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La Setmana

Álex Pastor reelegit alcalde
de Badalona en un ple d’infart

Política | Carles Carvajal

Àlex Pastor (PSC) continuarà
sent alcalde de Badalona,
després de l'acord 'in extremis'
a què van arribar les forces
d'esquerres, per investir-lo,
malgrat les desavinences entre
ells demostrades en les darreres
setmanes i amb el record encara
viu de la moció de censura de fa
un any. L'enroc de les negociacions amb la candidatura que
encapçala Dolors Sabater
(Guanyem-ERC), de fet, es va
mantenir fins el mateix dissabte. A primera hora del dia, el
candidat popular, Xavier Garcia
Albiol, ho tenia tot de cara per
tornar a ser alcalde, però diversos contactes entre Guanyem,
ERC, En Comú Podem i JxCat,
que es va prolongar fins a pocs
minuts abans del ple, van fer
saltar la sorpresa a la Casa de
la Vila en un ple d’infart. De fet,
a les 12h en punt va començar
el ple d’investidura encara amb

la incògnita de saber qui seria
l’alcalde de Badalona durant
els propers 4 anys. Un cop triat
alcalde, l’oposició en bloc va
criticar com s’havia arribat fins
aquí, sense negociar, i el líder
popular, Xavier García Albiol,
guanyador de les eleccions, va
assegurar sentir “vergonya” i
“tristor” i traït pel PSC.
Dures crítiques
de l’oposició cap el PSC
El cap de llista de Junts, David
Torrents va assegurar que el
socialista no era el seu candidat, però si per evitar que Albiol
arribés a l’alcaldia. Torrents
li va demanar a Pastor una
d e c l ar a c i ó n e u t r e u n c o p
coneguda la sentència dels
presos polítics. Per la seva
part, Aïda Llaurador va recordar que l’Ajuntament té una
gran feina per fer en habitatges. Llaurador va reclamar al
PSC un govern d’esquerres
ampli i que respongui a les

necessitats de la ciutadania.
Des de Guanyem/ERC, Dolors
Sabater, va acusar a Àlex
Pastor “d’un xantatge lamentable”. Sabater va reconèixer
que per segona vegada s’ha
triat Pastor amb un moviment
estrany. La cap de llista de
Guanyem/ERC va lamentar
que el PSC va parar el govern
del canvi. Sabater va assegurar que no sap que passarà,
perquè avui només s’ha donat
l’alcaldia al PSC i s’ha impedit
que Albiol sigui alcalde. Des
del PP, el cap de llista, Xavier
Garcia Albiol va agrair als
38.000 votants que el van votar.
Albiol va assegurar que farà
una bona oposició. El candidat
ha assegurat que només hi
ha una “obsessió” perquè no
governi Albiol. El popular va
avançar, segons creu, que el
PSC acabarà governant amb
En Comú Podem i més tard,
després de la sentència dels
presos polítics, amb Guanyem
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Imatges del ple d'investidura de
l’Ajuntament de Badalona.
Fotos: Ceci Fimia

i ERC. Segons Albiol, el PSC,
serà “presoners” de la “CUP i
va acusar a Pastor de trair als
votants socialistes perquè van
guanyar les eleccions europees
i no les municipals. Albiol va
acabar assegurant que no
donaran cap ajuda al PSC.
Discurs d’Álex Pastor com a
nou alcalde de Badalona
L’alcalde de Badalona, Álex
Pastor, va començar el seu
discurs recordant el seu govern
de fa 10 mesos. Pastor va
assegurar que el seu projecte
només és de ciutat. Pastor va
recordar que des dels extrems
no es pot arribar enlloc. Per
l’alcalde, els dos principals
problemes de Badalona és la
neteja i el manteniment, sobretot de les instal•lacions esportives, i va demanar que tots els
partits se sumin per millorarho. Pel que fa a la seguretat,
va comentar que Badalona no
té més problemes de seguretat
que altres ciutats. Pastor va
parlar també de millorar el
parc d’habitatge públic i més
partida per a serveis socials.
L’alcalde va assegurar que
la ciutat té molt potencial i
vol modernit zar la “ marca
Badalona”. Pastor va acabar
assegurant que hauran de
seure amb tothom per governar. A fora, una pantalla gegant
permetia seguir l’evolució del
ple, tot i que en comparació
a fa 4 o 8 anys, durant els
plens d’investidura, amb molts
menys ciutadans. Crits de “No
passaran” o xiulets cap als
regidors del PP van ser els
més escoltats.
5

Actualitat-4-5.indd 3

19/06/2019 10:02:06

Pastor inicia contactes amb Guanyem,
En Comú Podem i JxCat per intentar
"garantir la governabilitat"
Tres intoxicats per fum
en un foc a Llefià

Pastor atén als mitjans de comunicació
Política | Carles Carvajal

L'alcalde de Badalona, Àlex
Pastor (PSC), va convocar
dilluns els representants
dels grups municipals de
Guanyem Badalona en Comú
i ERC, En C o mú Po d e m i
Junts per Catalunya, amb
l'objec tiu de "c ontinuar el
d iàleg" tren c at durant les
negociacions per a la investidura i intentar "garantir la
governabilitat" dels pròxims
quatre anys a la ciutat. Pastor
va afirmar que no tanca
portes a cap tipus d'acord,
tant si és per incorporar
noves formacions al govern
o no: "No hem plantejat cap
escenari. Parlarem i a partir
d'aquí veurem". Pastor sí que
reconeix, però, més "afinitat"
amb els comuns –tenen dues
regidores– però no tanca les
portes a parlar amb ningú,
tampoc amb el PP: "Albiol es
va voler autodescartar però
ha de tornar al camí del diàleg
perquè entre tots fem una
millor Badalona". Els repre-

sentants dels grups municipals de Guanyem Badalona i
ERC, En Comú Podem i JxCat
constaten, després de reunirse amb l’alcalde de Badalona,
Àlex Pastor, que la negociació
amb el PSC ha de continuar
si els socialistes volen tornar
a comptar amb els seus vots
p e r t i r a r e n d av a n t t e m e s
cabdals. Un dels principals
reptes que se li presenten a
Pastor és, en aquest sentit,
el nou car tipàs que ha de
dibuixar la nova organitzac ió inter na d el c onsistor i.
Els grups reclamen al PSC
que no tanqui cap escenari. Per la seva part, el líder
popular, Xavier García Albiol,
va oferir dimarts una roda de
premsa on considerava que
el pacte amb el PSC ja estava
pactat d’abans. Albiol va titllar
Pastor “d’alcalde il·legítim i de
traïdor”. El popular assegura
que hi havia un pacte, amb
els socialistes, per respectar
la llista més votada després
de la moció de censura del
juny passat.

Tres persones van resultar
intoxicades per inhalació de
fum en l’incendi d’uns pis al
carrer de l’Atlàntida, 57, a
Llefià, la matinada del passat
dissabte. L’incendi, que va
afectar el sostre i les parets del
menjador, va ser provocat per
una espelma encesa damunt
d’una tauleta, que va cremar
diversos objectes.

Reclamen places de P3 a
Casagemes, Canyadó i el
Manresà
Un grup de famílies afectades
per la falta de places públiques a
l'educació Infantil en el districte
primer (Casagemes,Canyado,
Manresà) ha denunciat públicament aquesta situació. Les
famílies, conjuntament amb
entit ats veïnals, Am pes i
Fampes han reclamat aquest
dijous una segona línia estructural a l’escola Artur Martorell.

Agressió lgtbifòbica
durant el Corpus a Dalt
la Vila
L’entitat badalonina “Tornemhi! Col·le c tiu LGTBIQ+”
ha condemnat i denunciat
l’agressió patida per algunes
de les integrants de l’entitat,
el passat diumenge, mentre
feien una catifa de Corpus a
Dalt la Vila. Dos joves, d’uns
20 anys, van llençar pedres, a
plena llum del dia, contra les
integrants, sense, per sort,
tocar-les.
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Rosa Funtané (ERC)
reelegida alcaldessa de Montgat
Dos nous habitatges
per a emergències
habitacionals

Política | Redacció

Rosa Funtané va ser proclamada dissabte alcaldessa de
Montgat. Funtané va tornar a
rebre la vara d’alcaldessa, per
segona vegada, amb els 5 vots
d’ERC. Tot plegat després que
les diferents forces que integren
el consistori no s’hagin posat
d’acord per un pacte alternatiu.
De moment, ERC governarà

amb minories, però Funtané
haurà de buscar altres partits
per poder governar. El nou
consistori està format pels 5
regidors d’ERC, 3 regidors del
PSC, 3 regidors del PdCAT, 2
regidors de SOM de Montgat, 2
regidors de Montgat en Comú
Podem, 1 regidor del C’s, i
finalment 1 regidor de Montgat
Guanya-ICV MES. En total, 7
partits polítics.

Un pacte entre ERC, Junts i PSC deixen
sense l’alcaldia a Isaac Salvatierra

L’A j u n t a m e n t d e B a d a l o na disposa de dos nous
immobles que es destinaran a
la propera mesa d’emergència
habitacional. Els habitatges
estan situats al Districte 2
de la ciutat i procedeixen del
dret de tanteig i retracte que
l’Ajuntament fa a pisos procedents d’entitats bancàries, en
aquest cas amb el BBVA.

Aquest estiu, talls
parcials a la línia 2
del metro
Un estiu més tornen les obres
al metro de Barcelona, i en
concret a la línia 2 del metro.
Per treballs de millores, del
27 de juliol al 30 d’agost, la
línia funcionarà de Pompeu
Fabra a Sagrada Família i no
arribarà fins a Paral•lel. D’altra
banda, durant juliol i agost
quedarà tallada par t de la
línia 1, del Fondo a la parada
del Clot.

Crida per buscar nous
Voluntaris Badalona

Política | Redacció

Tiana té nova alcaldessa, i també
formació, ERC. Marta Martorell
va proclamar-se dissabte nova
alcaldessa de Tiana gràcies a un
pacte amb Junts per Catalunya i
el vot dels dos regidors del PSC.
Amb aquest pacte, un total de

8 vots, deixaven a l’oposició la
força política més votada, Junts
per Tiana d’Isaac Salvatierra
que va guanyar les eleccions a
Tiana amb 5 regidors. Martorell
substitueix la socialista Esther
Pujol que ja va anunciar que
optava per no presentar-se a la
reelecció.

