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 Les casetes blaves resisteixen al pas del temps 

La Setmana

Urbanisme | Ángela Vazquez

Aquestes veïnes tan xerraires 
porten més de 30 anys vivint 
els estius a "les casetes blaves" 
del final de la Riera Canyadó. 
"Aquí estem 8 famílies, i en el 
nostre cas, portem venint tants 
anys que això és una espècie 
d'herència familiar. Els meus 
pares ja venien aquí a estiuejar", 

diu l’ Helena. Aquestes cases 
blaves interrompen el paisat-
ge costaner, de quilòmetres de 
distància, ja que la peculiaritat 
per la qual tots els veïns i veïnes 
de Badalona coneixen aquests 
petits habitatges és que es troben 
a l'altre costat de les vies del 
tren, en contacte directe amb la 
sorra i el mar. No són moltes les 
persones que coneixen el perquè 

5

de la seva construcció en aquest 
lloc, però tot plegat ve de finals 
de la dècada dels 60.Enmig de 
tots aquests testimonis dubtosos 
sobre l'origen de les casetes, 
l’Helena i la Felisa decideixen 
obrir-nos les portes de les seves 
cases estiuenques, acompanya-
des dels seus néts. Tots porten 
els vestits de bany posats i 
conversen tranquil·lament amb 

Helena i Felisa, dues veïnes veteranes de les casetes blaves

Urbanisme | Carles Carvajal

Fa més de 50 anys que van 
ser construïdes les casetes 
blaves de la platja del Cristall. 
Perquè continuen en peu i no 
han estat enderrocades per 
la Llei de Costes? La respos-
ta no és fàcil. Aquestes estan 
dins del domini públic maríti-
mo-terrestre (DPMT). La seva 

titularitat, segons ha confirmat 
l’Ajuntament de Badalona al 
TOT són de titularitat privada. 
Les cases estan en situació 
de fora d’ordenació, segons 
l’actual llei de Costes. Des 
d’aquest mitjà, al moment de 
tancar aquesta edició, estaven 
pendents de la resposta oficial 
de la Demarcació de costes 
del Ministerio de Transición 

Ecològica, per tal d’esclarir el 
seu futur. Les cases, al estar 
situades dins de la zona de 
domini públic marítim terrestre, 
haurien de ser expropiades per 
l’Estat, administració que té 
competències en aquest espai. 
De moment, però, no hi ha cap 
novetat al respecte i un estiu 
més, una desena de famílies 
en gaudeixen.
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nosaltres asseguts sota el sol, 
amb la brisa del mar acariciant 
les seves pells untades per 
la crema solar. "És una zona 
molt tranquil·la", diu la Felisa, 
"excepte pel botellón dels caps 
de setmana". Els grups de joves 
bevent alcohol aquí a la platja 
és una imatge habitual de cada 
estiu. "Per sort, no ocasionen 
molts problemes. Els ocupes 
també són un problema, perquè 
nosaltres estem aquí fins al 30 
de setembre i no tornem fins a 
mitjans de maig de l'any següent". 
Segons aquestes veïnes, els 
ocupes no són un gran problema 
per preocupar-se, però encara 
i així al llarg de l'any vénen per 
garantir l'estat de les cases, per 
si hi ha algun desperfecte que 
cal arreglar.
 
Preocupació pels 
temporals de mar
El temporal és un altre tema 
que afecta de manera contun-

dent a les casetes, ja que no 
hi ha cap barrera que eviti les 
envestides del mar en dies de 
temporal. "Moltes vegades la 
força del mar ha enderrocat les 
portes", ens explica l’Helena, 
"però quan ho comuniquem a la 
propietària, tot s'arregla ràpida-
ment". Segons elles, l'amo origi-
nal d'aquestes cases va morir fa 
alguns anys i ara és la seva dona 
la que s'encarrega de cobrar-los 
el lloguer. "No apareix molt per 
aquí, saben que portem tota la 
vida venint i confia amb nosal-
tres". 
Aquestes casetes ja estaven 
construïdes, juntament amb 
edificis tan emblemàtics de Bad 
alona com el Miramar, la Donze-
lla i el Titus. Ningú que les visiti 
o pugui veure alguna cosa des 
de l'exterior podria negar que 
la vida a l'estiu és atrafegada: 
estenedors plens de roba, jogui-
nes, llibres, dibuixos, para-sols, 
tovalloles... Diversos objectes 

