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 Negociacions fins a darrera hora 
 per la investidura del nou alcalde      

La Setmana

5

Política | Carles Carvajal

Com una partida d'escacs. Tot 
apunta, que fins a darrera hora 
Badalona no sabrà qui gover-
narà la ciutat durant els pròxims 
4 anys. Les eleccions del passat 
diumenge 26 de maig no van 
deixar cap majoria a l'Ajuntament 
de Badalona. El popular Xavier 
Garcia Albiol va guanyar els 
comicis, amb 11 regidors, però 
a 3 de la majoria absoluta. 
Només un pacte d'esquerres, 
entre la coalició de Guanyem i 
ERC, amb el PSC i En Comú 
Podem, li pot fer treure la cadira 
d'alcalde al líder del PP. Durant 
aquestes darreres setmanes, 
els diferents partits d'esquerres 
s'han anat reunint per mirar de 
sumar una alternativa a Albiol, 
però sense massa entesa. El 

principal escull, qui ha d'ocupar 
l'alcaldia que ha fet estacar totes 
aquestes negociacions entre les 
tres formacions d'esquerres. El 
PSC, clau en tot plegat, ja va 
deixar clar la nit electoral que 
apostaven perquè Àlex Pastor 
fos l'alcalde, això deixava fora de 
joc a Dolors Sabater, candidata 
de Guanyem i ERC, perquè no 
tindria cap possibilitat de ser 
alcaldessa sense el suport dels 
socialistes. Des de Guanyem/
ERC s'han reivindicat com la 
segona força amb més suport, 
i qui hauria de liderar aquesta 
alternativa a Albiol. Al moment 
de tancar aquesta edició de 
paper del TOT, les diferents 
assemblees dels partits s'havien 
de posicionar.  Si un pacte 
d’esquerres amb les tres forces 
o bé un pacte que podria passar 

per un govern de 8 regidors, 
entre el PSC i els comuns. 
Des d'en Comú Podem ja han 
anunciat que aquest diven-
dres s'hauran de posicionar i 
Guanyem ha celebrat aquest 
dijous al vespre la seva assem-
blea per decidir a qui votarà 
com a candidat a l'alcaldia. Si 
no hi cap acord, entre aquestes 
forces, el popular Xavier Garcia 
Albiol serà nomenat alcalde de 
Badalona per ser la força més 
votada. El ple d'investidura per 
saber qui governarà la ciutat 
serà aquests dissabte, a les 12h 
del migdia. Si no hi ha canvis 
de darrera hora, que en política 
tot és possible, podríem arribar 
a dissabte sense tenir clar qui 
té més opcions de ser alcalde. 
Com una partida d'escacs, les 
fitxes s’han de moure.

Imatge del saló de plens de l’Ajuntament de Badalona 
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Política | Carles Carvajal

Aquest dissabte, 15 de juny, 
el ple d’investidura farà seure, 
per primera vegada, 14 nous 
regidors i regidores al saló 
de plens de l’Ajuntament de 
Badalona. Per par t del PP 
entren al consistori  Irene 
González, Daniel Paños, Rosa 
del Amo i Amanda Feria. Per 
part de la coalició de Guanyem 
i ERC estrenaran cadira Nora 
San Sebastián, Àlex Montornès,  
Carme Martínez, tot i ja havia 
estat regidora anteriorment, 
Anna Maria Lara i Toni Flores. El 
PSC també tindrà cares noves, 
i en aquest cas dues dones, 

Helena Bayo i   Andrea Zapata, 
i  també en Comú Podem 
tindrà dues noves dones com 
a regidores, Aïda Llauradó i 
Rosa Trenado. Finalment, Junts 
per Catalunya, tindrà un únic 

regidor que també s’estrena, 
David Torrents. Tots els regidors 
juraran el seu càrrec durant 
el ple d’investidura d’aquest 
dissabte i rebran la medalla 
acreditativa.

14 regidors nous estrenaran 
cadira al ple de Badalona
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Quin és el procés per triar l’alcalde 
durant el ple?

Montgat i Tiana negociaran l’alcaldia fins a darrera hora

Aquest ple de dissabte servirà 
per triar qui governarà la ciutat 
durant el proper mandat. Un cop 
estigui constituït la nova corpo-
ració municipal de Badalona 
serà moment de triar alcalde 
o alcaldessa. Tenen dret tots 
els caps de llista dels diferents 
partits. Els 27 regidors podran 
votar, de manera secreta, amb 
una papereta tancada amb un 
sobre que posteriorment hauran 
de dipositar en una urna. Si 

A Montgat, ERC amb Rosa 
Fun t ané  va  g uanyar  l es 
eleccions municipals amb 
5 regidors, però lluny dels 9 
que necessita per arribar a la 
majoria. Durant les darreres 
setmanes, ERC i la resta de 
partits, s’ha anat reunint per 
mirar de trobar un acord de 
govern pels propers 4 anys. 
Al moment de tancar aques-
ta edició s’estava acabant de 
tancar la investidura a Montgat 
que podria estar segellada 
aquest mateix divendres. Per 
arribar a un pacte alternatiu 
a Funtané haurien de sumar 
un mínim de 4 partits, el PSC 
i Junts per Catalunya tenen3 
reg idors  cadascun,  Som 

el candidat/a obté la majoria 
absoluta (14 vots favorables), 
la Mesa el proclamarà alcal-
de/essa. Si no obté la majoria 
absoluta, es proclamarà el/la 
cap de la llista més votada a 
les eleccions, en aquest cas 
el popular Xavier Garcia Albiol 
que va obtenir 11 regidors. A 
continuació, el/la president/a 
de la Mesa li donarà la vara i 
ocuparà el seu lloc com a nou 
alcalde/essa de Badalona.

Montgat, nova força al consis-
tori, 2 regidors igual que Podem 
que suma 2 més. C’s i MG-ICV 
van entrar al consistori amb 1 
regidor. A Tiana, tot apunta que 
el periodista Issac Salvatie-
rra serà el nou alcalde aquest 
dissabte. La formació d’electors 
Junts per Tiana va guanyar 
les eleccions amb 5 regidors 
i també aquí s’està negociant 
fins a darrer moment la inves-
tidura. L’alternativa per treure 
l’alcaldia a Salvatierra seria la 
unió d’ERC, que va aconse-
guir 4 regidors, el PSC, amb 2 
regidors i Junts per Catalunya 
també amb 2. La majoria al 
consistori està situada als 7 
regidors.

Apallissen dos vigilants 
del metro a Pompeu 
Fabra

L’ERO de l’empresa Fibsa 
afectarà 43 treballadors

La fiscalia recorre 
l'absolució de Téllez 

Dos vigilants del metro han 
denunciat públicament que 
van ser agredits per un passat-
ger el passat dijous, a l’estació 
de Pompeu Fabra, després 
que els interventors haguessin 
demanat el bitllet a un passat-
ger que es va negar a ensen-
yar-lo i va mostrar una actitud 
agressiva. Un dels vigilants 
va acabar amb una costella 
trencada i l'altre amb contu-
sions al pòmul.

FIBSA, que té el seu centre 
al carrer Guifré, ha presentat 
un ERO a 43 treballadors de 
l’empresa. FIBSA es dedica 
a la foneria i injectat de peces 
per al sector de l'automòbil i el 
seu client principal és l'empresa 
Robert Bosch. En l’actualitat, 
l’empresa badalonina FIBSA 
està en la fase de compliment 
del conveni del concurs de 
creditors.

La fiscalia del Tribunal Suprem 
ha presentat un recurs contra 
la decisió de l'Audiència de 
Barcelona d'absoldre l'extercer 
tinent d'alcalde de l’Ajuntament 
de Badalona, José Téllez, per 
l'incident dels cartells del referèn-
dum requisats per la Guàrdia 
Urbana, al carrer Francesc 
Layret, en presència també 
del president d'Òmnium, Jordi 
Cuixart.
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Engegat el projecte “Dina amb 
companyia” al barri de Llefià

Escolars de Badalona venen els seus productes 
a través de cooperatives

Ciutat | Carles Carvajal

La Fundació Catalunya La Pedre-
ra ha posat en marxa a l’Espai 
Social de Llefià, a l’Avinguda Sant 
Salvador, el projecte “Dina amb 
companyia”. La iniciativa ofereix 
un servei de menjador per a 
persones grans que viuen soles o 
que comencen a tenir problemes 
per a preparar correctament els 
seus àpats diaris i que desitgen 
compartir aquest moment del dia 
amb d’altres persones en la seva 
mateixa situació. Aquest projecte 
garanteix un àpat diari saludable i 
equilibrat, que té en compte en la 
seva elaboració, les necessitats 
nutricionals de les persones. 
S’adreça a persones grans que 
viuen soles i que desitgen conti-
nuar amb els seus hàbits de vida, 

Més de 300 nens i nenes de 5è 
de les set escoles de Badalona, 
que participen en el projec-
te “Cultura emprenedora a 
l’escola”, van portar divendres 
als encants de Montigalà els 

preservant la seva autonomia i a 
persones grans que comencen 
a tenir problemes per a prepa-
rar correctament els seus àpats 
diaris. El projecte ja fa temps 
que funciona a diversos barris 
de Barcelona, Santa Coloma 
de Gramenet o Granollers i ara 
arriba a Badalona.

productes que han elaborat 
a les seves cooperatives per 
posar-los a la venda. El projec-
te té cada cop més seguiment 
per part de les escoles de la 
ciutat.