Després d’una renovació interna, l’entitat Voluntaris Badalona ha llençat una campanya
per buscar nous voluntaris
que vulguin col•laborar amb
la ciutat. Les persones interessades poden adreçar-se al
local de l’entitat, a la Plana
14, entresòl o bé escriure un
correu electrònic a: comissiogestoravb@gmail.com
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Un promotor egipci proposa
construir una piràmide de vidre
a les Tres Xemeneies
Urbanisme | Redacció

El promotor egipci Mohamed Aly
ha proposat convertir les Tres
Xemeneies de Sant Adrià en un
espai dedicat a la cultura de pau
que inclouria una "gran universitat del Mediterrani" així com un
museu mundial del personal de
la pau de l'ONU, entre d'altres
possibilitats. L'equip impulsor
vol fer d'aquest espai un "pont
entre Europa i Àfrica" i estaria
ubicat a l'edifici de turbines i de
les tres xemeneies. El projecte inclou la construcció d'una
piràmide de vidre, similar a la
del Museu del Louvre de París,
al costat de les restes de l'antiga
central tèrmica. L'equip impulsor
diu que voldrien que els terrenys
fossin de titularitat pública i
explotar-los amb una concessió

Una recreació del projecte a les Tres Xemeneies

però alhora asseguren que hi ha
interès d'inversors per comprar
tota la zona de l'antiga tèrmica
del Besòs, de 32 hectàrees de
les quals el 60% està en mans
privades, la qual cosa suposaria
una inversió d'entre 700 i 800
MEUR. Els arquitectes vincu-

lats al projecte asseguren que
la proposta seria "compatible"
amb els altres usos -residencial,
econòmic, etc- previstos pel Pla
Director Urbanístic (PDU). Les 32
hectàrees estan repartides entre
els termes municipals de Sant
Adrià del Besòs i Badalona.

9
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Preparat un dispositiu especial
a les platges per la Revetlla
Nova campanya
informativa sobre
el mosquit tigre
El Ser vei de Salut de
l’Ajuntament de Badalona ha
posat en marxa una campanya
informativa i de prevenció de
la proliferació del mosquit tigre
basada a evitar la posta d’ous
eliminant els punts d’acumulació
d’aigua. Quan comença la calor
les primeres larves surten de
l’ou i comencen a viure a la
superfície de l’aigua.

Nova eina per als
pacients amb xoc
cardiogènic

Imatge d’arxiu del dispositiu de neteja
Sant Joan | Redacció

Una Revetlla més, l’Ajuntament de Badalona ha previst
un dispositiu especial per
la nit d’aquest diumenge.
Com cada any, la platja de
la ciutat serà un dels punts
més concorreguts de la nit i
per aquest motiu l’Ajuntament
vol assegurar el civisme i la
convivència. Durant tota la nit
hi haurà servei de salvament
i socorrisme a les platges,
de les 22h i fins a les 6h del
matí del dia de Sant Joan.
Les guinguetes de la platja
hauran de tancar a les 4h de
la matinada. A partir de les
5:45h de la matinada s’haurà
de desallotjar les platges.
Aquella hora, i acompanyats d’agents de la Guàrdia
Urbana, començaran a treba-

llar els serveis de neteja al
litoral i també al passeig
m arít im. L’A ju nt am e nt ha
informat que els accessos
en cotxe, pels passos subterranis, restaran restringits i
que sancionarà als qui facin
fogueres, ja que queda totalment prohibit.
Recomanació d’anar a la
platja a les 10h del dia de
Sant Joan
L’Ajuntament recomana als
banyistes habituals accedir
a la platja, durant el dilluns
24 de juny, a partir de les 10h
del matí, un cop els equips
de neteja hagin fet la seva
feina. D’altra banda, el Pont
del Petroli restarà tancat des
de les 22h de diumenge 23 de
juny i fins a les 11h del matí
del dia de Sant Joan.

Un treball liderat per
l’Hospital i l’Institut de Recerc a G er m an s Tr i a s i Pu j o l
(IGTP) caracteritza i estudia
una nova cohort de pacients
de xoc cardiogènic per ajudar
a predir el risc de patir aquesta complicació, poc habitual
però fatal, de l’atac de cor.
La recerca la liderat el doctor
A nto n i B ayé s a G er m a n s
Trias de Badalona.

L’empresa Menarini
elimina les ampolles de
plàstic
Menarini, amb seu a Sant Roc,
ha eliminat 22.300 unitats
de plàstic. Aquesta acció, de
l’empresa farmacèutica, l’han
portat a terme els 450 treballadors des de l’1 de gener i
ha equivalgut a eliminar 416
kg d’aquest material. A través
d’aquesta iniciativa mediambiental es pretén eliminar una
tona de plàstic cada any.
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Aquest estiu sortides guiades
d’esnòrquel a la platja de Badalona
Platges | Redacció

Aquest estiu l'Ajuntament de
Badalona ofereix per primera
vegada 10 sortides guiades
d'esnòrquel per tal de donar
a conèixer la riquesa natural
de les platges de la ciutat. Les
sortides, amb inscripció prèvia,
es faran en cap de setmana del
30 de juny a l'1 de setembre
alternant diumenges i dissabtes. A cada sortida s'hi podran
inscriure 12 persones com a
màxim i, amb una edat mínima
de 8 anys (nens i nenes amb
bona capacitat natatòria). Des
de l'organització s'oferirà als
participants el material neces-

La primera sortida serà el 30 de juny a la platja del Pont del Petroli

sari: ulleres, tub, peus d'ànec,
neoprens i boies de seguretat
així com càmera fotogràfica
submarina (per parella). El punt
de trobada de les sortides és
l'Escola del Mar, a les 10 hores
on, de manera prèvia, es farà

una explicació de com utilitzar
el material i, també, es farà una
introducció a la fauna marina del
Mediterrani i com observar-la.
Les inscripcions es poden fer
a reserves@anellides.com o
trucant al telèfon 657 800 531.
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Esports

L'infantil de la Penya, bronze
al campionat d'Espanya
Bàsquet | Jordi Creixell

Els campionats d'Espanya
infantils celebrats a Lugo van
acabar amb la Penya al podi,
penjant-se la medalla de bronze.
L’Infantil verd-i-negre, entrenat
per Héctor Sánchez, va caure
contra el València (86-79) en
l'estrena de la competició, però
a partir d’aquest moment va
anar cap amunt i va fer un gran
torneig. Va guanyar els altres dos
partits de la fase prèvia, contra
el Lleó (72-54) i el Betis (94-71), i
després va superar les rondes de
vuitens i de quarts amb autoritat,
tombant l’Estudiantes (89-59) i
l’UCAM Múrcia (84-69).
En semifinals, però, la Penya
va topar amb el Real Madrid
(105-75), que acabaria sent
el campió del torneig. Tot i la
decepció per no arribar a la
final, el Joventut es va saber
refer guanyant el partit pel tercer
i el quart lloc contra el Barça
(68-60). Conrad Martínez va ser
el líder dels badalonins, anotant

L'infantil verd-i-negre, celebrant la medalla de bronze. / Foto: penya.com

Birgander renova fins al 2022

El pivot suec ha ampliat la seva
vinculació amb la Penya per
tres temporades més i serà
verd-i-negre fins al juny del
2022. Birgander acabava el seu
contracte el 30 de juny del 2020,
però el club ja estava treballant
26 punts. El base verd-i-negre
ha estat un dels jugadors més
destacats del campionat, acabant
com a millor passador del torneig.
La Penya no va ser l'únic equip
badaloní a Lugo. L'infantil del

L'esgrima badalonina triomfa al català cadet

L'Esgrima Hongaresa Badalona va guanyar la
medalla d'or per equips en la modalitat de sabre
en els Campionats de Catalunya cadet celebrats
a Mataró. Adrià López, Pere Llamas i Pau Espejo
van ser els integrants de l'equip badaloní. López i
Llamas també van sumar dos bronzes en la competició individual. / Foto: @Ernest_Barcelo

des de fa mesos per assegurarse la seva continuïtat a més llarg
termini. El pivot s'està recuperant de la lesió que va patir al
genoll esquerre, que només li ha
permès jugar 13 partits aquesta
darrera temporada.
COALCI CB Sant Josep també
hi va participar, però no va poder
superar la fase prèvia i va acabar
en la 17a posició final. Tot i això,
l'equip de Dani Mañé ha arrodonit
una excel·lent temporada.

Quim Franch, MVP de la Copa Catalunya

Quim Franch (Maristes Ademar) ha estat escollit com
a millor jugador de la Copa Catalunya 2018/2019. El
base ha estat un dels líders del conjunt badaloní,
flamant campió de la competició, i rebrà el guardó
a la Festa del Bàsquet Català del proper 6 de juliol.
L'Ademar, d'altra banda, ha renovat el tècnic Lluís
García. / Foto: E. Rueda (Flickr FCBQ).
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Anna Cruz i Sílvia Domínguez,
a la llista definitiva per a l'Eurobasket
Mireia Belmonte participa
en el Gran Premi Ciutat
de Barcelona

Anna Cruz, amb la selecció. / Foto: @NPhoto (AlbertoNevado)_FEB
Bàsquet | J. C.

El seleccionador espanyol
femení, Lucas Mondelo, ja
ha donat la llista definitiva de
12 jugadores que disputaran
l'Eurobasket de Letònia i Sèrbia,
que començarà el dijous 27 de
juny. Entre les convocades hi
ha la badalonina Anna Cruz
i la montgatina Sílvia Domínguez, en una selecció amb
molta presència catalana, ja que
també hi són Laia Palau, Queralt

Casas, Andrea Vilaró i Marta
Xargay. Ucraïna, Gran Bretanya i Letònia seran les rivals
d'Espanya a la fase de grups de
l'Europeu. Les de Lucas Mondelo debutaran davant d'Ucraïna el
dia 27 i encetaran el campionat
amb el repte d'intentar repetir l'or
que van assolir a l'Europeu del
2017. Abans de viatjar a Riga,
la selecció espanyola disputa aquesta setmana un darrer
torneig de preparació a Fuenlabrada.

