat dos dels passos zebra 
de Badalona, en concret les 
cantonades del carrer Francesc 
Layret amb Martí Pujol, costat 
quiosc i també el situat al carrer 
Brasil, tocant a la rotonda del 
Che Guevara. D’altra banda, 
aquest divendres tindran lloc 

Badalona pinta dos passos zebra
amb els colors de la bandera LGTBi

La imatge

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

#totbadalona a Instagram

uns concerts per commemorar 
aquest dia, amb Marta Sánchez, 

Famous, Ruth Lorenzo, entre 
d’altres. 

La setmana passada hi 
va haver un accident a la 
Travessera de Montigalà 
a tocar de la Masia de 
Can Bofí Vell. No és la 
primera vegada que hi veig 
ambulàncies, aquí. S'ha 
d'arreglar aquest carrer 
@ishtar70

Si es compleixen totes les 
enquestes electorals dels 
partits de #Badalona, el proper 
ple municipal passarà dels 27 
regidors actuals a tenir-ne 47 
@saramunozn

La @Corominasbdn son de 
#Badalona y están tan arraiga-
das como el @anisdelmono o 
la @penya1930
@vermuten 

Opinio-18-19.indd   1 15/05/2019   9:53:36



ELECCIONES MUNICIPALES 
BADALONA MAYO 2019

7 - 8

7 - 8 7 - 8

1 - 2

1

0 - 1

FUENTE: NUMERAL 8

ESTAMOS MUY CERCA

A5_PSC.indd   1 15/05/2019   13:03:14



16

Nos llenamos la boca de 
hacer un “dimoni” reivindica-
tivo pero luego montamos un 
megaconcierto en la playa
@masnovita

En Artigas tenemos un proble-
ma con las jeringuillas. Ahora 
aparecen en la plaza Artigas, 
donde juegan los niños 
@AvvArtigas

Pasos LGTBi. Serán dos de los 
mejores asfaltados, porque le 
hacen falta a muchos un buen 
repaso @isalunamina

Natural de Benaguasil (Valèn-
cia) on inicià els seus estudis 
musicals a l’edat de 8 anys al 
Centro Unión Musical, i més 
tard al Conservatori de Valèn-
cia assolint el grau superior de 
Trompa, Piano i Harmonia. Fa 
18 anys que dirigeix la Banda 
Simfònica de Badalona. Barea, 
ha estrenat diverses obres i ha 
participat amb el Ballet clàssic 

de Badalona. Abasta un extens 
repertori simfònic adaptat a la 
formació de l’agrupació. Aquest 
dissabte, 18 de maig, i dins 
del programa de les Festes de 
Maig, la Banda Simfònica de 
Badalona oferirà el seu tradicio-
nal concert a la Plana. Enguany, 
la Banda repassarà les millors 
bandes sonores de la història 
del cinema.

Manel Barea, dirigeix des de l’any 2000, 
la Banda Simfònica de Badalona 

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

On veuràs la Cremada
del Dimoni?
A la Rambla/ platja 61%
No la veuré  18% 
Per la TV Badalona 13%
Des d’un balcó/terrassa 8%

Pròxima pregunta:
Pròxima pregunta: Tens 
pensat anar a votar el pròxim 
26 de maig a les eleccions 
municipals?
Sí, aniré a votar
No, no aniré a votar 
M’ho estic pensant encara

187 vots 
via Twitter @totbadalona

Els nostres seguidors 
han opinat!

Jordi de Miguel 
Em sembla molt bé. De 
veritat. Però el que ens cal es 
il·legalitzar organitzacions i 
partits polítics homòfobs 

Mir Gp
A ver. En serio? Las calles 
están hechas un asco. Hay un 
montón de baches. En la zona 
de Gorg donde los polígonos 
lleno en moto te puedes matar 
prácticamente

Montse Creus Respecte per 
totes les tendències, però 
francament... cal? No hi ha 
coses més importants en les 
que utilitzar aquests diners?

18

Opinio-18-19.indd   2 15/05/2019   9:50:57



A5_PSC.indd   1 08/05/2019   9:39:02



16 18

Setmana anterior: 
Carrer Mestre Nicolau

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

Empresa ubicada a Badalona 
dedicada al disseny, fabricació 
i venda de màquines d’elevació 
de persones (góndoles) i equips 
auxiliars del sector ferroviari.

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

Descobrim un racó quotidià de Badalona

Gomyl S.A.

On és?

Fet a Badalona Entitats

Confraria 
de Sant 
Anastasi
L a  C o n f r a r i a  d e 
Sant Anastas i  és 
l ’encar regada de 
fomentar i mantenir 
tant el culte al sant 
patró i  les festes 
badalonines. 

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

Opinio-18-19.indd   3 14/05/2019   10:31:27
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Divendres 17 de maig

Programació de les Festes de 
Maig, a les pàgines centrals 
del TOT

Exposició "Intermitències. 
Judith Gil Andrés/ Corina 
Oproae", a l'Espai Betúlia 

Teatre, "Rebota, rebota y en 
tu cara explota", a les 21h, al 
Teatre Zorrilla

Cinemaprop, "La Tribu", a 
les 19h a les 22h, al teatre 
del Círcol

Concert tribut a Mecano, amb 
Heroes de la Antartida, a les 
23:30h, al Sarau 08911

Dissabte 18 de maig

Diverfesta, al barri de la Sa-
lut, de 10h a 14h, a càrrec de 
la Fundació Salut Alta

Jornada familiar LGTBIQ, de 
les 12h a les 17h, al Centre 
Cívic Can Cabanyes

Tarda d'Òpera a Badalona, a 
les 18h, al Circol

Concert de música antiga 
al monestir de Sant Jeroni 
de la Murta ofert pel Conser-
vatori Professional de Música 
de Badalona, a les 19 hores al 
monestir de Sant Jeroni

Concert Ocab,  Orquestra 
Cambra d'Acordions de Bar-

celona, a les 19h, al Círcol
Teatre "La Zanja", a les 21h, 
al Teatre Zorrilla

Concert tribut a Spice Girls, 
amb Spice Girlz, a les 24h, a 
la Sala Sarau 08911

Diumenge 19 de maig

Darrer dia de l'exposició "Ba-
cus, les màscares del Déu", al 
Museu de Badalona

24è Mercat del Trasto, a partir 
de les 10h, al parc de les 
Muntanyetes

Clàssics entre cordes, con-
cert de violí, a les 12:30h, a 
l'Espai Tolrà de l'Orfeó Bada-
loní, al carrer Enric Borràs, 
19-21