Comença a funcionar 
l’embarcació de recollida 
de sòlids flotants

Nou punt 
d’assessorament ener-
gètic a Torre Mena

Mor mossèn Andreu 
Pascual i Josa

Un estiu més, l’Ajuntament ha 
posat en marxa una embarca-
ció per a la recollida de sòlids 
f lotants al mar. La barca, 
que sortirà des del Port de 
Badalona, treballarà de forma 
diària fins al 8 de setembre. 
L’embarcació netejarà el litoral 
badaloní cada matí, de 9h a 
15h. La barca no estarà activa 
durant la tarda a les platges.

Torre Mena, a Llefià, ha estrenat 
un nou punt d’assessorament 
energètic per informar i donar 
les eines necessàries per 
optimitzar el consum i reduir el 
cost de la factura d’electricitat. 
Aquesta iniciativa s’emmarca 
dins del Pla per a l’Energia 
Sostenible de Badalona i dels 
compromisos municipals de 
reduir les emissions de CO2 i 
lluitar contra el canvi climàtic i 
la pobresa energètica.

El passat cap de setmana ens 
va deixar el mossèn Andreu 
Pascual i Josa, que durant 25 
anys va estar al capdavant, 
fins l’any 2009, com a rector, 
de l’església de Santa Maria. 
Aquest dimarts, 11 de juny, es 
va instal•lar la capella ardent a la 
Parròquia i a les 10h va tenir lloc 
les exèquies. Pascual va estar 
molt lligat a entitats i projectes 
religiosos de la ciutat.
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La Fundació Carles Blanch estrenarà 
un nou espai ampliat d’aquí un any

Entitats | Redacció

El Patronat de la Fundació Carles 
Blanch va celebrar, el passat 
dijous, l’acte de col•locació de 
la primera pedra del nou Centre 
Sant Jaume de Badalona al 
carrer Tortosa. Les obresdel 
nou espai tindran una duració 
d’un any i el curs 2020-21 
podria començar a les noves 
instal•lacions. L’obra d’ampliació 
de l’actual espai del Centre Sant 
Jaume possibilitarà passar dels 
267m2 actuals a 857m2 d’aquí a 
un any amb la voluntat d’ampliar 
la oferta socioeducativa que 
es dóna, sobretot, als barris 
de la zona sud de la ciutat. 
L’equipament ha estat dissenyat 
des de la sostenibilitat estructural 
i l’ús de tècniques de consum 
passives que redueixin l’ús del 

consum energètic a partir de la 
seva posada en funcionament. 
La gran aposta d’aquest nou 
espai serà unes instal•lacions 
que possibilitaran la formació 
de joves de la ciutat en l’àmbit 
de la hostaleria i la restauració 

Primera pedra del nou equipament de la Fundació Carles Blanch

amb l’objectiu d’ampliar l’oferta 
formativa per aquells col•lectius 
en situació d’alta vulnerabili-
tat i risc d’exclusió que tenen 
dificultats per desenvolupar les 
seves competències i habilitats 
laborals.
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Esports

Bàsquet | Jordi Creixell

La Penya ha decidit finalment 
jugar l 'Eurocup la tempo-
rada que ve. El club tenia la 
possibilitat de disputar també 
la Champions League de la 
FIBA, que ofereix uns majors 
ingressos econòmics, però 
el club verd-i-negre ha triat la 
segona competició que organit-
za l'Eurolliga, esportivament 
molt més atractiva i que té 
com a premi el bitllet per a la 
màxima competició continental. 
L'Eurocup compta amb la parti-
cipació de 24 equips, que en la 
primera fase, que se sortejarà al 
juliol, estaran dividits en 4 grups 
de 6. Alguns dels rivals que 
es pot trobar el conjunt verd-i-
negre són el Llemotges d'Alfred 
Julbe, l'Unicaja, l'Unics Kazan, 
el Lokomotiv Kuban, el Zenit de 
Sant Petersburg de Joan Plaza, 
el Galatasaray, el Cedevita, el 
Partizan o el Buducnost. La 
Penya torna a jugar l'Eurocup 
nou anys després. L'últim cop 
que ho fer va ser la temporada 

Nou anys després la Penya tornarà 
a disputar l'Eurocup

L a  Pe nya  i  e l  C B  Pr a t 
segu i ran  v incu la t s  una 
temporada més, segons va 
avançar el diari "L'Esportiu". 
L'ascens del Badalonès a 
la lliga EBA, a més, podria 
fer que el conjunt badalo-

 El Prat seguirà com a vinculat i s'hi pot afegir el Badalonès
ní agafi el lloc de l'Arenys 
com a nou vinculat verd-i-
negre. D'altra banda, Jaka 
Lakovic ha deixat la Penya 
per debutar com a primer 
entrenador al Ratiopharm 
Ulm alemany. 

Carles Duran i tot l'equip tindran el repte de compaginar ACB i Eurocup / D. Grau

2009-2010, quan van quedar 
eliminada en el Top 16. Cal 
recordar que el Joventut va 
ser campió d'aquesta compe-
tició el curs 2007-2008, quan 
s'anomenava ULEB Cup, derro-
tant l'Akasvayu Girona a Torí 
(54-79). Aquell triomf va donar 

el bitllet a l'Eurolliga 2008-2009, 
última presència verd-i-negra en 
la màxima competició europea.  
Des del 2010 l'única aventura 
de la Penya a Europa va ser la 
Champions League 2017-2018, 
on va quedar eliminada en la 
fase prèvia. 

El triatleta badaloní Jordi Garcia (CN Badalona) 
va aconseguir el subcampionat d’Espanya de 
Triatló Sprint a la localitat de Roquetas de Mar 
(Almeria). Un gran resultat que, a més,  li dona la 
classificació per als campionats d’Europa que es 
faran a finals del mes de  juliol a la ciutat russa 
de Kazan. / Foto: @fctritriatlo

Jordi Garcia, plata a l'estatal de Triatló Sprint

La mala mar va afectar el 15è Trofeu Ciutat de 
Badalona de llagut, organitzat pel CN Bètulo. 
Finalment només 11 tripulacions, entre elles dues 
de veterans del CN Bètulo, van prendre la sortida, 
desafiant el fort onatge.  El Rem Premià de Mar 
es va adjudicar la bandera de "La Llarga" en fer 
el millor temps absolut (26:05). / Foto: CN Bètulo

 El Premià de Mar, millor temps a "La Llarga"

10 12
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Que ningú es quedi enrere
Aigües de Barcelona és 
l’empresa publicopriva-
da que gestiona el cicle 
integral de l’aigua per 
als prop de 3 milions de 
persones que viuen a 
Barcelona i la seva àrea 
metropolitana.

Pe r  ev i t a r  q u e  l e s 
grans dimensions que 
té es t radue ix in en 
distància respecte a la 
ciutadania, Aigües de 
Barcelona duu a terme 
tota mena d’accions 
per estar més a prop 
de les persones dels 
nostres barris i munici-
pis, i especialment dels 
col·lectius que són més 
vulnerables.
En aquesta línia, ja hem 
organitzat 282 troba-
des amb els veïns de 
35 barris i municipis 
per explicar amb més 
deta l ls  tots aquel ls 
aspectes relacionats 
amb l’aigua que potser 
són menys coneguts, 

però que podrien ser 
d ’ajuda per a molta 
gent.
Per donar a conèixer 
aques tes  t r o bad es 
al gran públic, n’hem 
gravat quatre, i  ara 
les difondrem en una 
campanya de televisió i 
online sota el concepte 
de “Xerrades socials”.
C a d a s c u n a  d e  l e s 

xerrades que integren 
l a  c a m p a n y a  e s t à 
dirigida a un col·lectiu 
específic: famílies en 
risc d’exclusió; perso-
nes amb discapacitat; 
persones a l’atur i amb 
precarietat laboral; i 
gent gran en risc de 
vulnerabilitat. A més, 
cada xerrada compta 
amb la presència d’una 

m o d e r a d o r a ,  d ’ u n 
personatge conegut 
r e l a c i o n a t  a m b  e l 
col·lectiu en qüestió, 
d ’u n  r e p r e s e n t a n t 
d ’A igües de Barce -
lona, i  de d i ferents 
exper t s  i  membres 
d ’ a s s o c i a c i o n s 
solidàries i veïnals que 
enfoquen la seva feina 
al tema tractat.