La Fundació Futbol Badalona tanca el curs

La Fundació Futbol Badalona va celebrar la cloenda
de la temporada amb una gran festa a l'Estadi, on
els jugadors del futbol base escapulat van poder
gaudir d'un munt d'activitats. A més, els més petits
es van poder fotografiar amb alguns dels integrants
del primer equip, com el porter Morales, Valentín i
Robert Simón. / Foto: Eloy Molina

S'acosta el Mundial i Mireia
Belmonte segueix amb la seva
preparació. La nedadora va
interrompre la seva concentració en alçada a Sierra Nevada
per participar en el Gran Premi
Ciutat de Barcelona, on va
estar lluny de les seves millors
marques i només va pujar al
podi als 1.500 lliures, on va ser
segona. Per contra, als 200
papallona, on és campiona
olímpica i del món, va ser vuitena i no va aconseguir la mínima
pel mundial.

Laia Zurita i Marc García
brillen a l'estatal sub-16 de
seleccions autonòmiques
Els dos atletes de la UGE
Badalona van pujar el podi en
solitari i per equips. Laia Zurita
va ser medalla d'or als 300
metres llisos i va repetir triomf
amb Catalunya als 4x300. Pel
seu cantó, Marc García va ser
bronze als 100 metres llisos i
campió als 4x300.

Robert Simón, escapulat un any més

El jugador badaloní Robert Simón continuarà una
temporada més al CF Badalona. Després d'haver
jugat més de 25 partits a la lliga, el jugador, com
especificava el seu contracte, ha renovat automàticament per un any més i complirà la seva cinquena
temporada al primer equip escapulat. / Foto: Eloy
Molina
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La imatge
Les darreres fogueres de Sant Joan
a Badalona
La Revetlla de Sant Joan és nit
de foc i alegria i també de fogueres. Aquesta tradició s'ha anat
perdent durant els darrers anys.
La construcció i les mesures
de seguretat han fet reduir el
nombre de fogueres arreu de
la ciutat. Abans, a cada barri, i
fins i tot gairebé a cada carrer,
trobàvem autèntiques competicions per trobar la foguera
més gran. Ara a Badalona,
les fogueres que s'organitzen
durant la Revetlla de Sant Joan
es poden comptar amb els dits
de les mans. Podem trobar a la
plaça del Sol, Bonavista, Llefià o

Pomar. D’altra banda a Montgat,
coincidint amb la Festa Major,
també podrem veure cremar
una foguera a la platja. Moltes

#totbadalona a Instagram

d'aquestes fogueres s'organitzen
la mateixa jornada de la Revetlla.
La imatge correspon al barri de
Pomar, aquest dimarts.

Ens calen projectes de debò...
quan anem de municipals
sempre la mateixa cançoneta:
neteja i urbana.... per quan un
Projecte de ciutat? #Badalona
@carolabarriga

Cada vegada s'està respectant menys el passeig i la
Rambla en aquest sentit..
Per les nits s'aparquen
motos i cotxes al carrers
peatonals #Badalona
@iriamerigol

Obra de teatre a l'escola
Assumpció de Badalona amb
els alumnes de 4rt d'ESO
representant la Revolució
Francesa. Molt bona feina dels
alumnes i professors
@ErmenterV

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

De Badalona a Miami en veler,
David Berenguer i Laura Gandía
via Twitter @totbadalona

627 vots

Creus que Badalona hauria
d’apostar per construir una
piscina municipal descoberta?
Sí, cal una piscina 60%
No cal 32%
Sí, pero que sigui privada 8%

El cubà David Berenguer i la valenciana Laura Gandía van sortir fa
uns dos mesos des del Port de
Badalona en direcció a Miami.
La parella, que no té estudis en
navegació, va començar aquesta
aventura per recórrer unes 1.700
milles nàutiques amb l’objectiu
de realitzar un “viatge espiritual”.
Durant el trajecte, que els ha
portat per diversos ports com
Menorca, Marroc, Les Canàries,

Cap Verd, Martinica, Puerto Rico
o Cuba, la parella ha anat tenint
tripulació que volia fer una mena
d’autoestop. Tot i els mil entrebancs, i la manca d’experiència,
la parella, que es va conèixer a
Menorca, ha pogut aconseguir
el seu somni gràcies a un vent a
favor. Ara estan fent una col•lecta
a la pàgina GoFundMe per continuar el seu viatge sense una
destinació marcada.

Ho hem vist al Facebook del TOT
Mon Rios
El barrio histórico mas
abandonado de Catalunya.
Es vergonzoso no invertir ni
un solo euro en patrimonio
histórico
Dolors Colomé
Madre mía, cuando vaya
a buscar el propietario del
coche blanco la cara que se
le pondrá
Francesc Xavier Viñas
L'estat dels carrers a Badalona
son lamentables i això s'ha
de dir i que els responsables
municipals hi posin fil a l'agulla

Pròxima pregunta:
On passaràs la Revetlla
de Sant Joan?
A casa
A la platja
En una festa popular
Fora de Badalona

Els nostres seguidors
han opinat!
Potser cal una piscina coberta
però que funcioni i sigui decent
@jospinsol

És urgent una piscina
municipal descoberta a
Badalona @crisrui2

Que sigui pública i puguem
anar tothom. Amb preus per a
totes les butxaques
@juanfrank710
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On és?

Descobrim un racó quotidià de Badalona

Cada setmana, el TOT Badalona et proposa un petit joc. En
aquesta secció trobaràs una
imatge actual d’un racó quotidià de la ciutat, de qualsevol
barri. Cada setmana hauràs

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

Badalona que potser mai has
parat atenció.
Per això et proposem, on és?
Setmana anterior:
Carrer Santa Madrona

Fet a Badalona

Entitats

Cor de Marina
El Cor de Marina és una
entitat cultural de Badalona , dedicada inicialment
a l c a n t c o r a l. L a s eva
seu social està situada a
la Rambla i és un edifici
protegit com a bé cultural
d'interès local.

Terminales
y Remaches S.A

Empresa de Badalona dedicada a la fabricació de peces
metàl·liques, matrius per treballar, i manipulacions necessàries
per a peces.
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Badalona
Divendres 21 de juny
Festes de Sant Joan de LlefiàGran Sol, a les 21h, pregó a
càrrec de Justo Molinero, a
les 22h, concert dels Ketama,
al parc del Gran Sol
Festes de Sant Joan de Llefià Alt, música amb dj Àlex
Dasilva, a les 22h, a la plaça
de la Pipa

Concert tribut a Alaska, amb
El rey del glam, a les 23:30h,
al Sarau 08911

Dissabte 22 de juny

Concert The UK Blues Brother
tribute, a les 24h, al Sarau
08911

Diumenge 23 de juny,
Nit de Sant Joan
Festes de Sant Joan de LlefiàGran Sol, xocolatada i festa
infantil, a les 10h i festa de
l’escuma, a les 12h, a l’Illa XIII
Revetlla de Sant Joan, a les
21h, a la plaça del Sol

Revetlla de Sant Joan, a
les 21h, a Can Mercader

Dimecres 26 de juny

Revetlla de Sant Joan, a les
22h, al carrer Mas Felip (antiga
església cremada de Canyet)
Festes de Sant Joan de Llefià
Alt, a les 22h, música amb
Cocodrilo Club, a les 22h, a la
plaça de la Pipa

Dijous 27 de juny

Festes de Sant Joan de Llefià-Gran Sol, revetlla de Sant
Joan, a les 23h, al parc del
Gran Sol
Festa de Sant Joan a la Donzella de la Costa, a les 24h, a
la Donzella platja

Festes de Sant Joan de Llefià-Gran Sol, actuacions de
dansa, a les 19h, sardinada
popular, a les 21h i havaneres
i rom cremat, a les 23h, al parc
del Gran Sol
Festes de Sant Joan de Llefià
Alt,, activitats durant tot el dia,
a les 21h, correfoc i a les 22h,
concerts, a la plaça de la Pipa

Festes de Sant Joan de LlefiàGran Sol, concert de Flamenco Vivo, a les 20:30h, i concert
d’Ecos del Rocio, a les 21h, al
parc del Gran Sol

Dilluns 24 de juny,
Sant Joan
Festes de Sant Joan de Llefià
Alt, exhibició de cavalls, a les
10h, a la plaça de la Pipa
Festes de Sant Joan de LlefiàGran Sol, festa de l’escuma, a
les 12:30h, a l’Illa I

Presentació del llibre “Maremar”, d’Elisenda Puig, a les
19h, a l’Espai Betúlia

Concert-conferència Big Mama Montse: Teresa Pàmies,
la llengua com a ofici, a les
18:30h, a l’Espai Betúlia
Inauguració de l’exposició “El
Modernisme i les flors”, a les
19h, al Museu de Badalona

Montgat
Festa Major de Sant Joan
Divendres 21 de juny
Recorregut teatral amb tapes A la tarda pel barri antic.
Venda d’entrades anticipades
als establiments: 10 € (quatre
consumicions cervesa/refresc
+ tapa)
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Dissabte 22 de juny

Lectura del manifest de la flama del Canigó I focs artificials
a càrrec de la Colla de Diables
de Montgat A les 20.40 h a la
Torre de Guaita de Ca N’Alsina

Jocs infantils tradicionals
(trencar l’olla, jocs amb aigua...) a les 18.30 h a la plaça
Sant Joan a càrrec de l’AV del
Casc Antic i Monsolís
Animació musical Música
amb ADT a les 21.30 h a la
plaça Sant Joan

Ballada de sardanes amb la
Punt Cat Cobla a les 19 hores
a la plaça Sant Joan
Botifarrada popular Entrepà
de botifarra a la brasa i beguda
Preu tiquet: 3 € A les 21 h al
parc de la Riera d’en Font
Ball de Festa Major Hi haurà
servei de bar a les 22 h al parc
de la Riera d’en Font

Diumenge 23 de juny,
Nit de Sant Joan
Arribada de la flama del Canigó amb els Tabalers de Montgat i els Miquelets A les 19.45
h a la plaça Mallorquines
Recepció de la flama del Canigó A les 20.10 h a l’Ajuntament
de Montgat