20

 Badalona 

21
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Concert Händel in Love, a les 
18h, al Teatre Zorrilla

Concert "Angel Stanich Trio" 
al cicle "Enjoy the silence", a 
les 19.30h, al Círcol

Dijous 23 de maig

Presentació del llibre "Els 
llibertaris catalans a la tras-
cisió", a les 19:30h, a l'Espai 
Betúlia 

Montgat 
Divendres 17 de maig

Mostra Literària del Maresme 
2019, acte de lliurament de 
premis de la fase local, a les 

21

18h, a la Sala Pau Casals

Book Club, amb el llibre Bur-
ning bright, de Tracy Cheva-
lier, a les 19h, a la Sala Josep 
i Pere Santilari

Dissabte 18 de maig

Ballada de sardanes, a les 
12h, a la plaça de la Mare, 
amb la Cobla La Flama de 
Farners

Dimecres 22 de maig

Club du Livre amb la novel·la 
"Un amour de Swann" de 
Marcel Proust, modera: Mi-
chèle Pendanx, a les 19 h a 
la Sala Josep i Pere Santilari
Història de Catalunya. Se-
gles XVIII i XIX, a càrrec del 
professor d 'històr ia Emil i 
Muñoz, de 18.30 a 20h, a 
l'escola d'adults Timo

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

Som líders, 
gràcies a tu!

*Dades Baròmetre 
municipal maig 2018

022_tb023.indd   3 14/05/2019   11:52:51



Cultura

Aquest dissabte, 18 de maig, 
i dins del projecte operístic 
Amb ‘O’ d’Òpera que l’Orfeó 
Badaloní organitza enguany,  
arriba el primer dels concerts 
dedicats al món de l’òpera. En 

Música | Redacció

22

L’Orfeó estrena una tarda dedica 
a l'opera al Museu de Badalona

23

La tarda d’opera estarà dedicat a compositors com Mozart 

aquesta ocasió, serà la soprano 
Gisela Parodi Serra, la mezzo 
Aránzazu García Oncina i el 
pianista Efrem Garcia Salinas 
qui s’encarregaran d’interpretar-
nos una selecció d’àries de les 
òperes més emblemàtiques 
de tots els temps. L’acte, acollit 

pel Museu, a les 18h,  i patroci-
nat per Òptica Hispano, estarà 
protagonitzat per grans compo-
sitors d’òpera com foren Mozart, 
Puccini, Haendel, Bizzet i Rossi-
ni, entre d’altres. L’aforament 
serà limitat i no es faran reser-
ves d’entrada.

Carrer 
a carrer 

Galileo Galilei (Pisa 1564 - Ar-
cetri 1642). Físic i astrònom 
italià. 
La seva principal contribució 
a l’astronomia va ser l’ús del 
telescopi per a l’observació i 
el descobriment de les taques 
solars, les valls i muntanyes 

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

Carrer de Galileu

Raval
de la Lluna, els quatre satèl·lits 
majors de Júpiter i les fases 
de Venus.L’any 1992 el Vati-
cà va reconèixer el seu error 
en el procés que se li dugué a 
terme. El carrer esta situat al 
barri del Raval. 

Què tenen en comú una 
pel·lícula de terror, una d’acció, 
una comèdia I un film romàn-
tic? Que si les mirem sense 

Música | Redacció

La Banda Simfònica de Badalona presenta el seu concert amb bandes sonores

música no podríem percebre 
les emocions que ens volen 
transmetre. Aquest any la Banda 
Simfònica de Badalona repas-
sarà les millors bandes sonores 
de la història del cinema: Cinema 

Paradiso, clàssics de Disney 
i més sorpreses que anirem 
gaudint al llarg de la vetllada. El 
tradicional Concert de la Banda 
Simfònica serà dissabte, 18 de 
maig, a les 21h, a la Plana. 

20(ELMEUCARRER).indd   2 13/05/2019   12:32:03
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Imatge de l’obra La Zanja que aterra aquest dissabte al Zorrilla 

Imatge de les Termes Romanes del Museu de Badalona 

Miquel, tècnic d’una multina-
cional minera, arriba a una 
explotació de la companyia a 
Sud-Amèrica on l’alcalde i la 
seva comunitat esperen aquest 
nou ‘descobridor’. És així com 
es produeix el retrobament 
entre dos móns i dues formes 
diferents d’entendre la vida.
Titzina Teatre torna als escena-

Aquest dissabte 18 de maig, 
des de les 19h i fins a la 1 
de la matinada, el Museu us 
convida a participar d’una 
nova edició de La Nit dels 
Museus descobrint, gratuïta-

Teatre | Redacció

Patrimoni | Redacció

Titzina Teatre representa 
aquest dissabte al Zorrila La Zanja

La Nit dels Museus arriba també a Badalona

ris de Badalona, aquest dissab-
te 18 de maig a les 21h al Zorri-
lla, després de la seva exitosa 
comèdia Exitus, per presentar-
nos La Zanja, un espectacle 
que reflecteix el cicle infinit que 
es repetirà una vegada i una 
altra de l’encontre entre els dos 
mons. És un treball exhaustiu de 
creació, sorgit de la documenta-
ció de les cròniques de l’època i 
els viatges al Perú actual. 

ment, els diferents espais 
museïtzats d’època romana 
que es conserven a Badalona: 
l’espai Termes i Decumanus 
(ubicat al subsòl del Museu 
de Badalona), la Casa dels 
Dofins, el Jardí de Quint Licini 
i el Conducte d’Aigües. 

Aquest divendres, 17 de maig, 
Badalona celebra la Mostra 
de Dansa amb diferents estils, 
entre els quals la dansa clàssi-
ca, la contemporània, el jazz, 
el hip-hop i el flamenc. La 
Mostra arrencarà a les 19h i 
tindrà la participació de Danza-
lona, Flamenc, Lora de Goya, 
L’Assaig, Atelier des Artistes, 
Marisa Yudes, Moviment-2, 
Multiestil, Ritmes, Sílvia Palli-
sera, Stil i Tempo. 