Aquestes “Xerrades 
socials” han servit per 
donar veu a col·lectius 
que habitualment no la 
tenen, i també com a 
punt de trobada perquè 
diversos actors socials 
puguin intercanv iar 
punts de vista i sumar 
esforços. 
Els millors moments 
de les t robades es 
recullen en els diferents 
vídeos que formen la 
campanya, i que ja es 
poden veure a TV3 i a 
la pàgina web d’Aigües 
de Barcelona. 

Xerrada sobre persones a l'atur

Xerrada sobre persones en discapacitat
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El Seagull tanca un curs brillant amb
el bitllet per a les semifinals de la 
Copa Catalunya

Futbol | J. C.

El Seagull va tombar el Sant 
Pere Pescador a l'Estadi (4-1) 
i va aconseguir la classificació 
per a les semifinals de la Copa 
Catalunya, que es disputaran 
a finals d'agost (en principi 
el dia 30). Allà les Gavines 
tindran l'alicient d'enfrontar-se 
al Barça, vigent subcampió de 
la Champions League femeni-
na, mentre que l'altra semifinal 
la protagonitzaran l'Espanyol 
i l'AEM. 
Irina Uribe, amb un "hat-trick", va 
liderar la victòria de les de Jordi 
Ferrón, en el darrer partit de Mar 

Torres amb la samarreta del 
Seagull després de 14 tempo-
rades. Les badalonines marxen 
ara de vacances havent prota-
gonitzat una temporada espec-
tacular, on també han assolit 
l'ascens a la primera divisió B.  
Les Gavines ja coneixen quin 
seran els seus rivals a la nova 
categoria. El Seagull estarà 
enquadrat en el grup Nord, amb 
l'Atlético de Madrid, el Madrid 
CFF, el Pozuelo, l'Athletic Club 
de Bilbao, l'Osasuna, l'Eibar, 
l'Alabès, el Barça, l'AEM, el 
Parquesol, l'Atlántida, el Racing 
de Santander, el Friol, el Real 
Oviedo i el Saragossa. 

Aquest dissabte 15 de juny, a 
partir de les 9 del matí, tindrà lloc 
a l'Estadi Municipal la festa de 
cloenda de la primera temporada 
de la Fundació Futbol Badalona, 
nascuda per aglutinar tot el futbol 
base escapulat arran de la conver-
sió del club en Societat Anònima. 

Festa de cloenda de la
Fundació Futbol Badalona

La platja del Coco serà l'escenari 
aquest dissabte, entre les 10 
del matí i les 5 de la tarda, de 
la setena edició de Nogiland, 
campionat de Brazilian Jiu Jitsu 
a l'aire lliure. Hi participaran més 
de 300 competidors. 

Campionat de Brazilian Jiu 
Jitsu a l'aire lliure

Les de Jordi Ferrón van guanyar el Sant Pere Pescador. / Foto: Alberto Estébanez

El nedador del Club Natació 
Badalona Joan Francesc 
Morcillo va acabar segon de la 
general masculina absoluta en 
la Travessia Cala Tomàs-Son 
Xoriguer, a Menorca. La prova, 
on està prohibit fer servir vestits 
de neoprè, té un recorregut de 25 
km en aigües obertes. 

Joan Francesc Morcillo
(CN Badalona), segon en una 
prova de 25 km a Menorca

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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Joaquim Font i Cussó va conduir 
les excavacions que es van dur 
a terme a Badalona als anys 
trenta, a la zona del Clos de 
la Torre. Després de la guerra, 
però, no va continuar excavant. 
També es va interessar per 
Sant Jeroni de la Murtra, en 
va fer recerca i va publicar en 
alguns articles el resultat dels 
seus estudis. Joaquim Font, 
igualment, va recollir un fons 
de fotografies prou interessant 
de la ciutat de Badalona i de 
les poblacions veïnes que, en 
alguns casos, potser va fer 
ell mateix. Ara, el Museu, ha 

El Museu publica imatges del fons 
de Joaquim Font i Cussó

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

publicat imatges digitalitzades 
realitzades per Joaquim Font 

d’espais de la ciutat que avui 
dia ja han desaparegut. 

@AjBadalona es posible 
tener el parque de la Plana 
en estas condiciones? Los 
niños y los abuelitos que 
se sientan se pueden hacer 
mucho daño.#Badalona
@xemikal

Un gavià argentat (Larus 
michahellis) nedant molt a prop 
del Pont del Petroli a #Badalo-
na @Gerardortizguix

No hi ha cap dubte de que 
les millors postes de sol es 
veuen des del Pont del Petroli. 
#BCNmoltmes #Badalona 
@bcnmoltmes
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Josep Valls, héroes sabios 
de carne y hueso que recon-
fortan
@AdelaCaste

La escalera de Hipólito Lázaro 
es un vertedero y además se 
cae a trozos
@pilinya

Festa Indiana, alguien me 
puede explicar que tiene de 
indiano esta fiesta cuando no 
tiene ningún acto como tal 
@CarlosBelSnche1

El  nou cap de ls  Mossos 
d'Esquadra, Eduard Sallent, va 
comunicar, la setmana passada, 
la reestructuració de la cúpula 
del cos. La comissària Cristina 
Manresa, fins ara cap de la regió 
policial Metropolitana Nord, és 
la nova cap de la Comissaria 
Superior de Coordinació Central, 
un càrrec que fins ara mai havia 
assumit una dona. La badalonina 
havia ocupat, durant diversos 
anys, la responsabilitat com a 

cap de la Comissaria del barri de 
la Morera. El Jutjat d'Instrucció 
número 2 de Sabadell va obrir 
una investigació a la Regió 
Metropolitana Nord dels Mossos 
d'Esquadra pel seu paper l'1-O. 
El jutge va citar per un delicte 
de desobediència a Cristiana 
Manresa, que llavors era cap 
de la regió policial Metropolitana 
Nord. El nomenament de Manre-
sa s’ha vist acompanyat per altres 
canvis a la cúpula dels Mossos.

La badalonina Cristina Manresa, Comissària 
Superior dels Mossos d’Esquadra

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Ja has estrenat la tempora-
da de bany a les platges de 
Badalona?
No , no l’he estrenat 59%
Si, ja l’he estrenat 25%
De moment no hi aniré 16%

Pròxima pregunta:
Creus que Badalona hauria 
d’apostar per construir una 
piscina municipal descoberta?
Sí, cal una piscina
No cal 
Sí, però que sigui privada 

155 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres seguidors 
han opinat!

Toni Barroso
Gràcies al Josep, vaig apren-
dre lo que és un Tornemi. Una 
abraçada

David CeBa
A més del pont ha fet moltes 
altres coses per millorar la 
qualitat de vida del seu veïnat 
promovent iniciatives de 
millores. 

Montse Creus
Moltes gràcies !!! El Pont del 
Petroli s'ha convertit en un 
dels símbols més importants i 
coneguts de Badalona.

17
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VIU EL PORT
DE BADALONA

VELA

CAIAC

QUETX

CIUTAT BADALONA

PÀDEL

SURF

MOTOS

D’AIGUA
REM

DRAGON

BOATS
FLYBOARD

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
RESTAURACIÓ PER A TOTS ELS GUSTOS I OCASIONS

AMPLIACIÓ 200 AMARRADORS DE 8 A 10M A CANAL (consultar)
ESPORTS I EXPERIÈNCIES NÀUTIQUES. ESCOLA DE VELA
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Divendres 14 de juny

Festes de Sant Antoni de Lle-
fià, lliurament del 54è premis 
de dibuixos infantils, a les 18h, 
a Torre Mena 

Concert de jazz amb Joel Mo-
reno, a les 21h, a la Donzella 
de la Costa 

Concer t  t r ibut a Bruce 
Springsteen,  amb Manel 
Fuentes, a les 23:30h, al Sa-
rau 08911

Dissabte 15 de juny

Corpus 2019. L’Ou com Balla, 
del 15 al 20 de juny, a la Rec-
toria de Santa Maria 

Festa Festúlia 2019, a càrrec 
de l'AMPA de l'escola Betúlia, 
durant tot el dia al carrer Con-
questa 

Nogiland 2019, music food, 
lifestyle, funzone, durant tot el 
dia, a la platja del Coco 

Presentació del catàleg: Ba-
cus, les màscares del déu, a 
les 12h, al Museu de Badalona
Concert amb Vanilla Lands, 
a les 16:30h, a la Donzella de 
la Costa 

Festes del barri del Raval, 
amb diversos actes, durant el 
cap de setmana 

Corpus 2019, Pregó de la 
festa, a càrrec de Montserrat 
Pelay, a les 19h, a la plaça 
Constitució 