Encesa de la foguera de Sant
Joan, de 20.40 a 21 h a la
platja de davant de la plaça
Sant Joan
Ball de revetlla amb
l’orquestra La Privada A les
23.30 h al parc de la Riera
d’en Font

Castell de focs de fi de festa
a les 22.30 h a la platja de
Montgat

Tiana
Dijous 27 de juny

Dilluns 24 de juny,
Sant Joan
Concert de Sant Joan a càrrec
de la Coral del CRiC i de a les
13 h a l’església parroquial de
Sant Joan

Nits d’Estiu als Badius, actuació d’ADT en acústic, a les
21h, al badiu del carrer Matas 2
de Tiana
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Cultura

La Flama del Canigó arribarà
diumenge a Badalona amb novetats
Sant Joan | Redacció

L’arribada de la Flama del
Canigó és una de les tradicions
més arrelades a les terres de
parla catalana i dona inici a la
Nit de Sant Joan. La Flama surt
de la Catalunya Nord i arriba a
centenars de llocs per encendre les fogueres. Enguany,
a Badalona s’ha reinventat
la festa gràcies als Joves
d’Òmnium Cultural i la participació de diverses entitats
badalonines, com Soca-Rel,
que fins ara s’encarregaven de
la festa. A Badalona, la Flama
arribarà cap a les 17h amb
una cercavila que recorrerà
els carrers del Centre. Cap a
les 19h, la Flama arribarà a la
plaça de la Vila on començarà
la par t més institu c ional.
Seguidament hi haurà parlaments i actuaran els bastoners
de Canyet, els castellers de
Badalona i els Miquelets. A la
plaça s’encendrà la foguera i
es cremarà el Decret de Nova
Planta. A continuació s’iniciarà
un recorregut amb tota la gent i
les entitats de cultura popular,
a manera de corre bar festiu,
per 5 punts que representaSant Antoni de Llefià
Carrer
de Mary Ward

Carrer
a carrer

(Malwith 1585-Hewart 1645).
Fundadora religiosa anglesa.
Clarissa a Saint-Omer (1606),
amb altres cinc dones angleses
fundà l’institut de les English
Ladies, dedicat a l’educació
i a l’apostolat. A causa de la
supressió de la clausura fou

Imatge de la Flama del Canigó

ran els 5 territoris dels Països
Catalans. La Flama arribarà
cap a les 21h, a la plaça del
Sol, on s’encendrà la foguera
de la revetlla de Sant Joan.
Revetlles a molts
barris de Badalona
La nit d’aquest diumenge 23
de juny, Revetlla de Sant Joan,
s’han preparat, com cada any,

moltes revetlles i balls populars
arreu de la ciutat. A la plaça
del Sol serà a partir de les
21h, amb un sopar popular i
música, i també a Can Mercader, Bonavista o Sant Crist,
entre d’altres barris. A Llefià,
coincidint amb les Festes del
barri, hi haurà Revetlles al parc
del Gran Sol o a la plaça de
la Pipa.

empresonada a les clarisses
de Munic (1631) i suspesa de
l’orde temporalment. Molt a prop
d’aquest carrer hi ha l’escola
Maria Ward, que s’instal·là en
aquesta zona a principis dels
anys seixanta.
Tots els carrers de Badalona. Museu
de Badalona, 2003. Margarida Abras,
Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto

20

20(ELMEUCARRER).indd 2

19/06/2019 14:34:57

Per Sant Joan, Festa Major a Montgat
Arseni Santos s’acomiada
del “Esclat de Cobla”

El Tapes de Teatre torna aquest divendres a Montgat
Festes | Redacció

La Festa Major de Sant Joan
comença aquest mateix divendres amb la benvinguda a la
festa i el pregó a la plaça de
la Vila, a les 22h. Tot seguit, al
mateix lloc, es clourà el festival
de microteatre. Dissabte 22, a
partir de les 10 h, es disputarà
el torneig de vòlei platja. A les
19 h, al parc de la Riera d’en
Font, hi haurà la ballada de
sardanes, i a les 20 h arribarà la
botifarrada popular, seguida del
ball de Festa Major. Diumenge
23 es faran activitats tot el dia,
com el tastet de mar o la jornada de portes obertes a la Torre
de Guaita de Ca N’Alsina. A les
19.45 h està prevista la tradicional arribada de la Flama del
Canigó, i després l’encesa de la
foguera de Sant Joan, amb el
sopar i el ball de Revetlla al parc
de la Riera d'en Font. Dilluns
24 arrencarà amb la traca i
repic de campanes, i seguirà
amb el concert del CRiC i més
propostes. El punt final serà el
castell de focs de fi de festa (23
h a la platja de Montgat).

Cultura i gastronomia
amb Tapes de Teatre
D e s p r é s d ’u n a p r i m e r a
edició exitosa, aquest divendres tornarà el Tapes de
Teatre ,una de les activitats
més singulars del programa de la Festa Major de
Sant Joan. L’esdeveniment
combina gastronomia,
correbars i cultura a través
d’un recorregut microteatral
amb tapes i 4 espectacles.
Arrencarà a les 18.30 h al
parc de la Riera d’en Font
(punt de trobada i venda
d’entrades). A les 19 h hi
haurà la primera parada, al
Celler de Montgat, i a les
19.20 h el primer espectacle
al mateix parc. La segona
parada serà a les 20 h al
bar La Placeta, i a les 20.20
h l’espectacle a la plaça de
Sant Joan. A les 21 h la
tercera parada, amb tapa a
Can Fava, i a les 21.20h, un
espectacle a les escales de
de l’església parroquial de
Sant Joan.

Després de 9 temporades,
aquest diumenge, 23 de juny,
s’acomiadarà dels oients el
programa de Ràdio Ciutat de
Badalona, “Esclat de Cobla”.
L’espai de sardanes, conduït
per l’Arseni Santos, s’ha emès
cada diumenge de 10h a 11h
del matí des de fa gairebé una
dècada. Santos deixa l’espai
per motius personals.

Presentació del llibre
"Maremar", d'Elisenda
Puig
El pròxim dimecres, 26 de
juny, l’Espai Betúlia, a les 19h,
acollirà la presentació del llibre
“Maremar”, d’Elisenda Puig.
“Maremar” narra la història
de la Jalila, una noia siriana
que és adoptada per en Cesc
i l’Eva, una parella de Barcelona. A través de veus narratives diverses, l’obra exposa
experiències que tenen en
comú l’exili.

Concert Big Mama:
Teresa Pàmies, la
llengua com a ofici
Dijous 27 de juny, a les 18:30h,
l’Espai Betúlia acollirà el
concert-conferència Big Mama
Montse: Teresa Pàmies, la
llengua com a ofici. Big Mama
crea un espectacle a partir de
la seva passió personal cap
a l’obra de Teresa Pàmies,
un homenatge en forma de
conferència-concert amb 10
cançons.
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TOT Estiu

El Pont del Petroli

Aquestes fotografies són
de final de segle XX, quan
encara no s’havien desmantellat les instal·lacions de
CAMPSA. Autor desconegut/Museu de Badalona.
AI. Fons Ajuntament
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Novetats

Editorial

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

La darrera
carta de Manuel
Moron
Rodolfo del
Hoyo Alfaro

Men in Black: International
F. Gary Gray
Intèrprets: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall

Viena edicions
Un aixecament de cadàver
revela secrets ocults tant dels
morts com dels vius. L’oficial
de justícia Roberto Bernal
assisteix a la diligència de
l'aixecament del cadàver de
l'indigent Manuel Morón. Entre
les seves escasses pertinences troba un quadern.
El vent de la nit

Els Homes de Negre sempre han protegit la
Terra de l'escòria de l'univers. En aquesta nova
aventura, s'enfronten a la seva pitjor amenaça
fins llavors: un talp dins l'organització dels MIB.
Crítica: 		

Públic:

Tolkien
Direcció: Dome Karukoski
Intèrprets: Nicholas Hoult, Lily Collins, Genevieve
O''Reilly, Colm Meaney, Tom Glynn-Carney

Joan Sales
Club Editor

Tolkien és un escriptor orfe a la recerca de
l'amistat, l'amor i la inspiració artística en el si del
grup d'inquiets estudiants del qual forma part. En
aquest context es produeix l'esclat de la Primera
Guerra Mundial.

«La guerra és una fulana que
t’emmetzina la sang per sempre», escriu Joan Sales a Incerta glòria. A El vent de la nit se’n
mesura l’abast. La mena de pau
de després de la guerra és la nit
enrarida i malalta de trenta anys
de franquisme esbudellada per
un supervivent, en Cruells.
Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 189

Crítica: 		

Públic:

Largo viaje hacia la noche
Direcció: Bi Gan
Intèrprets: Tang Wei, Huang Jue, Sylvia Chang, Lee
Hong-Chi, Luo Feiyang

Luo Hongwu torna a Kaili, la seva ciutat natal,
després d'haver-ne escapat fa molts anys. Allà comença a buscar la dona que va estimar i que mai
va aconseguir esborrar de la seva ment. El seu
nom era Wan Qiwen.
Crítica: 		

Públic:

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

Posa't en contacte amb nosaltres: 651 976 517 comercial@totbadalona.com
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Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@totbadalona.com

Lectors

L'incivisme d'alguns comerços
Josep Arqué

Porto molt de temps denunciant aquest incivisme que
tenen alguns comerços
d'aquesta zona que dipositen a qualsevol hora del dia
les seves deixalles siguin
d'embalatge o orgànics sobre
la vorera situada davant del
número 101 d e Fran c es c
Layret, també utilitzen la jardinera de la pobra i oblidada
olivera que decora aquesta
zona des de la construcció de
l'edifici del BBVA, quan el lògic
seria que estigués ben cuidada de poda i el seu parterre
ben enjardinat per a la satisfacció dels veïns i ciutadans
que transiten aquesta zona. I el
més curiós i sorprenent és que
aquests fets tenen lloc a escassos 100 metres de l'ajuntament
i cap polític municipal ho veu…
Personalment ho he denunciat en totes les meves xarxes
socials perquè la gent conegui
aquests fets i també puguin
d e n u n c i a r- h o. M ' h e p r e s
la molèstia de denunciar a

l'oficina de l'AAVV del centre on
sorprenentment ells també han
fet denúncies a l'ajuntament
perquè prenguin mesures a
aquesta degradant situació, bé
imposant multa'l als qui incom-

pleixen la normativa vigent o
bé situant més contenidors,
que per cert, els que hi ha en
aquesta zona fa setmanes
precintats sense conèixer els
motius.