El cicle CinemaAprop proposa, 
aquest divendres 17 de maig a 
les 19h i 22h, el film La Tribu, 
enregistrat en part a Badalona 
i amb la participació de l’escola 
de Maribel del Pino. El director 
madrileny Fernando Colomo 
dirigeix aquesta esplèndida 
comèdia amb un repartiment 
de grans actors del cinema 
i la televisió espanyola com 
Carmen Machi o Paco León. 

Aquest dissabte 18 de maig a 
les 19h, l’OCAB, l’Orquestra 
de Cambra d’Acordions de 
Barcelona, una emblemàtica 
orquestra al nostre país per 
la seva singularitat i projecció 
internacional aterra al Círcol 
per oferir-nos un concert únic i 
eclèctic. Les entrades ja estan 
a la venda a les taquilles del 
Teatre del Círcol, i també web, 
al preu de 10 euros.

Mostra de dansa 
a la Plana 

La pel·lícula La Tribu 
arriba al Teatre del 
Círcol

Concert de l’OCAB 
al Teatre del Círcol 

20(ELMEUCARRER).indd   3 13/05/2019   12:32:03
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

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

Digues un 
desig. 

Premi 
Sant Jordi

Cabré, Jordi

Facilitat per Saltamartí Llibres

En Raimon escriu contes per a 
la ràdio i viu amb el seu germà 
Blai, que va quedar trastocat 
per un accident en un bosc 
quan era petit i ara porta una 
vida senzilla treballant en un ta-
ller ocupacional. Un dia en Rai 
rep un encàrrec estrany.

Editorial

La vigília. 

Premi Josep 
Pla 2019

Marc Artigau
i Queralt

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

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 184

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

Estrenes de Cinema

La tragedia de Peterloo

Los hermanos Sisters

Pokémon: detectiu Pikachu

Direcció: Mike Leigh
Intèrprets: Rory Kinnear, Maxine Peake, Neil Bell, 
Pearce Quigley, David Moorst

Manchester, 1819. Una manifestació pacífica a 
favor de la democràcia es converteix en un dels 
episodis més sagnants de la història britànica. 
Les forces del Govern britànic van carregar con-
tra una multitud de més de 60.000 persones.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Jacques Audiard
Intèrprets: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gy-
llenhaal, Riz Ahmed, Rutger Hauer

Corre l'any 1850. Charlie i Eli Sisters viuen en un 
món salvatge, en plena febre de l'or. Són pistolers 
i tots dos tenen les mans tacades de sang. Encara 
que ho donaria tot pel seu germà petit. 

Crítica:   Públic: 

Direcció: Rob Letterman
Intèrprets: Ryan Reynolds, Suki Waterhouse, 
Kathryn Newton, Justice Smith, Bill Nighy

La història arrenca amb la misteriosa desaparició 
del detectiu Harry Goodman, que obliga el seu fill 
Tim, de 21 anys, a esbrinar què ha succeït. El de-
tectiu Pikachu, antic company Pokémon del Harry, 
va ajudar en la seva investigació.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

ESTRENES.indd   1 13/05/2019   11:03:25



Segueix en emissió simultània per                                          

                                                                            i                                                              
                                    

el debat amb els candidats de les eleccions municipals

Amb

Xavier Garcia Albiol, Partit Popular

Dolors Sabater, Guanyem Badalona en Comú –  Esquerra    

Republicana de Catalunya

Álex Pastor, Partit dels Socialistes de Catalunya – Units – 

Candidatura de Progrés

David Torrents, Junts per Catalunya - Badalona

Aïda Llauradó, Badalona en Comú Podem

Juan Miguel López, Ciutadans

Moderat per Carles Tornero

Dimecres 22 de maig
A les 18 hores

A les 21 hores (reemissió)

El Debat Electoral a
BDN
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 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 
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

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

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

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

19h: Festa de las Migas, tarda 
i nit, al parc de l'Escorxador

21h: Concert de la Banda 
Simfònica de Badalona, 
a la Plana

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

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

23:30h: Concert de Cal 
Txiringu amb Fanfarra i Bosso-
naya, 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 = Ba-
dalona 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 Popu-
lar Ciutat de Badalona, a la 
Rambla

TOTA LA PROGRAMACIÓ DE LES 
FESTES, DIA A DIA, HORA A HORA
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Les Festes de Maig continuen 
aquest cap de setmana on la 
cultura popular tindrà el seu 
pes important. El correfoc, la 
festa de las migas, la fira de 
l’Arrop o la Mostra de Dansa 
són alguns dels actes d’aquest 
dissabte i diumenge a Badalo-
na. Aquest mateix dissabte, 
18 de maig, la ciutat farà olor a 
pólvora. Aquest dia serà un dia 
per sortir al carrer, amb roba 
vella, i participar dels Correfocs. 
Durant el matí, i a la plaça de la 
Vila, tindrà lloc el Cercabèstia 
2019 amb l’acte “On són els 
Dragolins?”. Com cada any, 
els trapelles dragolins s’han 
menjat els caramels del senyor 
Tornemi Pastisser. Si els volem 
recuperar caldrà cercar-los i 
pagar penyora. Si voleu aprofitar 
l’únic dia de l’any que la canalla 
de Badalona pot portar els 
dragolins acosteu-vos a la plaça 
de la Vila. A la tarda, i també 
pels més petits, arribarà el XXI 
Correfoc infantil. Començarà a 
les 17:30h, també a la plaça de 
la Vila, i tindrà dos recorreguts; 
un de foc i un de pols. Tot plegat 

acabarà amb l’actuació dels 
“The Git and Jalis”, un grup de 
rock format per pares i mares 
de l’Escola Gitanjali. A la nit, a 
les 22h, començarà el XXXVII 
Correfoc. Amb el tradicional Toc 
de Foc els diables convidaran 
el poble a ballar amb ells per 
marcar l’inici del Correfoc. 
El foc anirà augmentant fins 
a culminar amb una gran 
encesa que il•luminarà tota 
la ciutat. Les colles que 
participen en el Correfoc són 
Diables de Badalona, Badalona 
Bèsties de Foc, Bufons del Foc, 
Kapaoltis de Llefià i una colla 
convidada. La nit acabarà, a 

les 23:30h, amb el concert dels 
Fanfarra i Bossonaya a la platja 
dels Pescadors.