Festes de Sant Joan de Llefià-
Gran Sol, berenar homenatge 
gent gran, a les 19h, al parc 
del Gran Sol 

Festa Major barri del Pro-
grés, ball amb el Duo Cabana 
i Rokeros del Maresme, a les 
20:30h, al pati escola Joan 
Maragall (carrer Garriga 111)

La Ratera d’Agatha Christie 
amb La Dramàtica del Círcol, 
a les 21:30h, al teatre del Círcol
Nit de comèdia amb Toni Moog, 
a les 22h, al Sarau 08911

Concert amb els Mala Vida, a 
les 24h, a la Sala Sarau 08911

Diumenge 16 de juny

Corpus 2019. Catifes de Cor-

pus, durant el matí, pels ca-
rrers de Dalt la Vila

Visita guiada a la fàbrica de 
l’Anís del Mono, a les 12h, 
inscripcions al Museu de Ba-
dalona 

Corpus 2019. Rifa de Corpus, 
a les 13h, a la plaça Consti-
tució

Concert amb María Rodrí-
guez-Rey, Marta Rodés & Paz 
B. Puerta , a les 16:30h, a la 
Donzella de la Costa 

Corpus 2019. Ofici de Corpus, 
a les 18h, a l’església de Santa 
Maria i a continuació Seguici 
de Corpus

La Ratera d’Agatha Christie 
amb La Dramàtica del Círcol, 
a les 18h, al teatre del Círcol
Concer t de joves músics, 
amb Absit Duo, a les 18:30h, 
a l’Espai Tolrà de l’Orfeó Ba-
daloní 

18

 Badalona 

19

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

ESCOLA 
BRESSOL
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Festa a Baix a Mar (aplaça-
da del 31 de maig) a les 20h, 
havaneres i rom cremat (no hi 
haurà sardines) a la platja dels 
Pescadors 

Dilluns 18 de juny 

Recital poètic, de les poetes 
Odile Arqué, Maria Antònia 
Massanet i Corina Oproae.
Música: Bàrbara Granados, a 
les 19h, a l’Espai Betúlia 

Dimarts 19 de juny

Teatre inclusiu, amb l’obra 
”Seres Queridos de La Llavor”, 
amb la companyia La Llavor, 
a les 19h, al teatre del Círcol 

Dimecres 20 de juny

Nits d’estiu als Badius, amb 
Mirada violeta, al badiu de 
l’Orfeó Badaloní, a les 20:30h, 
organiza: Ómnium 

Corpus 2019. Concert de Co-
rals, a les 21h, a l’església de 
Santa Maria 

19

Dijous 21 de juny 

Festes de Sant Joan de Llefià-
Gran Sol, a les 20h, Batucada, 
a les 21h, pregó de festes a 
càrrec de Justo Molinero, a les 
22h, concert del grup Ketama

Montgat
Dissabte 15 de juny

Cetacis metropolitans, gim-
cana per a públic familiar a 
infants a partir de 5 anys, de 
18 a 20 h a la platja de Montgat
Festes del barri de Can Ciu-
rana, durant tot el dia, amb 
llits elàstics, botifarrada, ball 
de festa major, al parc de les 
Bateries 

Diumenge 16 de juny

Espectacle d'actuació mu-
sical playback en benefici a la 
investigació contra el càncer a 
càrrec del grup artístic del Casal 
de Gent Gran. Entrada: 3€ Hi 
haurà fila 0. 18h Sala Pau Casals

Dijous 20 de juny

Festa Major de Sant Joan. 
Concurs de dibuix infantil, de 
17h a 19h a la  plaça de la Mare. 
Organitza: Mercat de Montgat

Tiana
Divendres 14 de juny

Tast Tiana 2019, fins diumenge 
16 de juny, al Centre del poble i 
Festa Major petita de Sant Anto-
ni (més informació a les pàgines 
Gastronomia del TOT)

TALLER: Guixeres, 52  Badalona 

PADDOCK-BDN
ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

Tel.93 399 26 92                     info@paddockbdn.es                      www.paddockbdn.es

BOTIGA: Baldomero Solà, 4  Badalona 
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Cultura

El Museu de Badalona ha 
tornat a programar una nova 
edició de les Nits d'Estiu a 
l 'Anís del Mono, enguany 
durant tres nits de juliol, els 
divendres 5, 12 i 19. El grup 
Magnolia obrirà la primera 
sessió de les Nits d'Estiu del 
Museu, el divendres 5. Els 
Magnolia són un quartet de 
so trepidant que ens portarà 
una pluja fresca de composi-
cions pròpies i aromes antics, 
amb l’eco de grans veus com 
les d’Ella Fitzgerald, Billie 
Holiday o Etta James. El dia 
12 serà el torn de Anthus. 
Serà un homenatge al músic 
americà Chet Baker que ens 
arriba de la mà del cantant 
Anthus -una de les millors 
veus masculines de jazz del 
país- i de l’aclamat trompetista 
Pol Omedes. Tots dos sumen 
el seu talent, art i passió per 
presentar, amb una formació 
de quintet, aquesta proposta 
seductora que ens transpor-
tarà a l’univers de Baker. Per 
tancar les Nits d'Estiu, el dia 
19, s'ha programat el concert 
dels Dotze contes Trio!. Serà 

Música | Redacció
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L’Anís del Mono tornarà a 
obrir-se durant les nits d’estiu

21

 Les nits d’estiu a l’Anís tindran lloc durant el mes de juliol 

un concert divertit i vibrant que 
ens traslladarà als orígens de 
la música popular americana. 
Una exhibició acústica que 
ens descobrirà la història i 
les anècdotes del bajo, del 
fiddle i de la música old-time, 
bluegrass i cajun. Abans de 
cada concer t, es farà una 
visita guiada a la fàbrica en 
què es podran veure tant els 

espais patrimonials com les 
diferents àrees de producció 
de l’Anís del Mono. La venda 
d'entrades serà a partir del 
18 de juny a la recepció del 
Museu. No es faran reserves 
per telèfon i l'aforament serà 
limitat. Hi haurà un màxim de 
4 entrades per persona. El 
preu és de 14 € (Amics del 
Museu: 12 €).

Carrer 
a carrer 

L’origen d’aquest nom es troba a 
la masia de Can Lloreda, situada 
en aquesta zona, i de la qual es 
té notícia al segle XV. Fou en-
derrocada a principi dels anys 
seixanta. L’avinguda travessa 
els barris de Lloreda, Nova Llo-
reda i Sistrells. 

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

Avinguda 
de Lloreda

Lloreda
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Imatge del tradicional Ou com Balla a la Rectoria de Santa Maria 

Aquest dissabte 15 de juny, 
començarà el Corpus a Dalt 
la Vila amb el tradicional “Ou 
com balla” a la Rectoria de 
Santa Maria. Serà el preludi 
d’una activitat que arrencarà 
oficialment a les 19h, amb el 
pregó a càrrec de Montse Palay 
(veïna i activista) a la Plaça 
Constitució. La festa grossa 
serà aquest diumenge 16 de 
juny durant tot el dia amb les 
tradicionals catifes que cada 
any podem veure als carrers 

Aquest cap de setmana, fins 
d iumenge, Tiana celebra 
una nova edició de la Festa 
Major de Sant Antoni, que 
coincideix també amb el Tast 
Tiana. Aquest divendres, a 
les 17h, t indrà l loc l ’acte 
d’agermanament amb Tiana 
amb Sardenya. 
Aquest dissabte, a les 18h, 
tindrà lloc des de la plaça 

Corpus 2019 | Redacció

Festes | Redacció

Dalt la Vila celebra una nova edició
del Corpus durant el cap de setmana

Tiana celebra una nova edició 
de la Festa Major petita

de Dalt la Vila. Enguany, una 
desena de carrers del barri 
antic de Badalona lluiran les 
tradicionals catifes. A les 7h 
del matí és començaran a fer, 
a les 13h a la Rectoria tindrà 
lloc la Rifa de Corpus i 18h 
l’Ofici i a continuació el Seguici 
i Processó que posarà el punt 
i final a la diada de Corpus. 
D’altra banda, el dijous 20 de 
juny a la Parròquia de Santa 
Maria de Badalona acollirà un 
Concert de la Unió de Corals 
de la Gent Gran de Badalona 
i Sant Adrià. 

de la Vi la e l  “Cercavi la”, 
amb la Draga, bèstia de la 
col la Trempera Nostramo 
acompanyada dels Tabalers 
de Tiana. Més tard hi haurà 
sardanes amb la Cobla Ciutat 
de Terrassa, a l’antic Camp 
de Futbol. Diumenge arribarà 
la XXVI Trobada de Puntai-
res, al carrer Matas. A les 
12h, del mateix diumenge, 
s’ha programat una Ballada 
de Swing, a l’escola Tiziana. 