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

Alguna vegada has escoltat
el teu cos queixar-se?
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

C/ Francesc Layret, 52 - 3r 2a
08911 Badalona
Telf: 650.595.943
hola@belinda-ruiz.com
www.belinda-ruiz.com
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Salut

La Unitat d'Ictus de Can Ruti
avança cap a un nou model
La Unitat d'Ictus de l'Hospital
Germans Trias aposta per un
model de millora de la qualitat
humana del servei. Així, des
d'aquest dilluns 17 de juny s'ha
posat en marxa un projecte
de flexibilització dels horaris
de visites i d'integració dels
familiars en el procés assistencial. El projecte d'humanització
neix del treball conjunt entre
els professionals d'infermeria i
el personal mèdic del Servei de
Neurologia. "Hem de canviar la
nostra cultura de treball, fer

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

la nostra feina davant dels
familiars explicant què fem i
com ho fem per fer-los partícips de les cures del pacient",
explica Isaac Nuño, adjunt
d'Infermeria de la Direcció
Clínica de Neurociències.
La implicació de les famílies
en les cures del pacient i un
horari continuat de visites
suposa una millor adaptació a
l'ingrés hospitalari per part dels
acompanyants i una reducció
de l'estrés i la desorientació
dels pacients. El projecte neix
de la demanda dels familiars
per ampliar els horaris de
visita, explica la supervisora
de Neurologia, Rosa López:
"Fa deu anys que valorem la
satisfacció dels familiars a la
unitat i en tots els indicadors
ens puntuen amb un 9 o un
10. En canvi, quan preguntàvem pels horaris de visita,
vam detectar que els familiars
no se sentien còmodes amb un
horari restringit".A partir d'ara,
els familiars podran visitar els
pacients de la unitat sense
restriccions horàries. "Analitzarem l'impacte d'aquesta
nova política en diferents
aspectes, com són la seguretat
del pacient i les complicacions

mèdiques, la satisfacció dels
usuaris i dels professionals
de la Unitat d'Ictus", ressalta
la coordinadora de la unitat,
la doctora Natàlia Pérez de
la Ossa. La Unitat d'Ictus
Agut de Germans Trias està
acreditada per la Societat
Española de Neurologia des
de l'any 2010 i disposa d'un
pla de qualitat "amb un registre d'incidències on tots els
professionals poden declarar
qualsevol disfuncionament,
per tal que els responsables
en tinguem coneixement i els
corregim", conclou Pérez de
la Ossa.

Antiga de València, 31· 93 399 92 76

FARMÀCIA SERENTILL
de Mar, 23 · 93 384 12 33

FARMÀCIA VIVES

Juan Valera, 197 · 93 388 05 04

FARMÀCIA VIAYNA

President Companys, 45

FARMACIA MASNOU
Llefià, 15-17 · 93 387 42 98

FARMÀCIA OLÍMPIC
Av.d’Alfons XIII nº 127
93 387 93 50
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Revetlla de Sant Joan amb precaució
L'arribada de l'estiu ve acompanyada de la celebració de diverses festes populars arreu de
Catalunya, com ara les revetlles
de Sant Joan i de Sant Pere.
El foc, els petards i la coca de
crema i pinyons són elements
tradicionals per al gaudi de
petits i grans, però comporten
alguns riscos que cal prevenir,
com ara lesions o intoxicacions.
Els productes de pastisseria,
especialment els farcits de
crema o nata, són un medi
òptim per a la supervivència i
multiplicació de microorganismes patògens, si no es respecten les condicions d'higiene
necessàries durant la seva
elaboració i conservació. A
més, cal tenir en compte que
les elevades temperatures que
es donen durant l'època estival
en el nostre territori suposen un
factor de risc associat al consum
d'aquests productes.
Per prevenir possibles toxiinfeccions alimentàries i gaudir de les
coques amb seguretat seguiu
les recomanacions següents:
• Si les elaboreu, respecteu
les normes bàsiques d'higiene:
netejar, separar, coure, refredar.
• S i l e s c o m p r e u, fe u - h o
en un establiment apte per

Telf. 93 464 21 34
Avgd. President Companys, 57 - 08911

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

a l'elaboració i/o la venda
d'aquests aliments.
• Trieu-ne el tipus (farcides o
no) en funció de les possibilitats de conservar-les fins al
moment del consum.
• Conserveu en fred fins al
moment del consum les que
contenen crema o nata (si no
les consumiu del tot, retorneules ràpidament a la nevera).
• Si heu de fer un desplaçament llarg i no podeu assegurar la seva conservació en fred,
és millor preparar o comprar
coques que es poden conservar a temperatura ambient, o
bé preveure'n l'elaboració o
l'adquisició en el lloc de destinació.
Què cal fer en cas d’accident
o bé intoxicació?
• En cas de cremades, seguiu
les recomanacions bàsiques
de primers auxilis. Recordeu
que les pautes són diferents en
funció de la causa, la dimensió
i l'estat de la ferida. Les cremades greus requereixen atenció
mèdica immediata.
• Si participeu en un correfoc i per qualsevol circumstància se us encén la roba,
tireu-vos a terra i rodoleu per

apagar les flames. Sobretot,
no correu, perquè les flames
s'escamparien i serien més
virulentes.
• En cas de patir una ferida
que afecti els ulls, netegeu el
contorn de l'ull, sense comprimir el globus ocular, renteu i
aneu urgentment a un centre
sanitari.
• Si entre dues i sis hores
després d'haver consumit la
coca, teniu mal d'estómac
molt fort, suor freda, vòmits,
diarrees o febre, el més probable és que patiu una intoxicació
alimentària. Eviteu la deshidratació i seguiu els consells
bàsics de primers auxilis.

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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Tendències

Pols bronzejadors: et revelem
com s'apliquen
bellezaactiva.com
Quan els raigs de sol arriben
al nostre rostre i trenquen la
pal·lidesa, els pols bronzejadors es conver teixen en
el millor aliat beauty. Un toc
de pols de sol ens ajuda a
potenciar el bronzejat natural
que hem començat a adquirir.
Però perquè el resultat sigui
afavoridor no n'hi ha prou

amb tenir-lo en la bossa, cal
saber com aplicar-lo i quins
són els millors pols bronzejadors del mercat. A continuació, et donem les claus,
perquè no permetrem que
llueixis com un cheeto.
Com apliquem els
pols bronzejadors?
Abans de ruixar el nostre
cutis de pols de sol i pensar

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

NOUS SERVEIS!
* PSICOLOGIA INFANTS, JOVES I ADULTS
* PSICONEUROIMMUNOLOGIA

PRANA
CENTRE DE SALUT

c/ PROGRÉS N.28
BADALONA
633.901.023

que estarem més brunes per
adquirir un to taronja, val la
pena rebutjar aquesta idea i
pensar en tres regles:
• Menys és més. Com ocorre
amb molts cosmètics, utilitzar
una quantitat exagerada de
p o ls bro nzejad or s no més
aconseguirà un aspecte artificial, però no et farà semblar
més bruna. Alleugereix la
brotxa si consideres que has
agafat massa quantitat.
• To d'acord al color de natural
de la teva pell. Com ocorre
en les bases, és important
seleccionar els pols bronzejad or s que present in una
tonalitat més pròxima a la
teva.
• Acabat segons la teva pell.
L'acabat setinat i mat és ideal
per a donar un toc de sol a
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la teva pell, però si tens la
pell seca, apagada i amb
imperfeccions et recomanem
l'acabat brillant (els centellejos actuaran de reflectors).
I la següent qüestió és...
com hem d'aplicar els
pols bronzejadors?
• El tradi c ional 3 inver tit.
Parlem de la trajectòria tradicional amb la qual vestir la

teva pell de bru, realitzant
un tres invertit el vèrtex del
qual arriba al punt central
entre cella i cella. La resta
són dues c or bes que van
d'aquest punt al pòmul, en
una línia més baixa que la
de les ulleres (en contorn).
• El bronzejat amb efecte
contouring pretén emfatitzar
les faccions amb un to bru.
Per això, apliquem color a

la zona del naixement del
cabell, marcant el pòmul i
seguint la línia de la barbeta.
• Si optes per un bronzejat
integral en el rostre, aplicaràs
color en més zones.
Això sí, segueix el contorn
de la cara per a no tapar les
zones de llum i no apor tis
bronzejat en el contorn dels
ulls perquè emfatitzaràs les
ulleres.

Mercé Rodríguez

• Arrenjaments i reformes
• Roba de la llar
• Nuvies, comunions
i cerimonies

C/Prim, 179
de 10 a 14 i de 17 a 20h.
Dissabtes tarda tancat
29
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Llar

Escales amb estil
aquest cas no és el més important. Amb pocs diners es poden
fer grans coses si compteu amb
la vostra creativitat i imaginació. Els ornaments simples però

Redacció / ACPG

Les escales són elements que
poden donar estil i personalitat a la llar. El pressupost en

`

`

elegants són els millors, aquí
us deixem alguns consells. El
lloc dels graons generalment
és poc tingut en compte, per no
dir oblidat en la decoració, però
quan arriben les visites és el
primer punt on fixen la mirada.
Les plantes interiors són ideals
per col·locar-les als graons.
L’aspecte visual del vostre
ambient canviarà amb un parell
d’obres d’art. Si l’escala té un
replà es pot aprofitar per col·locar
un altre element decoratiu. Però
si voleu estalviar espai podeu
instal·lar armaris de paret o petits
prestatges estratègicament
col·locats.

El teu ordinador és
molt lent?

tenim la SOLUCIÓ

93 460 31 10
www.integer.cat
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Gastronomia

Recepte gentilesa de:
FORQUILLABADALONA
BOTÀNICS
Sant Miquel, 4 | 93 389 36 28

Ingredients:
Mortadel·la italiana bologna,
Formatge parmesà, Ruca,
Tomàquet semisec, Pesto
alla genovese, Pa de coca
Preparació:
Obrirem el pa de coca després de fornejar-lo durant
uns minuts.
Posarem pesto al gust,
repartint-lo bé per les dues
parts del pa. Hi posarem la
mortadel·la italiana tipus bologna seguit del tomàquet
semisec.