EL CORREFOC DE BADALONA ARRIBA 
A LA SEVA 37 ENA EDICIÓ 

BADALONA UN INFINIT DE POSIBILITATS

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

BONES FESTES DE MAIG!
RECUPEREM UN BADIU PER LA CIUTAT 

La clàssica Fira 
de l’Arrop aquest 

diumenge 
L’arrop (confitura feta amb most 
concentrat i fruites) dona nom 

a aquesta històrica fira on podrem 
trobar parades d’artesans d’embotits, 
formatges, dolços, melmelades, mel, 
fruites confitades o pa. Serà aquest 
diumenge 19 de maig, durant tot el 

dia, al carrer del Temple. D’altra 
banda, la plaça Pau Casals 

acollirà la VIII Mostra 
Vila Arts.
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À LBUM DEL CAP DE SETMANA 
CENTRAL DE LES FESTES DE MAIG

Seguici de CiutatFocs artificials de la Cremada del Dimoni

Cremada del Dimoni

29
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Concert de la cantant Chenoa Faldilles enlaire

Passada de Sant Anastasi

Fotos: Redacció TOT i festesdemaig.cat

Badalona Batec a la Plana
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Els 10 millors consells 
per a cuidar les teves dents

30

Tendències

bellezaactiva.com
  

A la primavera, la vida somriu. 
Sí, tot és més bonic, la llum ho 
il·lumina tot i les temperatures 
són d'allò més agradables. 
Però si encara així no somrius 
perquè t'acomplexen les teves 
dents, t'oferim els 10 consells 
que et donaria la teva millor 
amiga... En aquest cas és 
l'odontòleg Iván Malagón qui 
ens els ofereix.

- No passis del raspal lat 
després dels menjars o inges-
ta d'aliments: mai has d'anar-
te a dormir sense haver rentat 
les teves dents i sense haver 
usat seda o fil dental entre 
ells.
- Tria bé el teu col·lutori: abans 
d'usar qualsevol col·lutori 

consulta a un especial is-
ta perquè t ' indiqui el més 
adequat per a tu.
- Higiene més enllà de les 
dents: s'ha de mantenir una 
correcta higiene de la llengua i 
paladar mitjançant netejadors 
linguals o, fins i tot, amb el 
propi raspall. Per a evitar que 
les genives s'inflamin i sagnin, 
és important realitzar massat-

ges amb moviments circulars 
en cada raspallat.
- Canvia de raspall ja!: normal-
ment cada 3 mesos, o sempre 
que les truges hagin perdut la 
forma i estiguin despuntades. 
Un bon truc per a no oblidar el 
canvi de raspall és fer-lo amb 
el canvi d'estació!
- Compte amb el que beus!: 
ev i t a  consumi r  begudes 

31

Carrer de Lleó, 35 · 933 89 17 57

 TANCAMENT PER JUBILACIÓ AQUEST PROPER JUNY 
RECOLLIU LA VOSTRA ROBA

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

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

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

Mercé Rodríguez
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carbonatades o sucs àcids 
(taronja, l l imona o aranja) 
amb freqüència. Pots utilitzar 
palletes per a beure aquests 
l íqu ids.  Són capaços de 
descalcificar l'esmalt de les 
dents i provoquen el desgast 
prematur. Unes altres com 
el cafè, el te o el vi poden 
tenyir-los.
-  A le r t a  amb e l s  c anv i s 

bruscos de temperatura: un 
canvi brusc de temperatu-
ra en els aliments provoca 
augment de la sensibilitat i, 
fins i tot, inflamacions dels 
vasos sanguinis de l'interior 
de les dents.
- El sucre, novament l'enemic 
a combatre:  e ls bac ter is 
p roduc tors  de càr ies  es 
nod re i xen  espec ia lment 

dels aliments rics en sucres. 
És important reduir el seu 
consum i raspallar les dents 
immediatament.
- Les proteïnes, el nostre 
aliat: Augmentar el consum 
de proteïnes, calci, f luor i 
vitamines A, C, D i K.
- Fumar, també, perjudica la 
dentadura: el tabac provoca 
pèrdua en la permeabilitat de 
les mucoses, és a dir, dismi-
nueix l'oxigenació de tot teixit, 
donant lloc a l 'envelliment 
prematur i absència de salut 
dels teixits que envolten a 
la dent.
- No sense el meu odontòleg: 
la visita al dentista ha de 
realitzar-se dues vegades 
a l 'any com a mesura de 
prevenció i per a realitzar 
una neteja professional.

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

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

DESDE 39€ A 67€ 
Assesoramiento 
personalizado y gratuito

Avinguda Martí Pujol
Horas convenidas
Teléfono y whatsapp:  
690.12.71.10 Sonia Hernández

TASACIÓ  
GRATUÏTA

SENSE 
COMPROMÍS

T’OFERIM EL 
MILLOR PREU

COMPRA-VENDA OR I PLATA
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Redacció / amic.cat U n a  d e  l e s  t e n d è n c i e s 
actuals consisteix a pintar les 

finestres de colors i, encara 
que no hi ha un color especí-
fic que marqui la tendència, 
els colors que més es porten 
són els de tonalitats pastel 
(blau cel, rosa, beis, verd 
clar), així com el gris o el 
blanc, que sempre donen 
bons resultats.

Però no tots els colors són 
aptes per a totes les finestres 
de la casa, sinó que segons 
l’estança en què es trobin i 
l’estil de la decoració caldrà 

Llar

 Pintar les finestres de colors 

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€
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a prop, per exemple, per 
formar un conjunt. També 
podeu escollir tons més clars 
com, per exemple, el rosa, 
que combinin amb la resta de 
colors del dormitori, com un 
carbassa a les parets.

Com que els adolescents 
necessiten molta il·luminació 
per estudiar, en els seus 

optar per un color o per un 
altre.