Fotos: Clàudia Núñez
@c.matges

Visulitza més fotografies de 
Les Casetes blaves de Badalona:

inunden el passadís al descobert 
que dóna accés als habitatges. 
"Està tot una mica potes enlai-
re", riu l'Helena, "però els nens 
s'entretenen molt i no ens avorrim 
mai". Les cases compten amb 
una sala principal que inclou una 
petita cuina i una altra habita-
ció on només hi cap un llit i un 
sofà. Aquesta última habitació 
és producte d'una remodelació 
realitzada fa 2 anys. Les casetes 
són minúscules, però tenen tot 
el necessari per poder viure 
en elles, "fins i tot ventiladors". 
Els lavabos són compartits i es 
troben a l'exterior. Les portes 
interiors també estan pintades 
de color blau i la llum del sol 
banya durant tot el dia aquestes 
cases. "Aquest lloc és a tempo-
ral", diu l'Helena. "Cada estiu que 
venim aquí fem la mateixa rutina 
i sembla que mai passi el temps. 
No obstant això, els nostres néts 
creixen molt ràpid". Elles esperen 
passar aquí molts més estius!
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L’Ajuntament preveu reforçar 
la recollida i neteja d’escombraries

Perquè els contenidors presenten aquesta mala imatge?

Via Pública | Carles Carvajal

La imatge de contenidors envol-
tats de brutícia s’està repetint, 
durant les darreres setmanes, 
arreu de la ciutat. Fins i tot, molts 
veïns aprofiten les xarxes socials 
per denunciar aquesta situa-
ció. Algunes associacions de 
veïns, com Canyadó o Artigues, 
han emès cartes i comunicats 
denunciant l’augment de la 
brutícia al voltant dels conteni-
dors. De fet, en molts carrers 

Hi ha diverses raons perquè 
les escombraries envolten 
els contenidors a Badalona. 
La principal, segons apunten 
molts veïns i Ajuntament, 
és l’actitud incívica de molts 
ciutadans que no són capaços 
d’aixecar la tapa del contenidor 

de Badalona, tot i estar buits 
els contenidors, molts veïns 
mostren actituds incíviques 
deixant fora les escombraries. 
Des de l’Ajuntament de la ciutat 
han respòs al TOT sobre aques-
ta qüestió. Segons el consis-
tori, s’està treballant al 100% 
en la recollida d’escombraries 
i ara a l’estiu s’ha “previst fer 
més neteja dels contenidors 
i dels seus voltants”. Des de 
l’Ajuntament han afirmat que 
s’ha constatat, com passa cada 

per abocar-hi les deixalles. 
D’altra seria les persones que 
remenen les escombraries i 
que deixen un gran escampall 
de brutícia al costa dels conte-
nidors. Una tercera, segons 
alguns veïns, són la manca 
de contenidors en alguns 

Imatge d’uns contenidors, amb deixalles al voltant, a l’Avinguda Martí i Pujol

estiu, un augment de brossa 
orgànica, que pot generar més 
olors. A més, el consistori ha 
llençat una sèrie de consells a 
la ciutadania per acabar amb 
la imatge de degradació que 
podem trobar actualment al 
voltant de molts contenidors, 
com dipositar correctament les 
escombraries a dins dels conte-
nidors o no deixar objecte com 
matalassos o mobles sense 
trucar abans al servei gratuït de 
recollida.

punts, sobretot de cartró, que 
s’haurien d’ampliar o bé posar-
ne més. D’altra banda, durant la 
passada Revetla de Sant Joan 
van cremar-se una vintena de 
contenidors, alguns pendents 
encara de reposar-se, en 
propers dies.
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Quan decideixis anar a la platja, pensa en fer-ho de manera més 
sostenible: utilitza el transport públic. 

Evitaràs maldecaps i ajudaràs a reduir la contaminació i a millorar 
la qualitat de l’aire.

A Badalona, tens més de 5 kilòmetres de platges i 7 línies 
d’autobús que t’hi acosten amb vehicles nous híbrids i elèctrics.