Entrepa Càssia
Després afegirem el formatge parmesà que anteriorment haurem tallat fi i finalment la ruca.

Maridatge:
Gintònic de Martin Miller’s
Maridatge musical:
Les nits no moren mai
(Doctor Prats)

SORTEIG
Per celebrar l'arribada
de l'estiu SORTEGEM un "XULETO".
Només cal que segueixis
els següents passos per aconseguir-ho.
Ser seguidor del nostre Facebook o Instagram.
Etiqueta una persona.
Tens fins el 28 de juny per poder participar
El premi es recollirà
a la botiga.

Molta sort a tots
Carrer d'Arnús,26
BADALONA
933 84 66 54 · 646 591 598
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Vint coses que no
sabíeu sobre la coca de Sant Joan

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

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

Les coques de fruita, de pinyons,
farcides amb crema, massapà,
de llardons…, acompanyades
d’un bon cava o de moscatell,
són elements imprescindibles
de la nit de Sant Joan. Cada
any els forners i pastissers fan
milers de coques, tot i que també hi ha qui s’estima més ferse la a casa. I, com tota menja
tradicional, té una història llarga

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

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

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

Organització de festes, aniversaris,
grups, comiats, reunions familiars, etc.
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i plena d’anècdotes i variacions
que paga la pena de saber.
• La coca de Sant Joan s’elabora
amb massa de brioix, una base

molt freqüent en pastisseria que
també s’empra per fer més dolços, com ara el tortell de Reis.
• Sembla que el nom deriva del

verb llatí ‘cocere’, que vol dir
‘coure’.
• Pot ser farcida de moltes coses dolces: les més comunes
són la crema i el massapà, però
també hi ha qui hi posa nata i
productes més creatius.
• Tradicionalment, és ornada
amb fruita confitada i pinyons,
tot i que també és molt popular
la que porta llardons.
• Entre la fruita confitada, les
peces més habituals són les cireres, rodanxes de taronja i trossets fins de meló, que hi donen
el toc de color característic.
• L’any passat per Sant Joan, a
Barcelona es van vendre més
de 900.000 coques artesanes.

93 782 17 58 · www.ibericfusion.com

1h.

gratis

Eduard Maristany, 197 local 2 (al costat del Port Marina Badalona)
També ens podreu trobar a: CC Maquinista - CC Màgic Badalona
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• Alguns dels pastissers més
atrevits de la ciutat proposen
de farcir-les amb crema de formatge i maduixes i sobrassada.
I fins i tot s’ha elaborat gelat de
coca de Sant Joan.
• Segons el Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província, la
varietat més venuda any rere
any és la de brioix amb fruites i
pinyons.

• La tradició diu que la coca de
Sant Joan ha de tenir una mida
canònica, el doble de llarg que
no d’ample, i amb angles arrodonits.
• Segons el cuiner Ignasi Doménech, la proporció entre
l’amplada i la llargada de la coca
és igual a la proporció entre el
dia i la nit per Sant Joan.
• La coca de Sant Joan deriva

del tortell amb ous que es menjava antigament: un dolç de forma rodona, que era una reminiscència clara del culte al sol.
• De primer, les coques que es
consumien en aquesta diada
eren pastades a casa i portades
als forners perquè les coguessin.
• Amb el naixement de les primeres pastisseries, al segle XIX,
la recepta es va endolcir amb

Miquel Servet, 202
933 87 49 42

Has tastat ja
les nostres coques
de Sant Joan?
34
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l’aportació de cireres i més fruites confitades.
• La coca moderna es va incorporar a les revetlles l’any 1860 i
cap a l’any 1900 ja n’era un element essencial.
• A pagès, hi havia la creença
que s’havia de consumir a
l’exterior perquè menjar-se-la
sota teulat portava desventura.
• Abans era freqüent de menjar-

se-la acompanyada de vi dolç
o ranci, però avui aquestes begudes han anat deixant pas al
cava.
• Per aquestes dates, en molts
altres indrets de la Mediterrània
mengen dolços molt semblants
a la coca de Sant Joan.
• Sense anar més lluny: a
l’Alacantí hi ha una menja que
duu el mateix nom, però és una

mena de coca de verdures amb
tonyina.
• I a Menorca la coca de Sant
Joan també es pot dir coca bamba. És una coca alta enroscada
en forma d’espiral típica de les
festes patronals a l’illa.
• La mateixa coca també es pot
consumir per les revetlles de
Sant Pere i Sant Jaume, que
abans se celebraven molt.

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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Immobiliària

Els canvis més destacats
de la nova llei hipotecària
idealista.cat
Un dels més importants és
l'obligació del client d'acudir
al notari amb una antelació
mínima de 10 dies per analitzar amb ell les condicions
de la documentació remesa
pel banc i solucionar possibles dubtes. L'entitat, per la
seva banda, ha de lliurar una

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

Tel. 696 687 826

informació molt exhaustiva a
consumidor i notari a través
d'un mitjà telemàtic per a la
seva verificació.
A més, la normativa limita les
comissions per amortització
total o parcial (els nous límits
s'estableixen segons el tipus
d'hipoteca -fixa o variable- i
segons el moment en què
es realitzi la cancel·lació (en
els primers anys de vida del
préstec o en els últims).
U n a l t r e c a nv i i m p o r t a n t
és que s'amplia el límit del
deutor abans que el banc
pugui iniciar l'execució de la
hipoteca, també coneguda
com a clàusula de venciment
anticipat, (com a mínim cal
incomplir 12 mensualitats o
el 3% del volum del préstec),
mentre que queden prohibi-

des clàusules com les terra.
També s'abarateix el procés
de conversió d'una hipoteca variable a una fixa o una
hipoteca multidivisa a una
en euros, es limita l'interès
de demora, es prohibeix que
la concessió estigui subjecta a la contractació d'altres
productes com assegurances
i es repar teixen clarament
els despeses de formalització de la hipoteca: el client
només pagarà la taxació i
les còpies de l'escriptura que
sol·liciti. Sense oblidar que
els bancs estan obligats a
analitzar de forma detallada
la solvència del client, així
com proporcionar-li una informació detallada abans de la
signatura del préstec i durant
tota la seva vigència.
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 · 93 383 04 68

MONTGAT- CAN MAURICI Ref B-2943: Baixos
de 75m² amb 3hab, bany i cuina arreglats,
menjador amb sortida a pati de 30m²a/a i caleff, per entrar a viure.

PLÇ. PEP VENTURA 5 MIN DEL METRO Ref
B-2941: Pis de 3hab ext, bany i cuina reformats,
menjador de 21m² ext a balcó, parquet, alumini, calef i a/a,asc. Ideal per zona i preu!!!

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

235.000 €

265.000 €

318.000 €

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

PEP VENTURA-PROGRÉS Ref B-2935: Pis
sòtan de 120m², 3 hab, 2 banys, menjador
amb cuina oberta de 50m², terrassa de 17m²
,terres de parquet, portes de faig, alumini,
tot reformat per entrar a viure.

SANT CRIST Ref B-2944: Pis de 60m², 2hab,
bany i cuina reformats, menjador 18m² ext,
a/c amb bomba de calor, Ideal parelles.

370.000 € (Pk i traster opcionals)

192.000 €

112.000 €

SANT CRIST Ref B-2938: Pis de 60m², 2hab
dobles, bany i cuina reformats, menjador de
21m² ext a balcó, parquet, portes de faig,
alumini, a/c amb bomba de calor, per entrar
a viure.

MORERA Ref B-2939: Pis ideal parelles,
2hab, menjador de 21m² amb cuina americana i sortida a gran balcó, a/c i caleff, finca
amb ascensor.

PEP VENTURA PROGRÉS Ref B-2940: Bxs
amb entrada independent, 3hab, bany y cuina conservats, menjador amb sortida a pati
de 7m² , traster i terrassa de 10,5m² , local de
17m².Ideal per zona.

135.000 €

186.000 €

262.000 €

PROGRÉS-ESTUDI Ref B-2936: Estudi de 36
m ², 1 hab doble exterior, cuina americana,
bany cpomplert, parquet, calefacció. Ideal per
independitzar-se. Obra seminova.

EDIFICI EN VENDA-PEP VENT Ref B- 2921:
: Edifici en vanda, 450 m ² útils repartits en 4
pisos+àtic d'entre 80-90 m ² + terrassetes de
10m ²-20 m ². Oportunitat única!

CENTRE-CASA EN VENDA Ref B- 2916: : Per
entrar a viure!! 205 m ² repartits en PB+2, 6
hab, 3 banys, menjador ext a PATI de 45 m ²,
2 terrasses. Preciosa!!!