En aquest sentit, els tons 
pastel són molt recomana-
bles per a les habitacions 
i n f a n t i l s .  Pe r  e xe m p l e , 
podeu p in tar  e l  marc de 
la finestra d’un to lila clar, 
de la mateixa manera que 
uns prestatges que hi hagi 

dormitoris convé pintar les 
finestres de colors clars o 
de color blanc, perquè així la 
llum que entri per la finestra 
semblarà més intensa.
Per a la finestra del bany es 
poden escoll ir colors més 
cr idaners i  que l i  apor t in 
un aire modern, com per 
e x e m p l e  l e s  t o n a l i t a t s 
fosques.
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 Can Ruti intervé en un cas 
 d'hepatocarcinoma 
 mitjançant cirurgia robòtica  

La Unitat de Cirurgia HBP, de 
gestió compartida amb l’Hospital 
Universitari Mútua de Terras-
sa, i coordinada pel Dr. Esteve 
Cugat, ja ha operat per robot 14 
casos i ha fet la formació de 3 
centres, els quals s’estan iniciant 

en aquest tipus d’abordatge. 
En concret, a Germans Trias 
s’han realitzat 8 tumoracions 
del pàncrees i 6 tumors de fetge, 
on s’inclou aquesta resecció 
major per hepatocarcinoma, que 
representa la primera d’aquesta 

Salut

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

 
 
   

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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tipologia a la sanitat pública.
La complexitat d’aquests casos, 
que representen la sisena 
neoplasia més freqüent en el 
nostre entorn, radica en el fet que 
aquests tipus de tumors acostu-
men a produir-se en un fetge 
que ja està malalt de cirrosi. La 
possibilitat de realitzar l’operació 
de forma no invasiva evita futures 
descompensacions produïdes 
per la rigidesa i la hipertensió que 
tenen aquests fetges malalts. La 
major precisió i l’abordatge per 
sectors de la cirurgia robòtica 
representa un avantatge evident 
davant l’alternativa tradicional de 
realitzar una cirurgia oberta, que 
implica un traumatisme major 
pel pacient. En aquest cas, el 

malalt, un home de mitjana edat, 
presentava un hepatocarcinoma 
esquerra originat per una cirrosi 
hepàtica. La operació ha repre-
sentat la darrera solució abans 
del trasplantament per poder 
mantenir l’activitat hepàtica. La 
intervenció va tenir tres hores 
de durada i va permetre extirpar 
el tumor amb marges de segure-
tat oncològics, al mateix temps 
que limitant la pèrdua de sang 
i minimitzava el traumatisme 
quirúrgic. L’ús del robot fa que 
la cirurgia pugui ser mínima-
ment invasiva, de manera que 
els pacients, especialment els 
cirròtics, es puguin beneficiar 
d’una menor estada hospitalària i 
menys dolor postoperatori.

La cirurgia robòtica permet inter-
venir els pacients amb un grau 
màxim de precisió, gràcies a 
uns braços mecànics que filtren 
les impureses dels moviments 
de la mà del cirurgià i a la visió 
augmentada i tridimensional. A 
més, el robot Da Vinci d’última 
generació utilitzat a Germans 
Trias permet fer servir un 
sistema d’imatge fluorescent 
que delimita de forma extre-
madament precisa la correcta 
vascularització del fetge que no 
s’extirpa, de forma que s’evita 
deixar zones sense irrigació 
sanguínia i, per tant, de nou, 
redunda en una menor taxa de 
complicació postoperatòria.
D’aquesta manera, l’Hospital 
Germans Trias és el primer 
centre públic d’atenció sanitària 
d'alta complexitat, i amb una 
població de referència de fins 
a 1.200.000 habitants, que 
aconsegueix realitzar amb 
èxit aquest tipus d’intervenció. 
Aquesta activitat assistencial 
es complementa amb la docèn-
cia, la recerca i la formació, de 
manera que està previst iniciar 
cursos internacionals per donar 
a conèixer aquesta tecnologia en 
el marc del Campus Universitari 
Can Ruti.

www. rosersabaterbilbeny.com
933 84 40 11 · C/ Santa Maria, 16 baixos 08911 Badalona

PODOCONSELL:
“En cas de lesions, no manipuleu els peus a casa. 

Demaneu consell al podòleg o podòloga”

Roser Sabater Bilbeny Podòloga Col. núm 347

Jordi Molina Torres Podòleg Col. núm 1642
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La rubèola és una infecció 
contagiosa que es presenta 
amb una erupció a la pell i que 
pot anar precedida d'un període 
d'un a cinc dies de durada amb 
febre, mal de cap o conjuntivi-
tis. També és coneguda amb 
els noms de rosa, xarampió 

alemany, xarampió de tres dies 
i rosèola epidèmica.
Normalment, la rubèola és lleu i 
fins i tot pot passar inadvertida. 
En canvi, és perillosa per al fetus 
des de la concepció i fins als 
sis primers mesos d'embaràs, 
ja que pot patir la síndrome de 
la rubèola congènita, que pot 
afectar-li tots els òrgans o donar 
lloc a un part prematur o a una 
mort fetal. Les manifestacions 
més freqüents de la rubèola 
congènita són: sordesa, defec-
tes cardíacs, anomalies neurolò-
giques, defectes oculars i altera-
cions òssies, entre altres. Els 
factors de risc de contagi són no 
estar vacunats contra la rubèola 
i estar exposats al virus.

Es pot transmetre la malaltia 
des d'una setmana abans de 
l'aparició de l'erupció fins a una 
setmana després de la seva 
desaparició. La malaltia és 
menys contagiosa que el xaram-
pió (xarampió vermell). Després 
d'una infecció, es té immunitat a 
la malaltia tota la vida.

Les dones embarassades de 
menys de vint setmanes han 
d'evitar estar en contacte amb 
persones afectades de rubèola. 
Donada la situació epidèmica 
d’alguns països, s’aconsella a 
les dones gestants no immunit-
zades que  consultin  amb  el seu 
metge o amb el centre d’atenció 
al viatger abans de viatjar.

 Rubèola 

Avgd. President Companys, 57 - 08911

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

Telf. 93 464 21 34
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Gastronomia

93 782 17 58 · www.ibericfusion.com
Eduard Maristany, 197 local 2 (al costat del Port Marina Badalona)

També ens podreu trobar a: CC Maquinista  - CC Màgic Badalona
1h. 

gratis

Redacció / amic.cat

Maig, juny i juliol són els mesos 
naturals en què podem trobar 
raves als nostres mercats. Per-
tanyent a la família de les cru-
cíferes, aquesta hortalissa és 
pròpia de zones temperades i 
fredes i es considera la Xina com 
a país d’origen.En general, els 
raves, d’un cert gust picant, es 
consumeixen crus i formen part 
d’amanides. Per a un gust més 
suau, tan sols caldrà pelar-los 
totalment o parcialment. 
Pel seu alt contingut en aigua, el 
rave té una baixa aportació ca-
lòrica. Es calcula que per cada 
100 grams són 16 les calories 

que conté. També destaca pel 
contingut en hidrats de carbo-
ni i en fibra. De vitamines, la C 
és la més nombrosa i es troba 
en quantitats similars a les que 
tindríem per exemple amb mitja 
taronja. Recordem que la princi-
pal característica de la vitamina 
C és la seva acció antioxidant, 
a la vegada que intervé en la 
formació de col·lagen, dels os-
sos i les dents, i contribueix 
en l’absorció del ferro.Per tot 
plegat, del rave destaca el seu 
poder diürètic i digestiu. L’efecte 
diürètic està relacionat amb l’alt 
contingut en aigua i en potassi i 
repercuteix beneficiosament en 
casos d’hipertensió, gota o càl-

culs renals. Pel que fa a l’efecte 
digestiu, el rave té la propietat 
d’estimular les glàndules digesti-
ves, per la qual cosa resulta una 
hortalissa indicada a persones 
amb problemes de vesícula o de 
dispèpsia (digestions dolentes).