La revet l la de Sant Joan 
s’acosta i Montgat ja té a punt 
la seva festa major d’estiu. El 
proper dijous, 20 de juny, tindrà 
lloc un concurs de dibuix, de 
17h a 19h, a la plaça de la Mare. 
Divendres, dia 21, hi haurà una 
nova edició del Tapes de Teatre 
2019. L’activitat combinarà un 
recorregut teatral, per diversos 
espais del casc antic, amb una 
degustació de tapes. 

Un any més la Rotllana baixa al 
carrer per a una nova edició de 
l'Estiu a la Plaça. Del 25 de juny 
fins el 27 de juliol nens i nenes, 
famílies, joves i avis podran 
gaudir d'activitats, espectacles, 
tallers, jocs, concerts i molt 
més al parc de l'Escorxador. 
Enguany inaugurem el cicle, 
el 25 de juny  amb l'espectacle 
"Un desconcierto mágico" de 
PabloSuperstarCool. 

El Cinema Lliure a la platja 
tornarà, aquest juliol, a la platja 
del Pont del Petroli. Els diven-
dres 12 i el 19, el cinema serà 
el protagonista de les nits d’estiu 
badalonines. El dia 12 de juliol, 
a les 22h, podrem veure el film 
“Viaje al cuarto de una madre”, 
i el dia 19 de juliol “Bienvenido 
a Montparnasse”, també a les 
22h, amb entrada gratuïta.  

Montgat prepara la Festa 
Major de Sant Joan

Torna l’estiu a plaça 
de la Rotllana 

El cinema a l’aire lliure 
tornarà aquest estiu a 
la platja 
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Aq u e s t  d i j o u s ,  Ò m n i u m 
Barcelonès Nord ha tornat 
a posar en marxa el cicle 
est iuenc Ni ts d ’Est iu a ls 
Bad ius .  Enguany,  s ’han 
preparat cinc sessions que 
tindran lloc a diversos badius 
de Badalona i Tiana, fins el 
11 de juliol. El 20 de juny, 
a les 20:30h,  ac tuarà la 
Mirada violeta, al badiu de 
l ’Or feó Badaloní. Després 
de Sant Joan, el 27 de juny, 
la Nits d’Estiu als Badius es 
traslladarà al badiu del carrer 
Matas, 2 de Tiana amb els 
ADT en acústic, a les 21h. El 
4 de juliol, a les 21h, la Cèlia 
Vila estarà al badiu de l’AV del 
Centre i l’11 de juliol, darrer 
dia, hi haurà l’actuació dels 

Música | Redacció
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Tornen les Nits d’Estiu als badius 
de Badalona i Tiana

Imatge de la Rectoria de Santa Maria 

Games of Tones, a les 21h, a 
la Rectoria de Santa Maria, 
a Dalt de la Vila. El preu de 

cada concert és de 10 euros, 
5 pels socis d’Òmnium i 6 
euros per menors de 25 anys.
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La tranquil·litat d’una trucada.
Des de qualsevol lloc en qualsevol moment.

Atenció 24h.

93 497 0 497
www.pfb-serveisfuneraris.com

SERVEIS
FUNERARIS

Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat
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La nit de Sant Joan, 
la nit més curta de l’any 

La nit del 23 de juny és la més 
curta de l'any. I també la més 
màgica i sorollosa. Cada barri 
i poble dóna el tret de sorti-
da a l 'estiu amb fogueres, 
petards, coca i música, fins 
a altes hores de la matinada. 
La Revetlla de Sant Joan és 
coneguda com la nit del foc i 
les bruixes. Una celebració 
d'origen pagà de culte al sol, 
amb costums i símbols com el 
foc purificador, els banys de 
mitjanit, les herbes de Sant 
Joan, les cançons, el ball, 
els guariments i els rituals 
màgics.
Tradicions, rituals i sortilegis
Antigament durant la nit de 
Sant Joan es feien diferents 
sortilegis i es considerava 
que els conjurs tenien més 
efecte. Hi ha molts exemples 
d'encanteris i dites relacio-
nades amb la felicitat, els 
estudis i la salut. Et proposem 
uns quants rituals per a què 
et donin bonaventura.  Anota 
en un paper un desig o alguna 
cosa que vulgueu oblidar o 
que no vulgueu tenir aquest 
any. Quan siguin les 12 de 
la nit cremeu el paper a la 
foguera.
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SUPLEMENT 
SANT JOAN

Si celebres la revetlla a prop 
de la platja, pots descalçar-te 
i ficar els peus a l'aigua. Cada 
vegada que vingui una onada 
l'heu de saltar, així fins saltar 
set onades. Fent això tindràs 
un any amb molta sort!
Pots agafar unes petxines o 
pedres de la platja i et servi-
ran com a talismans durant 
tot l'any... 
Per Sant Joan, també les 
herbes medicinals i aromàti-
ques tenen més propietats 
que en cap altra nit de l’any: 
‘Les herbes de Sant Joan 
tenen vir tut tot l ’any’. Això 
fa que siguin especialment 
valorades i diem que una 

cosa ‘val tant com totes les 
herbetes de la nit de Sant 
Joan’. També és el mil lor 

Per aquest Sant Joan vine 
a comprar la teva coca!!

Sant Bru, 56
08911 Badalona 
Tel. 93 384 36 14 
pastisseriacatalunya.com

Et proposem 
un munt 
de varietats, 
per a tots 
el gustos.
Vine i encarrega-la!

moment d ’arreplegar- les, 
abans no arribi la calor de 
l ’estiu: ‘Fins a Sant Joan, 
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totes les herbes són pans’. 
La dita ‘El matí de Sant Joan 
totes flors tenen virtut, també 
aquelles donzelletes que als 
malalts donen salut’ lliga el 
poder de les herbes amb les 
ordalies per a aconseguir 
parella, que també són molt 
abundants pels volts del 23 
de juny. 

El dolç de la festa: 
la coca de Sant Joan
Durant aquesta nit és tradi-
cional menjar coca. Aquest 

FORN DE PA
PASTISSERIA
DEGUSTACIÓ

TLF. 93 460 66 70
Avda. Catalunya, 37

Has tastat ja 
les nostres coques 

de Sant Joan?

Miquel Servet, 202
933 87 49 42 
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Santiago Russinyol, 108
933 891 763

Encarrega les 
teves coques

Forn Sant Pere
Productes Artesans

Carrer Sant Pere, 38
Tel. 659 22 05 89

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

dolç és un dels més populars 
a casa nostra i pot ser de 
classes diferents: confitada 
amb massapà, crema o nata i 
ornada amb pinyons, llardons 
o fruita confitada. És la menja 
tradicional de la Nit de Sant 

Joan, quan es reparteix a les 
revetlles juntament amb vins 
dolços o rancis; avui, però, 
aquestes begudes han anat 
deixant pas al cava.
La coca de Sant Joan es 
deriva del tor tell amb ous 

que es menjava antigament: 
un dolç de forma rodona, que 
era una reminiscència clara 
del culte al sol. Segons el 
cuiner Ignasi Domènech, ha 
de ser el doble de llarga que 
d’ampla.
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Platja del 
pont del petroli

reserves al 
Tel 653 149 540

takuarabadalona@gmail.com

Platja 
del coco

reserves al 
Tel 615 22 07 87

wayrabadalona@gmail.com

Estem a la millor ubicació de la 
platja. Mentre menges t'envolta el 
so de les onades i t'abraça la màgia 
del mar.
A on la nostra música està en 
harmonia amb ĺ entorn, respectant 
la tranquil•litat i sense estridències.
Una decoració artesanal feta amb 
amor que és el que volem transme-
tre al client.
Un menjar innovador i únic a on 
posem especial cura en la decora-
ció, textura i sabors de tots els 
nostres plats. És el paradís dels 
vegans o vegetarians i per la gent 
que li agradi menjar bé i saludable.
Disposem de música en directe i 
zona infantil.
Sant Joan: Menú especial. 
Funk and Soul

Estem situats en un entorn privile-
giat, una platja ampla on trobaràs la 
tranquil·litat i l'espai que necessites 
per compartir un dia amb bona 
companyia i fer-lo especial. Podràs 
gaudir del nostre menjar casolà i 
internacional, amb tocs personalit-
zats que sorgeixen del nostre afany 
per servir una cuina elaborada feta 
des del cor. Oferim un ventall molt 
ampli de possibilitats perquè tothom 
tingui cabuda a casa nostra, tant 
vegans com vegetarians, i amb 
especial cura dels intolerants i dels 
més petits. I tot això envoltat d’un 
bon ambient familiar i de la millor 
música. Fem música en directe. 
Disposem de zona de jocs i anima-
ció infantil Sant Joan: Funk-Soul-
Oldies classics 
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 Tiana viu el seu cap de setmana més 
gastronòmic amb el Tast Tiana   