La platja és per gaudir-la… 
i per cuidar-la

Més informació:

www.amb.cat/mobilitat
www.tusgsal.cat

@Mobilitat_AMB
@tusgsal_ofi cial 

AMB Mobilitat
Disponible a App Store i Google Play

@MobilitatAMB
@tusgsal

Bus Metropolità
Es mou al teu aire

M30B4B2 B5 M6 B7 B29
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La manca de manteniment i l'aire 
condicionat espatllat fa tancar tres 
biblioteques 

Equipaments | Redacció

Fa temps que l’aire condicio-
nat, a l’estiu, o la calefacció, a 
l’hivern, no funciona en molts 
equipaments de Badalona. 
Això no ve de nou. Però aquest 
estiu, els treballadors han dit 
prou a suportar temperatures 
extremes dins de les bibliote-
ques de Badalona. En concret, 
a Can Casacuberta, Sant Roc 
i Xavier Soto, a Llefià, més 
l ’Espai Betúlia, han tancat 
aquest dimarts fins al mes de 
setembre. El motiu, que no 
funciona l’aire condicionat. 
Ara fa uns dies, la Comissió 
de Salut i Seguretat Laboral, 
tècnics municipals i diversos 
sindicats de l’Ajuntament de 
Badalona van comprovar les 
altes temperatures d’aquests 
equipaments. Tots plegats van 

acordar que la millor solució 
passa per tancar aquestes tres 
biblioteques, ja que la burocrà-
cia municipal no permet, ara 
per ara, arreglar la climatitza-
ció de manera urgent. De fet, 
en molts casos, l’aire condi-
cionat fa anys que no funcio-
na correctament. En alguns 
d ’aq u e s t s  e q u i p a m e n t s , 
segons ha pogut saber el TOT, 
s’ha d’instal•lar aparells nous. 
En un comunicat, l’Ajuntament 
ha assegurat  que durant 
aquest juliol les biblioteques 
Canyadó i Casagemes-Joan 
Argenté, L loreda i  Pomar 
obriran de 9h a 14.30h i de 
15.30h a 20.30h. En canvi, a 
l’agost, Badalona només tindrà 
oberta una única biblioteca, la 
situada a Canyadó, que obrirà 
de 9.30h a 14.30h i de 15.30h 
a 20.30h. 

Aturat un procés de 
selecció d’inspectors de 
la Guàrdia Urbana

Unió entre el centre 
Digest i la Quirón

Makro ven el seu terreny 
del barri de Pomar de Dalt

L'Ajuntament de Badalona va 
anunciar dilluns la suspensió 
temporal del procés de promo-
ció interna per a dues places 
vacants d'inspector de la Guàrdia 
Urbana, davant la recusació 
d'un dels membres del tribunal 
per part d’un dels aspirants a 
inspector. Ara, un tribunal haurà 
de decidir com queda aquest 
procés de selecció d’inspectors.

El grup Quirón Salud acaba 
d’integrar el Dígest Grup Mèdic 
a la seva pròpia xarxa assisten-
cial. El centre Dígest, que té la 
seva seu central al carrer dels 
Arbres 53, té una plantilla d’uns 
120 professionals i unes 30 
especialitats. Els pacients del 
Digest seguiran amb la mateixa 
atenció que fins ara i la unió amb 
Quirón permetrà augmentar els 
serveis properament.

La cadena majorista Makro 
ha venut el terreny de sis dels 
seus centres d’arreu de l’Estat 
per uns 73 milions d’euros. 
Un d’aquests magatzems és 
el que tenen a Badalona, 
a Pomar de Dalt. Makro ha 
recordat que si bé s’han venut 
el terreny i l’edifici, la cadena 
seguirà com a llogatera, al 
mateix indret, a un contracte 
d’arrendament de 15 anys.

Imatge de la Biblioteca de Can Casacuberta 
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Tusgsal inverteix 22 milions
d’euros en renovar la seva flota

La manca de permisos fa suspendre 
finalment el festival de Reggaeton 

Transport | Redacció

L’empresa badalonina de trans-
port de superfície, Tusgsal ha 
començat el procés per electri-
ficar la seva flota de vehicles, 
actualment formada per 325. 
L’empresa executarà, durant 
aquest 2019 i 2020 la compra 
de 76 nous vehicles híbrids 
i elèctrics. Aquest procés, 
segons ha publicat aquest 
dimecres Expasión, tindrà un 
pressupost d’uns 22 milions 
d’euros. La divisió d’autobusos 
és  la  més impor tan t  per 
companyia amb una factura-
ció de 69,6 milions –un 8,7% 