El rave, una hortalissa amb 
alt contingut en aigua i en vitamina C

37
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Recepte gentilesa de:
FORQUILLABADALONA

FORN BERTRAN MAR 
Carrer de Mar, 5 | 93 384 60 52

 Llonguet artesà amb verdures 
 al grill, ou a baixa temperatura 
 i pesto genovés

tomàquets cirera, 1 manat 
de ceba tendra, 200 grams 
de carabassa neta i pelada, 
4 ous de mida mitjana (si pot 
ser ecològics), fulles fresques 
d’espinacs, 4 tomàquets de 
sucar, oli d’oliva, escames de 
sal, sucre morè, pebre negre, 
herbes provençals
Per al Pesto: 
1 manat d’alfàbrega fresca, 50 

Ingredients:
(Per a 4 persones)
4 llonguets artesans, 1 peça 
de carabassó, 200 grams de 

grams de pinyons nacionals, 
50 grams de formatge par-
mesà, 50 grams de formatge 
pecorino (sec d’ovella), 2 – 4 
làmines de gra d’all (sense el 
cor)

Preparació:
Primer de tot, escalfarem el 
forn a 200 ºC i mentrestant 
tallarem els tomàquets cirera 

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

Cuina Catalana
 i de Mercat

Carns a la brasa
Salons per reunions

i celebracions
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Esmorzars de forquilla
Carns a la brasa · Menú diari

Obert de dilluns a 
divendres de 8 a 19h. 

i divendres i dissabtes nit
Carrer de la Mercè, 13 · 08911 Badalona

689 594 455

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

SALÓ PRIVAT PER FESTES

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

per la meitat, el carabassó 
a rodanxes i la carabassa a 
làmines no massa gruixudes. 
Disposarem les verdures en 
una llauna de forn, les sal-
pebrem i amanim amb her-
bes provençals i oli d’oliva. 
Als tomàquets també els hi 
posarem una mica de sucre 
morè i a la carabassa una 
mica d’aigua. Courem les 
verdures durant 30 o 40 mi-
nuts. Podrem retirar primer el 
carabassó i per últim la cara-
bassa, a mesura que estiguin 
cuits. Per una altra banda, 
saltarem la ceba en una pae-
lla amb una mica d’oli i sal, 
que quedarà més amorosa. 
L’ou a baixa temperatura 
s’aconsegueix submergint 
els ous durant 30 minuts a 65 
graus. La mida dels ous pot 
condicionar la durada de la 
cocció, però no la temperatu-
ra. Un cop cuits és important 
refredar-los per aturar la coc-
ció i reservar-los fins al mo-
ment de servir. Aquest tipus 
de cocció resulta en una tex-
tura i sabor sorprenents. L’ou 

a baixa temperatura és el 
repte d’aquest plat. Si ho vo-
lem simplificar, també podria 
ser ferrat o escaldat amb ai-
gua com es feia antigament. 
El pesto Genovès es prepara 
barrejant tots els ingredients 
amb mig got d’oli d’oliva i els 
triturarem en una batedora. 

Presentació:
Obrirem el llonguet per la 
meitat, el podem torrar si 
ho preferim. Hi sucarem el 
tomàquet i amb un bon raig 
d’oli d’oliva.
A la base del pa, primer po-
sarem les fulles d’espinacs, 
després les verdures al grill 

intentant deixar una mica de 
llit al mig, on hi disposarem 
l’ou amb molta cura. Ama-
nirem amb unes escames 
de sal i unes cullerades de 
pesto Genovès i ho taparem. 
Bon Profit i gaudiu de la cui-
na i del menjar. 
Si us embruteu els dits al 
menjar, és que l’ou us ha 
quedat perfecte!

Maridatge:
A La Flamenca, de Mario Ro-
vira Viticultor. Pansa Blanca i 
Macabeu  de la DO Alella

Maridatge musical:  
Que yo no lo sabia - Elefantes
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Mart a Cranc afavoreix una 
revisió del passat, sobretot 
pel que fa a qüestions 
familiars, domèstiques 
o emocionals. I el bon 
aspecte a Venus, la 
resolució de conflictes.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Venus amb Urà, dóna el 
tret de sortida per assolir 
una fita que té el propòsit 
d'alliberar-te. Vols passar-
ho bé i sentir-te més jove. 
Potser penses en un canvi 
d'imatge.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Felicitats! El Sol entra 
al teu signe. S'apropa 
l'aniversari i renovació 
energètica. Estructures 
assumptes materials 
pacientment. Trobades 
familiars al voltant d'una 
taula.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Venus transitant per la 
Casa VIII, pot fer que 
gaudeixis especialment 
de la intimitat en parella. 
És moment de compartir 
també alguns recursos 
amb els altres en general.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

La visió dels altres, i de 
la parella en particular, 
pot diferir de la teva. Tu 
tendeixes a viure-ho tot 
amb gran intensitat i hi ha 
qui prefereix establir certa 
distància.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Mart transitant per la 
Casa VIII, reforça el 
vincle amb la parella. 
S'act iven qüest ions 
materials, subvencions 
o herències. Júpiter 
retrògrad inc l ina a 
recuperar la fe.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Amb Mart transitant pel 
teu signe, experimentes 
un to més combatiu. 
Defenses e ls  teus 
interessos amb més 
vehemència i s'activen 
assumptes laborals que 
estaven pendents.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Venus per la Casa X, 
pot estabilitzar el sector 
professional. També pots 
posar energia en millorar 
les teves relacions 
personals, després d'un 
exercici d'autocrítica.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Mercuri en conjunció al 
Sol i aspectant a Saturn 
i Plutó, al sector dels 
afectes, pot inclinar-te a 
revalorar la teva relació 
de parella i a desitjar-ne 
l'estabilitat.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Segueix l'etapa d'espera 
i reflexió. Mart entra a 
la Casa VII i propicia 
que els assumptes de 
parella s'activin. Si no tens 
parella, ara pot sorgir algú 
interessat.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Venus, al costat d'Urà, 
prop ic ia mi l lo res i 
confor t personal. Si 
surts d'una etapa difícil, 
es pot suavitzar la 
situació. Recerca de 
certa estabilitat, bellesa 
i harmonia.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

L'aspecte de Mercuri amb 
Neptú, inclina a trobar 
paraules adequades per 
expressar el que sents. 
Afavoreix la inspiració i 
la imaginació.