La plaça de la Vila, el Jardí 
Lola Anglada i l’entorn de 
Can Riera tornaran a ser els 
escenaris a l’aire lliure on 
es trobaran restauradors, 
productors i visitants en 
l’edició 2019 del Tast Tiana, 
aquest cap de setmanes, 
des d’aquest divendres 14 
de juny i fins diumenge 16 de 
juny, coincidint amb la Festa 
Major petita de Sant Antoni 
de Tiana. Set restauradors i 
dues pastisseries de Tiana, i 
diferents establiments convi-
dats, compartiran espai amb 
deu estands de productors 
de la DO Alella. 
El Tast Tiana 2019 tindrà 
presència badalonina, com 
el Vi Orígens de Can Coll 
de Canyet o el xef badalo-
ní Miquel Antoja, que serà 

l’encarregat de dirigir el taller 
de cuina pels més petits. A 
les 19h, d’aquest divendres, 
obrirà el Tast Tiana amb el 
pregó d’inauguració del Tast 
Tiana a càrrec de Carles 
Abellan, xef del restaurant 
La Barra i Tapas 24.El Tast 
Tiana obrirà cada vespre/nit 
fins aquest diumenge 16 de 
juny.  

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

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

Gastronomia
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faros.hsjdbcn.org

En un temps en que els nens 
estan creixent en un món digital, 
és important ajudar-los a apren-
dre a fer un bon ús de les tecno-
logies. Els avantatges d'aquests 
dispositius, si s'utilitzen de 
manera apropiada, poden ser 
grans, però els estudis han 
revelat que passar temps cara 
a cara amb la família, els amics 
i els professors compleix una 
funció fonamental en promoure 
l'aprenentatge i el desenvolu-
pament saludable dels infants. 
Els pares i mares juguen un 
paper fonamental en aquest 
aprenentatge i cal recordar que 
s’ha d’aplicar a les pantalles i 
als entorns digitals les mateixes 
pautes de criança i sentit comú 

que apliquem en els entorns 
reals. 

El perill d’utilitzar les pantalles 
com a xumet emocional
Els pediatres adverteixen del 
perill de fer servir les pantalles 
per calmar un infant. És cert 
que el mòbil pot ser molt efectiu 
per mantenir els nens tranquils i 
callats, però no ha de ser l'única 
forma en què els nens aprenguin 
a calmar-se. Els nens necessiten 
que se'ls ensenyi com identificar 
i gestionar les seves emocions. 

Com hem d'educar als infants 
en l'ús de pantalles digitals?
Creeu el vostre pla familiar 
en l’entorn digital. El consum 
digital s'ha de fer d'acord amb 
els valors i l'estil de criança de 
la vostra família. Quan aquest 

30

Nens

Nens i tecnologia: consells 
per a pares en l'era digital

Endinsa’t en el món dels musicals

CASAL
D’ESTIU

JULIOL
SERVEI 

MENJADOR

Dilluns a divendres de 9.30h. a 13.30h.
Servei de menjador amb canguratge fins 15.30h. Informa’t!

Per a més informació:  www.badamusica.com 
C. Santa Maria, 56 · 08911 Badalona
T. 93 008 40 04 · M. 646 962 151 · 636 360 453

Cada setmana un de diferent, on treballarem:
Cant coral / Expressió corporal / Expressió artística
i podreu gaudir de jocs musicals, jocs d’aigua, karaoke...

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_badamusica_anunci_casalestiu_13,2X7,97+ inscripcions obertes-2019.pdf   1   13/5/19   9:24

consum es fa reflexivament i de 
forma adequada, pot millorar la 
vida diària. 
Gestioneu el món digital com ho 
faria amb qualsevol altre entorn 
en la vida del vostre fill. Les 
mateixes pautes de la criança 
que s’apliquen en el món real, 
s’han d’aplicar en el virtual. Fixeu 
límits; els nens els esperen i 
els necessiten. Conegueu als 
amics dels vostres fills, tant en 
línia com fora d'aquesta. Sigueu 
coneixedors sobre quines plata-
formes i aplicacions estan utilit-
zant, quins llocs visiten a la 
xarxa i quina conducta tenen 
quan estan en línia.
Fixeu límits i animeu-los a 
tenir temps d'esbarjo. L'ús de 
la tecnologia, com la resta de 
les activitats, ha de tenir límits 
raonables. El joc no estructurat 
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i fora del món digital estimula la 
creativitat. Feu del temps lliure 
de dispositius digitals una priori-
tat diària, especialment per als 
nens més petits.
Veure pantalles no ha de ser 
sempre una actividat solitària. 
Mirar una pantalla junts, jugar 
junts i compartir amb els fills 
les activitats que realitzen amb 
les seves pantalles, fomenta la 
interacció social, l'aprenentatge 
i estreny vincles. Jugueu a 
videojocs amb els vostres fills. 
Mireu un programa amb ells i 
tindreu l'oportunitat de compartir 
les vostres pròpies experiències 
i perspectives de la vida, així 
com donar-los consells. Sigueu 
un bon exemple. Ensenyeu i 

seguiu un exemple d'amabilitat 
i de bones maneres en línia. Els 
nens són grans imitadors, així 
que limiteu també el vostre propi 
ús mediàtic. 
Valoreu la comunicació cara 
a cara. Els nens més petits 
aprenen millor a través de 
la comunicació bilateral. Les 
converses poden ser cara a 
cara, o si cal, per xat de vídeo, 
quan un pare ha de viatjar o amb 
un avi que viu lluny.
No permiteu que els nens petits 
i menors de 18 a 24 mesos 
facin servir mitjans digitals amb 
excepció de vídeo trucades. 
Els nens petits aprenen més de 
les experiències reals que del 
que aprenen en una pantalla. 

30

Creeu zones llibres de tecno-
logia. Mantingueu els àpats en 
família i altres reunions socials, 
així com les habitacions dels 
nens, ll iures de pantalles. 
Apagueu la televisió si no s'està 
mirant ja que el soroll de fons 
pot interferir amb el temps que 
està passant cara a cara amb 
els seus fills. Recarregueu els 
dispositius, durant la nit, fora de 
les habitacions, per ajudar els 
nens a evitar la temptació d'usar-
los quan haurien d’estar dormint. 
Fer una investigació de les 
aplicacions. Més de 80.000 
aplicacions s'etiqueten com a 
educatives, però pocs estudis 
d'investigació han revelat el seu 
valor real. 
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Aula de salut : «L’autoexploració, 
una obligació. No t’hi juguis la pell, 
tots contra el melanoma»

La sala d'actes de l'Hospital 
Municipal acollirà el pròxim 
dimecres, 19 de juny, a les 
18 .3 0  ho res ,  l a  xe r rada 
"L’autoexploració, una obliga-
ció. No t’hi juguis la pell, tots 
contra el melanoma", que 
anirà a càrrec de la derma-
tòloga i adjunta a la Direcció 
Assistencial de Badalona 
Serveis Assistencials (BSA), 
Mercedes Gómez. Partint que 
el sol aporta molts beneficis 
per a la nostra salut, també 
aprendrem les mesures de 
prevenc ió per protegir la 
nostra pell, és a dir, la fotopro-
tecció necessària especial-

Salut

ment pel lloc on vivim. Què 
vol dir factor 50 o si hi ha 
protecció més enllà de la 
crema fotoprotectora seran 
interrogants que descobrirem 
durant la sessió. El segon pilar 
que dóna títol a la xerrada 
aborda el tema de la vigilàn-
cia. Amb el mateix objectiu 
de promoure l’autonomia de 
les persones i la respon-
sabilització, explicarem de 
manera pràc t ica com fer 
l’autoexploració. Recordem 
que el melanoma és un dels 
càncers amb millor pronòs-
tic si es diagnostica precoç-
ment. La xerrada combinarà  

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

C/ Francesc Layret, 52 - 3r 2a
08911 Badalona

Telf: 650.595.943
hola@belinda-ruiz.com
www.belinda-ruiz.com

Alguna vegada has escoltat
el teu cos queixar-se?

Vine i prova la primera sessió gratuïtament. Truca'm per demanar cita prèvia. Vàlid fins 31/07/19.

Amb la teràpia energètica hologràmica deixa de viure el teu dia a dia 
sense posar atenció a allò que el teu cos t'està dient que no funciona i pren 
consciència del que realment necessites per a viure la teva vida més 
plenament.