109.000 €

750.000 €

575.000 €
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Piso de 3 Habitaciones en zona de Montigalà
OPORTUNIDAD

Piso de 3 Habitaciones. 59 m2 útiles según
escritura. Salón Comedor de 14,50 m2.
Cocina independiente de 6 m2. Lavadero.
3 Habitaciones de 11,50 m2, 10 m2 y 8 m2
respectivamente. 1 Cuarto de Baño con plato
de ducha y mampara.
ALFA1608
59 m² 3

1

125.000.- €

Dúplex de 2 Hab. de 103 m2 con terraza

Ático 3 Hab., 116 m2, cerca Pabellón

Piso Reformado Junto Pep Ventura Planta 1ª:
Salón comedor de 25 m2. Cocina Moderna de
10 m2. Cuarto de Baño con Ducha. Planta alta:
Dormitorio 21 m2. 2º de 8 m2. Cuarto de Baño
de diseño y 4 piezas.
ALFA1651

Gran Salón comedor de 31 m2con salida a la terraza. Amplia cocina oficee independiente 13,50
m2. 3 Hab., 1 de 13m2, 1 de 12 m2 y 1de 8,50
m2 respectivamente.2 Baños uno con bañera y
otro con ducha. 2 Terrazas.
ALFA1639

103 m² 2

116 m² 3

2

269.000.- €

2

346.500.- €

Piso de 3 hb. y 108 m2 Const., a 50 mts playa

Casa 4 hb., 363 m2 cont. y 584 m2 de parcela

Casa 5 Hb, y 263 m2 Cont. Centro Badalona

Piso de 117 m2. Comedor de 22,50 m2.
Cocina de 10 m2 con salida a la terraza de 21
m2. 3 Hab. Exteriores. 1 Suite de 16 m2.
2 Juniors de 7 m2. 1 Cuarto de baño con
Bañera. Balcón de 21 m2.
ALFA1647

Preciosa casa 4 vientos (mar y montaña) en
urbanización Más Ram, a 10 minutos de Barcelona, urbanización privilegiada por ubicación. Alto
Standing. Construidos 363 m2 en terreno 584
m2., con porche de obra vista.
ALFA1645

Comedor de 34 m2 con chimenea.Cocina
21 m2. 2º Comedor de 20 m2 exterior.Gran
Terraza privada de 59 m2 .Aseo en planta
base. 1ª Planta: 5 Dormitorios. 1 Suite de
31 m2, 2 Hab. de 13 m2. 1 Hab Junior.1
Habitación oficina. Baño.
ALFA1642

108 m² 3

363 m2 4

2

395.000.- €

4

750.000.- €

263 m² 8

2

885.000.- €

NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER PARA NUESTRA CARTERA DE CLIENTES
Entendemos sus necesidades de hoy, protegiendo su tranquilidad del mañana
Infórmate sin compromiso, un agente te ayudará en todo

La Garantía y Profesionalidad de :

La Red Inmobiliaria Nº 1
C/ Industria 143-149 08912 Badalona
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Badalona Recuerdos
Any 1983, riera de Canyet
Foto antiga Pere París Acera
Foto actual: Facu Martínez

/BadalonaRecuerdos

@BdnRecuerdos

Si voleu enviar imatges antigues
pots enviar-nos un correu a:
recuerdosbdn@gmail.com
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Horòscops
Facilitat Imma del Destí · AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)

CRANC
(21/6 al 21/7)

El Sol transita per la teva
Casa de la ment i ho fa
en tensió amb Neptú que
passa per la Casa XII. Tot
plegat pot inclinar cap a
una millor identificació de
pors o frens

Creus en tu i en els teus
somnis. Amb la conjunció
de Mercuri i Mart a Cranc,
ja no solament treballes
pel teu interès, a més
ho expresses. Estàs
disposat a fer-te escoltar.

TAURE
(19/4 al 19/5)

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Amb el Sol i Venus
transitant per la Casa IX,
pots sentir la necessitat
de posar terra pel mig, de
fer una escapada i cercar
tranquil·litat i un espai per
la reflexió.

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

Possible inversió en
formació o en llibres,
amb el trànsit de Venus
a Bessons per la teva
Casa II. Gaudiràs de
bones converses. Noves
idees de com gestionar
l'economia.

Neptú en trànsit per la
Casa VIII, pot produir un
vel que impedeix veure de
manera clara certs límits.
Júpiter retrògrad al sector
afectiu, pot portar a repetir
esquemes.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

Amb Mercuri i Mart,
circulant per la teva
Casa II, els diners poden
volar, ja sigui perquè
surts de 'shopping' com
perquè no vigiles les
teves pertinences. Cal
ser prudent.

La conjunció de Mercuri
amb Mart, porta
acceleració. Pots sentir
que tens molta energia per
lidiar amb els problemes
però també inclina a parlar
massa o a ser poc delicat.

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
La conjunció Mercuri amb
Mart, es produeix a la
Casa VII i podries viure
alguna situació tensa
amb la parella. Si és al
cas, no entris en el joc de
l'agressió verbal.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
Pots sentir que persones,
possiblement de família
política, et posen en una
situació compromesa i
això genera certa tensió.
La prudència i la contenció
seran bons aliats.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
Necessitat de prendre
distància per tal d'evitar
que els problemes
laborals afectin la vida
familiar. El Sol il·lumina
la Casa V i no manquen
persones atretes per tu.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
Si tens parella, pot
mostrar-se una mica
orgullosa o fins i tot
supèrbia, mentre tu
intentes cercar una
manera d'aplanar el
camí, essent més
dialogant i conciliador.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
Una tensió en l'eix de les
Cases V i XI fa pensar
que per avançar cap
al futur en una relació,
potser cal deixar enrere
alguns patrons afectius
que ja no funcionen.

Frases cèlebres

«Res que s'aconsegueixi
sense pena i sense feina és
veritablement valuós»
Joseph Addison

«

No n’hi ha prou de saber, cal també aplicar-ho;
no n’hi ha prou de voler,
cal també fer-ho

»

J.W. Goethe
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Méteo

La méteo setmana
del 10 al 16 de juny
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

L’endemà de la ploguda, el cel
va quedar ben net de núvols. En
estar a l’inici de l’estació més
seca de l’any, l’estiu, qualsevol tongada de precipitacions
és un ajut per als boscos per
poder arribar a la tardor sense
haver de patir massa. Aquest
era l’aspecte que presentava el
turó de la Xorreta (370 m) vist
des del camí que hi ha entre el
torrent de la Font de l’Amigó i el
torrent de les Botges. Fotografia
d’Helena Guasch.

Sudokus
Nivell fàcil

Meteorologia | Oriol Rodríguez

L’acostament d ’una baixa
acompanyada de aire fred
des de l’Atlàntic la setmana
passada va portar valors de
temperatura molt per sota del
normal per l’època. Dimarts va
ser el dia clau de tot plegat. Va
creuar un front força actiu que
va deixar 24 l/m2 de precipitació a la nostra ciutat. Al llarg
de la jornada la temperatura va anar baixant progressivament. Contràriament al
patró habitual, la temperatura màxima es va produir
poc després de mitjanit, i la
mínima, al vespre. La matinada
següent, en quedar el cel serè,
la temperatura va poder baixar
encara més. Així, dimecres
a primera hora es va arribar
als 11,8 °C, el valor més baix
per a un mes de juny des de
l’any 2002, segons dades de
l’Observatori Municipal. Fins i

tot, a les zones més elevades
del municipi el termòmetre va
arribar a baixar per sota dels
10 °C. Tot i l’excepcionalitat de
la situació, va queda lluny del
rècord de fred per a un mes
de juny. El 19 de juny de 1983
al centre de Badalona es va
registrar una mínima de 9 °C.
Després de tocar fons, de mica
en mica la temperatura es va
anar recuperant.
Temp màx

25,4 °C el dia 10

Temp mín
Hr màx

11,8 °C el dia 12
92% el dia 11

Hr mín

37% el dia 14

Press atm màx 1021,0 hPa dia 16
Press atm mín 1006,9 hPa dia 14
Vent màx

48,3 km/h (oest)
el dia 14

Precipmàx 24h 24,2 l/m2 da 11
Precip anual
137,0 l/m2
*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Nivell difícil
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA

SE ALQUILA HABITACIÓN
en Barrio Sistrells. 250 € mes.
Gastos de luz y agua aparte. Wifi
Tel 630 657 502 o 938 422 153
DALT DE LA VILA, pis 70 m2,
3 hab, ext, 9 veïns, bona situació.
188.000€ Particular 663 820 397
PASSEIG DE LA SALUT- Ref
B-2913: Pis de 100 m ², 3 hab (2
dobles), 2 banys compl., cuina
arreglada, menjador de 25 m ² ext,
terra gres, calefacc. Asc. 249.000
€ Tel 933 832 806
BUFALÀ- Ref B-2923: 100 m ²,
4 hab.( 1 doble), bany i cuina en

molt bon estat, menajdor de 22
m ² ext a balcó de 7 m ², calefacc.
TOT EXTERIOR, ascensor!
185.000€ Tel 933 830 468
PEP VENTURA - Ref B- 2924:
70 m ², 3 hab.( 1 doble), bany i
cuina ref., menjador de 18 m ²,
balcó gran, calefacc. Finca amb
asc, per entrar a viure! a 2 min
Metro. 185.000 € Tel 933 832 806
PEP VENTURA-CASA Ref
B- 2925: Casa de 170 m ² repartits en PB+2, + PATI de 75 m ²
+ terrassa de 30 m ², 4 hab., 2
banys compl., menjador de 25
m ², garatge. 430.000 €
Tel 933 830 468

CENTRE- Ref B-2912: Fantàstic
pis de 170 m ², 4 hab dobles(1 tipus
suite), 3 banys compl, cuina office
ext a galeria de 8 m², menjador
de 48 m ², parquet, calefacc. Asc.
475.000€ Tel 933 832 806
CASA PEP VENTURA - Ref
B 2932: Fantàstica casa de 4, 80
m x 20 m. Edificats Sòtan+PB+2
pisos+estudi, TERRASSA de 40
m ² + 3 balcons. Per entrar a viure!
925.000 € Tel 933 830 468
TREBALL
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores

Horari Misses
Església/Comunitat/Lloc de Culte
Sant Josep
Santa Maria
San Francesc d'Assís
Salesians
Sant Crist de Canyet
Santa Clara
Sant Sebastià
M. De Déu de Lourdes
M. De Déu de Montserrat
Sant Joan Baptista De Montgat
Pares Claretians
Sant Cebrià de Tiana
Providència
P. Carmelites Descalços
Carmelites de Tiana
Cartoixa de Tiana
Club Sant Jordi de Montgat
Roca i Pi
Can Banús
Sant Jeroni
Hospital Can Ruti
Franciscanes de Tiana
Hospital de Badalona
Centre Socio-Sanitari El Carme

Feiners
Dissabtes
Diumenges i festius
11/20
11/20
9/11/12:30/20
estiu 8:30/20 hiv. 8:30/19 estiu8:30/20 hiv. 8:30/19 est. 9/11:30/20 h.9/11:30/19
19:30
19:30
12:30
7:10
i vigílies 20
9/12
11:30
dimarts i dijous 18:30
18:30
10:30
19
19
11 (Mas Ram)/12 (Pomar)
19:30
19:30
11 Castellà/12:30 Català
19:30
19:30
diumenges 9/12 festius 19:30
divendres 19:30
19:30
12
7:30
19
11:30
20
20
12
7:30
7:30
10
8/9/19:30
9/19
11:30/12:30/19
8:30
8:30
10
10:30
9:15/dijous 10
10
10
10
dijous 19:30
13:15
10
11
8
8
8
17
quinzenal a les 12