Ciutat | Redacció

E l  Reggaeton Barce lona 
Summer Edition, programat 
pe l  passat  d issabte 6 de 
juliol a Badalona, va quedar 
suspès “per causes alienes 
a la voluntat de l’organització 
i  dels ar t istes convidats”. 
Segons un comunicat, l’espai 
Skate Agora –on s’havien de 
celebrar les dotze hores de 

més– del total de 129,7 milions 
del passat 2018. L’empresa 
badalonina, que ara té la seva 
seu central a les Guixeres, ja ha 
començat a incorporar aquesta 
setantena de nous vehicles, 
56 seran hídrids, 12 elèctrics i 
8 de dièsel. Durant els darrers 
mesos, l’empresa de trans-
port de superfície també s’ha 
centrat en aquestes noves 
cotxeres de les Guixeres, amb 
un espai total d’uns 26.000 
metres quadrats, la meitat dels 
quals ja estan funcionant i la 
resta queden pendent un pla 
per requalificar els terrenys per 
usos industrials.

concerts-, no tenia els permi-
sos municipals necessaris. 
Davant aquesta situació, els 
organitzadors asseguren que 
van buscar un espai alternatiu 
amb mínimes condicions de 
seguretat, el qual finalment no 
van aconseguir a Badalona. 
Al moment de tancar aques-
ta edició del TOT havia d’ 
anunciar una nova data i lloc 
per aquest festival. 

Una comissió d'experts 
de l'OMS visiten Badalona

Nens dels camps sahrauís 
passen les vacances a 
Badalona

Intervenen bosses 
i moneders falsificats 

Aquest dimecres, una comissió 
d'experts de l'OMS han visitat El 
Centre Sociosanitari El Carme 
i el Centre de Salut Mental 
d'Adults (CSMA2) de BSA per tal 
d’avaluar els 30 anys del Pla de 
Salut a Catalunya. La Genera-
litat ha triat els centres a visitar 
tenint en compte l’experiència i 
coneixements de l’organització 
de serveis de salut i socials.

Aquests dies d’estiu, un grup 
de nens nenes provinents dels 
camps sahrauís estan passant 
les seves vacances. Es tracta 
d’una vintena d’infants, de 8 
a 12 anys, que passen l’estiu 
amb diverses famílies de la 
ciutat amb la col·laboració de 
l’Associació Esabar Saharauí 
Badalona Cooperació. Aquest 
dimecres, l’Ajuntament ha fet 
una recepció als nens.

La Guàrdia Civil va intervenir 
el 3 de juliol a Badalona 778 
bosses i 346 moneders falsi-
ficats de la marca Chanel en 
un local de venda a l'engròs de 
Badalona Sud. Estan valorats 
en 3,8 MEUR i el seu destí era 
el top manta de Barcelona. Hi 
ha una persona investigada, 
un espanyol de 23 anys, com 
a presumpte autor d'un delicte 
contra la propietat intel·lectual. 

Un dels vehicles híbrids de l’empresa de transport Tusgsal 
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Creix el nombre de venedors 
ambulants irregulars a les platges 
de Badalona

Platges | Redacció

La pressió a les platges de 
Barcelona, contra la venda 
ambu lant ,  s ’han t raduï t , 
aquest inici d’estiu, en un 
aug m en t  d e l s  ven e d o r s 
ambulants a la p lat ja de 
B a d a l o n a .  L a  i r r u p c i ó 
d’aquests venedors il·legals 
no es pas nova, però alguns 
banyistes han explicat que 
aquests pr imers d ies de 
temporada s ’ha notat  un 
increment impor tant. Més 
enllà de les molèsties que 
puguin generar als banyistes, 
s’ha de destacar la compe-
tència deslleial que fan a 
les guinguetes que paguen 
rigorosament els seus impos-
tos. Els venedors de “pareos”, 
el que ofereixen complements 

o massatges són els que més 
actuen a les platges badalo-
nines. Segons fonts de la 
Guàrdia Urbana, a la ciutat no 
s’han detectat, de moment, 
persones venen begudes 
com “moj i tos ”,  ta l  i  com 
passa a Barcelona però si 
amb petites neveres on solen 
vendre refrescos o aigua. 
Des del cos policial badaloní 
han recordat que la venda 
ambulant no està permesa a 
la platja i que poden requisar 
qualsevol producte que es 
vengui sense control, tant i 
com també passa a la resta 
de carrers de la ciutat. De 
moment, tot i aquest augment 
de venedors a les platges no 
arriba, ni de bon tros, al nivell 
de les platges de Barcelona o 
municipis turístics catalans.