Psicòloga col·legiada 24034
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teoria i pràctica i sorprendrà 
amb un obsequi que perme-
trà els assistents aplicar els 
coneixements després de 
la sessió. L’Aula de Salut és 
una de les accions previs-
tes dins la campanya No t’hi 
juguis la pell, tots contra el 
melanoma que està duent 
a terme BSA aquest any i 
especialment durant aquests 
mesos. El Dia Europeu de 
la Prevenció del Càncer de 
Pell, que se celebra el 13 de 
juny, donarà el tret de sortida 
a un ventall d'iniciatives que 
es concentraran durant la 
setmana del 17 de juny. La 
campanya és fruit d’un estudi 
sobre el càncer a Badalona, 
els resultats del qual es van 
fer públics durant l’estiu de 

2018 i convidaven a potenciar 
la prevenció del melanoma. 
BSA amb la seva vocació 
pública i de servei vol assolir 
d’aquesta manera el compro-
mís de fer transferència real 
i contribuir a revertir aquesta 
tendència seguint el progra-
ma «Badalona, cap a una 
ciutat saludable».

 
 
   

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

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

Inscripcions Aula Salut
Les persones que desitgin 
assistir a l'acte, que forma 
part del cicle de conferèn-
cies "Aula de salut. Aprenem 
de la mà de l'especialista", 
ja s'hi poden inscriure. Com 
sabeu les xerrades d'Aula de 
salut estan obertes a totes 
les persones que hi estiguin 
interessades, encara que 
el nombre d'assistents està 
l imitat a l 'aforament de la 
sala. La inscripció es pot fer 
mitjançant el telèfon 93 464 
83 89 -de dilluns a divendres 
laborables de 9 a 13 hores- i 
l'adreça de correu electrònic 
bsa@bsa.cat. Des de l’estrena 
de la pàgina web (el 27 de 
maig passat), també podeu 
fer les inscripcions online, a 
l’apartat l’agenda de salut.

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

PODOCONSELL:
"No oblideu que el millor tractament 

és la prevenció"

Roser Sabater Bilbeny Podòloga Col. núm 347

Jordi Molina Torres Podòleg Col. núm 1642
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 Can Ruti compensa l'impacte 
 ambiental de la seva activitat 
 amb un projecte a Colòmbia 

L'Hospital Germans Trias va 
celebrar, la setmana passa-
da, el Dia Mundial del Medi 
Ambient donant a conèixer 
el projecte de reforestació 
d 'un bosc a Colòmbia en 
què participa per compensar 

la seva petjada de carbo-
ni.  Més de 200 persones 
es van apropar ahir al punt 
d'informació que professio-
nals de Serveis Generals 
de l'Hospital i de l'empresa 
Talher, que s'encarrega de la 

jardineria de Germans Trias, 
van muntar al vestíbul princi-
pal, i van ser obsequiades 
amb una planta de romaní. "El 
nostre objectiu és conscien-
c iar pacients i  professio -
nals de l ' impacte ambien-

35
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tal generat per l’activitat de 
l’hospital, i poder visibilitar 
les accions de millora que 
es duen a terme per reduir 
aquest impacte",  exp l ica 
Eduard Calderón, respon-
sable de Medi Ambient de 
Germans Trias. L'Hospital 
Germans Trias, en el marc 
del seu compromís amb la 
sostenibilitat, ha calculat i 
compensat les emissions de 
gasos amb efecte hivernacle 
produïdes pels equips de 
manteniment i neteja de la 
jardineria. Concretament, 
i segons els càlculs de les 
emissions fets, l ’Hospital 
ha compensat 10 tones  de 
CO2  en el període 2015-2018  
col•laborant amb el projecte 
Barbosa de gestió forestal 
a Colòmbia.  Barbosa és 
un projecte de conservació 
i  reforestac ió que contr i -
bueix a la conservació de la 
biodiversitat i dels recursos 
hídrics del Valle de Aburrá, 
a Colòmbia. Comporta tant 
la  re fores tac ió de 82,65 
hectàrees degradades per la 
pastura com la protecció de 
les conques hidrogràfiques 
per mantenir un cabal d’aigua 
net i constant.

Av. President Companys, 57 local
08911  Badalona

Tel. 93 464 21 34
info@boramarserveis.com

Persones que cuiden de persones
Els serveis domèstics i d’assistència domiciliària de la teva zona

Empresa Registrada amb el núm. S03775 en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
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Redacció / amic.cat

E l  fe l t re  és  un  mate r i a l 
noble que s’ha utilitzat en 
variats dissenys per decorar 
mitjançant ornaments, coixins 

Llar

 El feltre, molt decoratiu 

i la seva suau textura, en 
combinació amb filats i teixits 
de disseny contemporani.
S’imposa la combinació amb 
llanes treballades artesanal-
ment a mà fil per fil, la qual 
cosa permet formar figures o 

i accessoris, que novament en 
les tendències modernes ha 
recobrat protagonisme.
Les indústries decoratives i 
ar tesanals ens permeten 
gaudir dels seus colors variats, 

El teu ordinador és
molt lent?

tenim la SOLUCIÓ

93 460 31 10
www.integer.cat

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€
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formes tant planes com amb 
volum.
En aquest cas els accessoris 
realitzats amb feltre són molt 
lleugers de pes i se’ls pot utilit-
zar com a centres de taula, 
ornaments sobre escriptoris, 
taules petites... i acompanyen 
a la perfecció materials com 
la fusta i el vímet, la ceràmica 
o el metall.
Aportant un toc de color, el límit 
per aplicar-los en la decora-
ció de la vostra llar està en la 
imaginació.

LL.indd   3 11/06/2019   14:27:47



 Bellesa conscient: cuidar-te és un 
 regal per al teu cos i la teva ment 

38

Tendències

bellezaactiva.com
  

Estem tan acostumades a 
viure de manera automàti-
ca que moltes vegades ens 
costa parar, mirar al nostre 

39

vo l tant ,  adonar-nos d 'on 
estem i de què estem fent. 

Aquest concepte que cada 
vegada agafa més força: 
c o n n e c t a r - s e  a m b  u n a 

mate ixa. D 'a ixò t rac ta la 
med i t ac ió ,  l 'a l imen tac ió 
conscient i un altre tipus de 
pràctiques, cada vegada més 
esteses, que ens conviden 
a gaudir de l'aquí i l'ara. Si 
ja has provat alguna d'elles, 
sabràs que el que expliquem 
no  só n  no més  pa rau les 
boniques. "Connectar-se" és 
una poderosa font de sereni-
tat, plenitud i benestar, una 
cosa que ens va molt bé en 
el nostre dia a dia. I, precisa-
ment, una via fantàstica per 
a aconseguir-ho és la bellesa 
conscient.

Perquè moltes vegades ens 
queixem de la mandra que 
ens dóna, per exemple, haver 
de desmaquillar-nos, aplicar-
nos cremes, etc. Però, i si li 
donem la volta? Si ho penses 
bé, l'estona que dediques a 
cuidar-te és sol i exclusiva-
ment per a tu. Un massat-
ge en la cara i el cos, amb 
una crema sedosa i d'aroma 
re laxant ,  pot  ser  la teva 

¿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
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recompensa als esforços 
del dia. Així que, la pròxima 
vegada, apaga la ràdio de la 

teva ment, pren consciència 
de cada gest i delecta't amb 
el plaer que produeix acaro-

nar-se. Només fan falta uns 
pocs minuts per a sentir-te 
millor per fora i per dins.

Joieria · Rellotgeria
Guifré, 82 · 93 397 71 56

Serà una
nit màgica!

ESPECIALISTES EN ANELLS 
DE PROMESA.

-GARANTIA DE QUALITAT-
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Estareu molt sensibles 
amb les vostres amistats, 
veureu com us necessiten 
i voldreu estar a l'altura 
per donar-los un cop de 
mà. Això està bé sempre 
i quan no us agafeu les 
coses massa a la valenta.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

En el camp laboral les 
coses pinten força bé, 
és probable que trobeu la 
manera de fer ingressos 
de manera fàcil. Tot i 
així cal que estigueu 
concentrats en el que 
necessiteu.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

La bipolaritat que portareu 
en molts aspectes del dia 
a dia serà un problema per 
aclarir temes. Els dubtes i 
els moments d'incertesa 
us bloquejaran una mica.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

La necessitat d'estar 
estables i de tenir-ho tot a 
punt per demà, us donarà 
un punt de responsabilitat. 
És molt possible que per 
aquest motiu poseu ordres 
i lleis a les persones que 
us envolten.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Se us destacarà molt la 
família, hi hauran ganes 
d'estar amb ells i de tenir-
hi més contacte. Si podeu, 
busqueu moments per 
gaudir de fomentar la 
relació. Per altra banda hi 
ha canvis positius.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Aneu amb compte 
perquè teniu totes les 
de perdre en el camp de 
la parella, se us poden 
enfadar o us poden dir 
el que pensen molt de 
cop i us ho podeu agafar 
malament.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Tindreu moltes ganes 
d'expressar el que sentiu 
i el que penseu, no us 
estranyi que us vingui una 
vena poètica i musical, on 
us sentiu molt còmodes 
i bé.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Tindreu tendències a no 
veure-us bé amb res del 
que us poseu, però això 
no vol dir que res us quedi 
bé, sou vosaltres que no 
us mireu amb bons ulls.