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT A LLOREDA:
Cartuchos
y Tóner
para todas
las impresoras

Preu: 0,35€/paraula

Horari: dilluns a divendres de 10h. a 14h.
i de 16.30h. a 20.30h.
Dissabtes de 10h. a 14h.
AVD. DE CATALUNYA, 91 TEL. 931 507 015
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o limpieza. Disponibilidad
inmediata. 698 689 939
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores
y limpieza o limpieza. Disponibilidad inmediata. 698 535 449
CHICA SE OFRECE p ar a
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. 687 104 126

CHICA SE OFRECE p ar a
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. Interna o
externa. Por horas.
600 233 728
CHICA SE OFRECE p ar a
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. Disponibilidad inmediata. 612 265 133

ES NECESSITEN
Caixeres, Peixateres,
Fruiteres, xarcuteres/carnisseres 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

SE NECESITA COMERCIAL INMOBILIARIO
CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR.
INTERESADOS CONTACTAR AL TELÉFONO:
934 608 898
O ENVIAR CURRICULUM VITAE A:
silvia@finquestrescases.es

Necrològiques
18 de juny
• Javier Lluch Calvo
• Domingo García García
• Eloína Román López
• Antonio Sillero Marín
• Josefa Peris Barberá
• Isabel Chavero García
17 de juny
• José Manuel Garcés Cortés
• Luis Sánchez Navarro
• Esteban Boix Solasegalés
• José Díaz Arnau
16 de juny
• Eva Navarro Coronado
• Antonio Ruiz Moreno
• Kati Juriol Cussó
• Mayka Ros Mataró
• Manuel López Martín
• Bárbara Martínez Castillo
• Rafaela Castilla García
15 de juny
• Antonio Gómez Guillen
• Isabel Nieto Jiménez

ALQUILER OFICINA
300 €/MES
O COMPARTIR 200 €/
MES CON POSIBILIDAD
DE ALMACÉN
TEL. 608 690 516

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT AL CENTRE:

TODO PARA TUS CELEBRACIONES DE COMUNIONES, BAUTIZOS,
BODA, ANIVERSARIOS, MESAS DULCES (CANDY BAR), PASTELES
PERSONALIZADOS ,RAMOS, CONOS

Preu: 0,35€/paraula

Horari: Dilluns a divendres de 16.30 a 20.30h.
Dissabte i diumenge de 11 a 20.30h.
Ara també a Facebook.com/dimoni.dolç
SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 687 73 50 63
dimonidolcbdn@gmail.com · Faccebook - instagram
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Anuncis per paraules

CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,
niños o limpieza. Disponibilidad
inmediata. 631 621 659
SE OFRECE SEÑORA
española para limpieza y
plancha. Con experiència.
691 093 823
C HI CA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores.
Con experiencia. Interna.
603 619 915
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores
y limpieza. Con experiencia.
Disponibilidad inmediata.
632 695 244
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de niños y limpieza.
632 660 937
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de niños y limpieza, por
horas. 658 622 607
C HI CA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños o limpieza. Fija o por
horas. 617 723 891
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,
niños o limpieza. Interna o externa. 697 397 783
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. Interna o externa. 693 936 415
VARIS
COM PRO ANTIGUEDADES: muñecas, Scalextrics,
Geyperman, Madelman, tebeos,
comics, objetos religiosos y
militares puros plumas licores
l i b r o s y m u c h o m á s . Pa g o
inmediato 627 937 101
COMPRO COMICS, álbumes
de fútbol, Playmobil, Scalextric, Geyperman,Madelman,
muñecas, Tente, Rico, Paya y
antigüedades en general.
679 736 491

ES NECESSITA CUINER@ A JORNADA
COMPLERTA PER A ROSTISSERIA AL
CENTRE DE BADALONA
Disponibilitat inmediata
Experiència demostrable
Enviar curriculum a
rostisseriabadalona121@gmail.com

EN VENTA RESTAURANTE
"EL BADIU DE LA FIGUERA"
Por Jubilación - Licencia en vigor de 28 años
Badalona Centro

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

Som líders, gràcies a tu!
El TOT és el mitjà escrit més llegit a Badalona
i també el que més seguiment guanya. Més lectors i 30.000
seguidors a les xarxes socials, on som el mitjà líder de Badalona

ANUNCIA'T AL TOT, TRUCAN'S I T'INFORMAREM

651 976 517
comercial@totbadalona.com
*Dades Baròmetre municipal maig 2018
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Distribuïdors oficials del TOT

NOUS
DISTRIBUÏDORS:
Renovació
distribuïdor

Francesc
Layret,
Badalona
933
84 26 53
Francesc Layret,
40.40.
Badalona
· 933 ·84
26 53
Ens dediquem
a totatipus
de decoració
floral.
Ens
dediquem
tot tipus
de decoració
floral.
Ens avalen
lesles
4 generacións
dedicades
Ens
avalen
4 generacións
dedicades
al món floral. Realitzem projectes integrals de
al
món floral. Realitzem projectes integrals de
Jardineria.
Jardineria.
Per què renoveu com a distribuïdors del TOT?
Perquè és una revista molt solicitada per la gent de

Per
quèi et
fas molt
distribuïdor
del TOT?
Badalona
agrada
per la informació
que dóna
de la ciutat.és una revista molt solicitada per la gent
Perquè
de Badalona i agrada molt per la informació que
dóna de la ciutat.
Santiago Russinyol, 108
933 891 763

Rostisseria "Queda pollo"

Pastisseria- Forn - Cafeteria
Avda. Sant Salvador, 80
Horari: Dilluns tancat
933 884
827a 13.30h.
De dimarts a divendres
de 7.30
i de 16.30 a 20.30h.
Dissabte de 8 a 14.30h. i de 17 a 20.30h.
Pollo
a l'ast · Comidas caseras
Diumenges de 8 a 14.30h.
Menús
diarios super económicos:
Per què us feu distribuïdors del TOT?
1Perprimero,
1 segundo
bebida solo 4,95€
donar un servei
al nostreyclient.

Horarios: De martes a domingo y todos los
festivos de 9,30h a 15.30h

Vols distribuir
el TOT al
teu comerç?
RENOVACIÓ
DISTRIBUÏDOR:

Per què et fas distribuïdor del TOT?
Porque es la revista de la ciudad, cercana y con
toda la actualidad de Badalona.

Posa't en contacte amb nosaltres:

651 976
517Jurídic
Gabinet

comercial@totbadalona.com
Hernàndez Vicente

Coll i Pujol, 101
93 399 54 96

Despatx d'advocats • Accidents de trànsit
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Distribuïdors oficials
Troba el TOT cada setmana
als nostres distribuïdors oficials
ARTIGUES
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2
93 399 02 06
BUFALÀ
BON ÀREA
Independència, 156
934 605 516
CARNISSERIES
I XARCUTERIES NOCETE
Independencia, 84
93 515 13 30
CONDIS
Independència, 186-188
933 886 508
FORN DE LLENYA
LA RIERA
Martí Pujol, 350 - 352
933 996 252
CONDIS
Martí Pujol, 495-519
934 970 125
CAN CLARIS
EL POLLASTRE ANGLÈS
Pau Claris,1-3
933 877 997
CANYADÓ
TALLERES MARISTANY
Ctra. de Mataró
(Pol. Ribó -Nau 4)
934 640 769
CASAGEMES
PASTISSERIA
CATALUNYA
Sant Bru, 56
933 843 614
LA BOTA DE ARAGÓN
Santa Madrona, 122-123
933 893 080
RESIDENCIA DANAE
Santa Maria, 178-180
933 847 240
EL CELLER
Prim, 11 · 93 464 31 99
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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 -1922Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647
PASTISSERIA FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718
CA L´ALBERT
Canonge Baranera, 106108
934 642 127
LA BOTIQUE DEL PEIX
Canonge Baranera, 42
933 891 048
CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976
ORGÀNIC
Canonge Baranera, 90
933 844 150

GRANJA FIMONS
Colón, 68 · 934 643 386
CLINICA DENTAL
VILAGRAN
Enric Borràs, 1-3
93 464 77 76
CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61
FLORISTERÍA MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653
PERRUQUERIA
BARBANY ART
Francesc Layret, 147
934 641 141
PRELUDI
Cadis, 4 · 934 642 677
PURA VIDA
QUIROPRACTICA
Francesc Layret, 171
933 843 775
XARCUTERIA ARGUDO
Carrer de Mar, 38
933 848 061
LA PARADA
Francesc Layret, 118
933 843 659
CASAL DE GENT GRAN
DEL CENTRE
Ignasi Iglesias, 38
933 892 948
FABRE GEMMÒLEGS
Lleó, 28 · 931 703 479
fabregemmolegs.cat
FRUTAS CUEVAS
Lleó, 65 · 934 640 179
FORN BERTRAN
Mar, 5 · 93 384 60 52
DROGUERIA BOTER
Mar, 71 C.Baranera, 2e
933 845 464
FIMONS BAR
Mossen Anton, 29
93 389 11 38
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

11/06/2019 10:56:18

REP CADA SETMANA EL TOT A CASA TEVA DURANT TOT L'ANY

FES-TE SUBSCRIPTOR

651 97 65 17 · subscripcio@totbadalona.com

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
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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
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Tots els
els mobles al millor
Tots
millor preu
preu

386€
CONJUNT
CONJUNT
Moble TV
TV +
+
Moble
Taula +
+
Taula
4 Cadires
Cadires
4

TRANSPORT
I MUNTATGE
TRANSPORT
I MUNTATGE
INCLÒS EN
EL PREU!
INCLÒS EN
EL PREU!

Menjador estil nòrdic
Conjunt de moble
de menjador
de 180 cm (inclou
Menjador
estil nòrdic
l’altell) amb
taula de
i quatre
cadires
a joc.
Conjunt
de moble
de 130x80
menjador
de 180
cm (inclou

l’altell) amb taula de 130x80 i quatre cadires a joc.

L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€
L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€

Busca la botiga més propera a SAYEZ.COM o truca al 93 388 16 91
Estem a BADALONA - BARBERÀ DEL VALLÈS - SABADELL - SANTA COLOMA DE GRAMENET - TERRASSA - CERDANYOLA - MARTORELL
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