Facilitat Imma del Destí AMIC

Horòscops

Frases cèlebres

«Si el que vas fer ahir sem-
bla gran, no has fet res avui»

Lou Holtz

«Ensenyar és aprendre 
dues vegades»

Joseph Joubert
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

La setmana passada va 
començar arrossegant l’ambient 
fresc dels dies anteriors. Així, 
dilluns hi va haver una mínima 
entorn els 10 a 11 °C a la majoria 
de barris de la ciutat. Dimarts va 
ser una jornada molt ennuvola-
da per la presència de núvols 
baixos. L’ambient es va mantenir 
molt humit i relativament fresc al 
llarg de tot el dia. L’endemà, en 
canvi, el vent va virar a garbí. 
Això va fer pujar la temperatu-
ra i els núvols es van acabar 
dissipant. Es va arribar a regis-
trar una màxima de 22,6 °C, a 
poques dècimes del valor més 
alt mesurat enguany, que curio-
sament data del 4 de març. La 
segona meitat de la setmana 
va venir marcada per un temps 
una mica més regirat, sobretot 
divendres. Al llarg de la tarda 

Dimecres passat la posta de 
sol va coincidir amb la presèn-
cia d’altocúmuls lenticulars, 
un tipus de núvol mitjà que 
té una forma arrodonida molt 
característica, format per la 
interacció entre el fort vent de 
nivells mitjans amb l’orografia. 
Fotografia de @pilinya. Recor-
deu que podeu fer-nos arribar 
les vostres fotografies a totme-
teo@gmail.com.

Temp màx 22,6 °C el dia 8

Temp mín 10,7 °C el dia 6

Hr màx 91% els dies 7 i 8

Hr mín 42% el dia 9

Press atm màx 1022,0 hPa dia 29

Press atm mín 1009,0 hPa dia 4

Vent màx 43,5 km/h (est) 
el dia 8

 Precipmàx 24h 0,1 l/m2 dia 10

 Precip anual 76,7 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

van anar creixent nuvolades 
a les comarques de l’interior 
que, amb el pas de les hores, 
s’anaven acostant cap al litoral 
central. Coincidint amb els actes 
de la Nit de Sant Anastasi, 
enmig del Seguici de la Ciutat 
va arribar un ruixat que, si bé 
va deixar ben poca aigua, va 
arribar a deslluir aquesta part 
de la festa.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo setmana 
del 6 al 12 de maig
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Anuncis per paraules

TREBALL
 

CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores. 
602 023 370
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores. 
666 852 368
CHICA BUSCA trabajo para 
limpieza, por las mañanas. 674 
847 559
SEÑORA BUSCA  t rabajo 
para cu idado de personas 
mayores. 612 252 783
CHICA RESPONSABLE 
busca trabajo para cuidado de 
personas mayores y limpieza. 

Disponibilidad inmediata. 
698 393 504 
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños o l impieza. Interna o 
externa. 693 523 733
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de niños y limpieza. 
Por horas. 658 622 607
SEÑORA ESPAÑOLA con 
exper iencia se ofrece para 
limpieza y plancha. 
691 093 823
AUXILIAR DE ENFERME-
RÍA se ofrece para cuidado 
de personas mayores, niños y 
limpieza. 687 104 126

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT A LLOREDA: 

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

Preu: 0,35€/paraula

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

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.  Fi jo o 
externo. 632 608 953
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 l impieza. Fi ja o por 
horas. 612 219 151
SEÑORA BUSCA  t rabajo 
para limpieza del hogar. Por 
horas. Tel 632 053 695
SEÑORA BUSCA  t rabajo 
para limpieza del hogar. Por las 
tardes. 632 744 785
SEÑORA BUSCA  t rabajo 
para cuidado de niños o limpie-
za en las tardes, por horas. 
632 097 828
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños o limpieza. Fija o por horas. 
666 074 518
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños o limpieza. Fija o por horas. 
698 326 197 

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

EN VENTA RESTAURANTE 
"EL BADIU DE LA FIGUERA"

C/ De la Caritat, 35 C.P. 08911 Tel. 629 335 301

Por Jubilación - Licencia en vigor de 28 años 
Badalona Centro
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ESPECIAL 
CASALS D'ESTIU

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

42 43

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT AL CENTRE: 

LLAMINADURES, REGALS I MOLT MÉS...

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

SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 687 73 50 63

Preu: 0,35€/paraula

Necrològiques
14 de maig
• Manel Quirós Calvet
• Francisco Anguita Ibáñez
• Maria Menor Medina
• Ana Navarro Robles
• Ginesa Gallardo Batista
• Caridad Alcázar Perán

13 de maig
• Mere Aguilar Barrera
• Joana Galera Aliaga

12 de maig
• Jaume Borràs Espinet
• Violeta Zapata Bustos
• Diego Duarte Ávila
• Milagros Biempica Rodríguez
• Conchita Perea Ruiz
• Blas García Díaz

11 de maig
• Carmen Valiente Martínez
• Angélica Caballero Pardiñas
• Ángela Asensio Pastor
• Ricardo Padilla Pereda
• Ángeles Mota Cortés
• Jordi De Doria Requena

10 de maig
• Pascual Palao Satué
• Remedios Gata Mejías
• Francisca Sánchez Lara
• Salvador Maxé García
• Pedro Ortega Fernández
• Secundino Alcorisa Cabañas
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Anuncis per paraules