VERGE
(22/8 al 21/9)

La vostra facilitat de 
paraula us portarà a 
aconseguir  e l  que 
busqueu. No deixeu 
de fer passos per tirar 
endavant i penseu que 
cada moviment és per 
avançar i fer bon camí.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Sereu un perill pels amics 
perquè només tindreu 
ganes de fer animalades 
i de divertir-vos. Això està 
molt bé i és bo, sempre 
i quan no feu fer mal a 
ningú.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Si us convé, cantareu 
clares les coses a qui 
us faci falta, ja està bé 
però de vegades no cal 
ser tan directes, és allò 
que diuen, la sinceritat 
fa perdre les amistats.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

L i  donareu massa 
voltes al cap en temes 
sentimentals, és molt 
probable que hi hagi algú 
que us crida l'atenció i 
que no sabeu ben bé que 
sentiu. Aquesta mena de 
dubtes són de mal fer.

Facilitat Imma del Destí · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres

«Ensenyar a nens a comptar 
és bo, però ensenyar el que 
realment compta és millor»

Bob Talbert

«La persona intel·ligent 
busca l'experiència que 
desitja realitzar»

Aldous Huxley
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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 estar 
marcada pels alt- i -baixos 
de temperatura, sobretot 
entre dimecres i dissabte. 
En funció de si bufava vent 
terrer o vent marítim, canvia-
ven les condicions de manera 
molt abrupte. Dimecres va 
bufar vent de ponent amb 
cops que van fregar els 60 
km/h. Com ja hem explicat 
en diverses ocasions, aquest 
és un vent que a casa nostra 
arriba reescalfat i molt eixut. 
Això va fer pujar la tempe-
ratura fàcilment per sobre 
dels 25 °C a tots els barris, 
sense excepció. L’endemà, 
en canvi, va dominar el vent 
de xaloc, que és molt més 
fresc i humit. A banda, com 
que l’aigua del mar amb prou 
feines es troba entorn dels 18 
°C, la massa d’aire d’origen 
marí t im és força f resca , 

Dijous van anar creuant bandes 
de núvols alts i prims. Alguns 
d ’aquests ten ien formes 
realment fotogèniques, tal com 
es pot observar a la fotogra-
fia feta aquell capvespre des 
del pont del Petroli. Fotografia 
d’Helena Guasch.

Temp màx 28,2 °C el dia 7

Temp mín 16,2 °C el dia 8

Hr màx 91% el dia 7

Hr mín 22% el dia 7

Press atm màx 1023,9 hPa dia 8

Press atm mín 1005,6 hPa dia 5

Vent màx 57,9 km/h (oest) 
el dia 5

 Precipmàx 24h 0,0 l/m2 

 Precip anual 112,8 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

encara. Per aquest motiu, la 
màxima d’aquella jornada va 
quedar per sota dels 20 °C. A 
les portes del cap de setma-
na, altra vegada el ponent va 
bufar amb certa intensitat. Si 
bé la ventada no va ser gaire 
destacable, en aquesta ocasió 
el termòmetre es va disparar. 
Al final de la tarda es va regis-
trar la màxima, que va ser de 
28,2 °C.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo setmana 
del 3 al 9 de juny
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA

DALT DE LA VILA, pis 70 m2, 
3 hab, ext, 9 veïns, bona situació. 
188.000€ Particular 663 820 397 

TREBALL
 

CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Disponibilidad 
inmediata.  697 241 178
SE OFRECE CHICA para 
labores domésticas, cuidado de 
personas mayores. Disponibi-
lidad día y noche. 620 106 229

CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de niños y limpieza, por 
horas. 658 622 607
CHICA BUSCA trabajo para 
limpieza en las tardes, por 
horas. 693 671 673
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores 
o l impieza. Disponibi l idad 
inmediata. 698 689 939
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza o limpieza. Disponi-
bilidad inmediata. 698 535 449
CHICA 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

SEÑORA SE OFRECE para 
cu idar  personas mayores, 
niños y limpieza. Por horas o 
interna. 602 863 133
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños  y l impieza. Interna o 
externa. Por horas. 
600 233 728
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores 
o limpieza. Interna o externa. 
631 664 319

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 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
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INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT AL CENTRE: 

LLAMINADURES, REGALS I MOLT MÉS...

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

SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 687 73 50 63

Preu: 0,35€/paraula

ES NECESSITEN 
Caixeres, Peixateres, 

Fruiteres, xarcuteres/carnisse-
res i repartidors de comandes a 

domicili  amb experiencia per 
a Supermercats de Badalona d'important cadena 

de distribució. Interessades enviar C. Vitae a 
meritxell_ayra@condis.es

Necrològiques
12 de juny
• Ismael Membrado Blasco

• Paco Navarro González

• Fina Alfaro Mercader

• Juan Miguel Cotes Navarro

• Julia Serecigni Villuendas

11 de juny
• Rosaura Gómez Timoneda

• Mn. Andreu Pascual Josa

• María Benavente Melero

10 de juny
• José Carrasco Romo

• Jordi Moliner Tomás

09 de juny
• Damián Ruiz Olivares

• María Teresa Sasot Nadal

• Paco Ossorio Carrero

• Daniel Montoya Almendros

• Manel Flaqué Rocas

• Ricardo Rodríguez Rubio

• Ambrosio Espada Espada

VARIS

COMPRO ANTIGUEDA-
DES: muñecas, Scalextrics, 
G e y p e r m a n ,  M a d e l m a n , 
tebeos, comics, objetos religio-

ES NECESSITA CUINER@ A JORNADA 
COMPLERTA PER A ROSTISSERIA AL 

CENTRE DE BADALONA
Disponibilitat inmediata

Experiència demostrable
Enviar curriculum a 

rostisseriabadalona121@gmail.com

SE NECESITA COMERCIAL INMOBILIARIO 
CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR.  

INTERESADOS CONTACTAR AL TELÉFONO: 
934 608 898 

O ENVIAR CURRICULUM VITAE A: 
silvia@finquestrescases.es 

sos y militares puros plumas 
licores l ibros y mucho más. 
Pago inmediato 627 937 101
COMPRAMOS LIBROS , 
juguetes,  comics,  c romos, 
antigüedades, plumas, puros, 

objetos religiosos, restos pisos 
y casas. Pago al momento. 
José Miguel. 679 736 491
LLOGUER AMARRE 8 M, 
Port Badalona, 40 % off. 
609 802 163
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Anys 80, carrer de Jacint Verdaguer, barri Bufalà, avui 
amb el nou lateral de l'autopista.
Foto antiga: Fons municipal
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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Distribuïdors oficials del TOT

Renovació distribuïdor

Posa't en contacte amb nosaltres:

651 976 517
comercial@totbadalona.com

Vols distribuir 
el TOT al 
teu comerç?

Celebra la revetlla amb nosaltres. 
Encarrega la teva coca entre la nostra gran varietat. 
Briox, Full, fruta, crema, xocolata...
Horari: de dimarts a divendres de 8:30 a 14 
i de 16:30 a 20h. Dissabte de 8:30 a 14:30h. 
Diumenge de 8:30 a 15 i dilluns tancat 

Per què renoveu com a distribuïdors del TOT?
Volem seguir oferint aquest servei als nostres 
clients.

Martí Pujol , 192
933 893 625

Horari: De 10 - 15.30h. de dimarts a diumenge.
Pollastres a l'ast per encàrrec i plats preparats.
35 anys d'experiència en menjars casolans, i pollas-
tres a l'ast. Laborables menús a 7 euros.

Per què renoveu com a distribuïdors del TOT?
Per oferir als nostres clients la revista de referència de 
la ciutat.

Pau Claris, 1-3
93 387 79 97
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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
SABATERIES  GUBERN
Mar, 54
93 384 50 03

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

Distribuïdors oficials

Troba el TOT cada setmana 
als nostres distribuïdors oficials
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SMARTOPTICS
Avd. Marti Pujol, 211
931 164 674
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, 45 
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 
FORNUS
Av. d'Alfons XIII, 121
936 845 950

  LA SALUT  
CLÍNICA DENTAL ROQUE
Antiga de València, 35
935 407 459
CARNISSERIA HERNANDO
Pau Piferrer, 15
933 990 901
CARNICERIA
CHARCUTERÍA 
MARI LA EXTREMEÑA 
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 

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

651 97 65 17 · subscripcio@totbadalona.com
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Revetlla
StJoan
Donzella
Costa

www.donzella.cat
+34 669.184.488

Passeig Marítim Badalona s/n
08911
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