Església/Comunitat/Lloc de Culte Feiners Dissabtes Diumenges i festius
Sant Josep 11/20 11/20 9/11/12:30/20
Santa Maria estiu 8:30/20 hiv. 8:30/19 estiu8:30/20 hiv. 8:30/19est. 9/11:30/20 h.9/11:30/19
San Francesc d'Assís 19:30 19:30 12:30
Salesians 7:10 i vigílies 20 9/12
Sant Crist de Canyet 11:30
Santa Clara dimarts i dijous 18:30 18:30 10:30
Sant Sebastià 19 19 11 (Mas Ram)/12 (Pomar)
M. De Déu de Lourdes 19:30 19:30 11 Castellà/12:30 Català
M. De Déu de Montserrat 19:30 19:30 diumenges 9/12 festius 19:30
Sant Joan Baptista De Montgat divendres 19:30 19:30 12
Pares Claretians 7:30 19 11:30
Sant Cebrià de Tiana 20 20 12
Providència 7:30 7:30 10
P. Carmelites Descalços 8/9/19:30 9/19/20:30 11:30/12:30/19
Carmelites de Tiana 8:30 8:30 10
Cartoixa de Tiana 10:30
Club Sant Jordi de Montgat 9:15/dijous 10
Roca i Pi 10 10 10
Can Banús dijous 19:30
Sant Jeroni 13:15
Hospital Can Ruti 10 11
Franciscanes de Tiana 8 8 8
Hospital de Badalona 17
Centre Socio-Sanitari El Carme quinzenal a les 12

Horari Misses

631 687 028
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidar personas ,mayores y limpie-
za. 631 664 319
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidar personas mayores y limpie-
za. 602 822 357

VARIS

COMPRO ANTIGUEDADES: 
muñecas, Scalextrics, Geyper-
man, Madelman, tebeos, comics, 
objetos religiosos y militares puros 
plumas licores libros y mucho más 
pago inmediato 627 937 101
COMPRAMOS LIBROS , 
juguetes, comics, cromos, 

SE NECESITA para la zona de 
Hóspitalet (parada metro Santa 
Eulalia) Plegadora para camise-
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 SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y limpie-
za. Fines de semana.
658 165 357
CHICA BUSCA trabajo para 
limpieza, cuidado de personas 
mayores y niños. Por horas.

ALQUILER OFICINA 
300 €/MES 

O COMPARTIR 200 €/
MES CON POSIBILIDAD 

DE ALMACÉN
TEL. 608 690 516

antigüedades, plumas, puros, 
objetos religiosos, restos pisos 
y casas. Pago al momento. José 
Miguel. 679 736 491
VENDO BICICLETA Orbea 
Chica, en perfecto estado. Tre 
(3) mesitas de madera colonial 
nuevas, diferentes medidas. Una 
Tumbona nueva, color azul, estruc-
tura metal. 
934 654 430 

AMISTATS

VIUDO 65 AÑOS busco mujer 
española extranjera amistad 
relacion estable 698 243 029
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Anys 20, els gegants Anastasi i Maria 
en la plaça de la Vila
Foto antiga: Josep Brunet
Foto actual: Facu Martínez

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

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

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 
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  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
DIBUSTAMP
Sant Bru, 202
605 640 521

  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 -1922-
Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647 
PASTISSERIA FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718 
CA ĹALBERT
Canonge Baranera, 106-
108
934 642 127
LA BOTIQUE DEL PEIX
Canonge Baranera, 42
933 891 048
CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976
ORGÀNIC
Canonge Baranera, 90
933 844 150
GRANJA FIMONS
Colón, 68 · 934 643 386 
CLINICA DENTAL
VILAGRAN
Enric Borràs, 1-3
93 464 77 76
CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61
FLORISTERÍA MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653
PERRUQUERIA
BARBANY ART 
Francesc Layret, 147 
934 641 141 
PRELUDI
Cadis, 4 · 934 642 677

PURA VIDA 
QUIROPRACTICA 
Francesc Layret, 171 
933 843 775
XARCUTERIA ARGUDO
Carrer de Mar, 38
933 848 061
LA PARADA
Francesc Layret, 118
933 843 659
CASAL DE GENT GRAN 
DEL CENTRE
Ignasi Iglesias, 38
933 892 948
FABRE GEMMÒLEGS
Lleó, 28 · 931 703 479
fabregemmolegs.cat 
FRUTAS CUEVAS
Lleó, 65 · 934 640 179
FORN BERTRAN
Mar, 5 · 93 384 60 52
DROGUERIA BOTER
Mar, 71 C.Baranera, 2e
933 845 464 
FIMONS BAR
Mossen Anton, 29
93 389 11 38
CONGELATS
FANTASY FRED
Canonge Baranera, 54
933 894 619
CARNISSERIA 
SARA I ESTER
Prim, 107 · 622 259 530
652 423 361
FERRETERIA PRIM
Prim, 113-117 · 933 844 151
ferreteriaprim.com
PAM I PIPA
LLAMINADURES
Prim, 195 · 936 111 466 
FLORISTERIA 
JOSEP Mª VENTURA 
President Companys, 18 
933 894 421 
BAR REST. EL NIU 
Ribas i Perdigó, 18
933 848 201
SÓN PEDAÇOS
Francesc Planas i Casals, 2
933 844 769
EL SABATOT
Riera Matamoros, 15
617 813 971
FLECA SANT PERE
Sant Pere, 38 · 659 220 589 

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

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

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

Distribuïdors oficials

Troba el TOT cada setmana 
als nostres distribuïdors oficials
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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

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

651 97 65 17 · subscripcio@totbadalona.com

Horari: De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 | 16:30 a 
20:30 | Dissabtes de 10:00 a 13:30 | 17:00 a 20:00
Ulleres de sol i graduades per a totes les edats i necessitats. 
Lents de contacte, liquis i complements. Tot el necessari per 
gaudir d’una bona salud visual i sempre, al millor preu.
Per què et fas distribuïdor del TOT?
Volem ser particeps de la cultura i activitat de Badalona i qui-
na millor manera de poder formar part de tot allò que passa 
al nostre voltant que oferint als nostres clients, i badalonins 
en general, accès a la millor guía informativa de la ciutat.

Avda. Martí Pujol 211
08913 Badalona 
931 16 46 74
www.smartoptics.es
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PLACES APARCAMENT

PREUS SENSE IVA DES DE

Informa’t  934 608 414

RAMIRO DE MAEZTU

7.150,00 €
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