Els "pareos" són els productes més venuts a les platges de Badalona

S'amplien les 
instal·lacions de l'escola 
Norai de Montgat

Demanen un servei de 
pediatria de qualitat a 
Tiana

L’Ajuntament de Tiana 
estrena un número de 
Whatsapp

Un cop acabat el curs escolar, 
el Departament d'Educació de 
la Generalitat de Catalunya està 
duent a terme l'ampliació de 
l'escola Norai de Montgat amb 
la instal·lació d'un nou mòdul. 
En concret, ja s'estan executant 
els treballs previs a la instal·lació 
del mòdul per tal que el centre 
disposi de més aules i serveis 
per acollir als alumnes al mes 
de setembre. 

Un centenar de mares i pares 
s’han unit per demanar un servei 
de pediatria adequat a Tiana. 
Els pares han començat una 
campanya de recollida de signa-
tures per buscar més suport 
i reclamar a BSA, empresa 
gestora del CAP, una millora. Els 
pares recorden que l’ambulatori 
ha estat dos mesos sense un 
pediatre fix i que fa 10 anys que 
dura aquesta precarietat.

A partir d'aquesta setmana està 
disponible un número de Whats-
app perquè els veïns de Tiana 
que ho vulguin puguin enviar a 
través de missatges directes 
amb l'Ajuntament. El consistori 
traslladarà el missatge a l'àrea 
que correspongui i donaran una 
resposta tan aviat com sigui 
possible. El telèfon del Whats-
app és el número 600.00.22.33.
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Esports

Bàsquet | Jordi Creixell

La Penya, finalment, només va 
inscriure Marko Tororovic a la 
llista de jugadors subjectes al 
dret de tanteig i va deixar fora 
l'argentí Nico Laprovittola. 
Abans que acabés el termini 
el club verd-i-negre va tancar 
un acord amb el Madrid per 
no exercir el tanteig sobre el 
base a canvi de rebre una 
compensació econòmica. Un 
acord que va ser l'antesala 
del seu fitxatge pels blancs, 
que es va fer oficial dimarts. 
Laprovittola s'ha compromès 
amb el Madrid fins al 30 de 
juny del 2021. Pel que fa a 
Marko Todorovic, la Penya, 
exercint el tanteig, s'assegura 
poder igualar l'oferta si algun 
club de la Lliga Endesa el vol 
o poder negociar una possible 
sortida obtenint també una 
compensació econòmica. Si 
Todorovic optés per anar a 
un equip fora de la Lliga ACB, 
aleshores podria marxar lliure.  
D 'a l t r a  b a n d a ,  aq u e s t a 

Todorovic, al tanteig; 
Laprovittola, al Madrid

Barcelona acull aquest diven-
dres (12.30h) el sorteig dels 
grups de la primera fase de 
l'Eurocup. La Penya estarà en 
el bombo 4, amb el Morabanc 
Andor ra ,  l 'Ewe Baske ts 
Oldenburg i el Llemotges,  rivals 
amb qui no es podrà enfron-

Sorteig dels grups de l'Eurocup
tar. Tampoc es podrà trobar 
amb l'Unicaja, l'altre equip de 
l'ACB que jugarà l'Eurocup. En 
la primera fase els 24 equips 
es dividiran en quatre grups de 
sis equips i els quatre primers 
es classificaran per disputar el 
Top 16.  

Todorovic, únic verd-i-negre inscrit en el dret de tanteig. / David Grau

setmana el Joventut també 
ha confirmat oficialment que 
Thad McFadden, Marcos 
Delía i Nobel Boungou-colo, 
que van finalitzar contracte el 
30 de juny, no formaran part 

de la plantilla verd-i-negra el 
curs vinent. Per tancar l'equip, 
doncs, falten tres fitxatges. 
Un base que agafi el relleu 
de Laprovittola, un jugador de 
perímetre i un cinquè pivot. 

Futbol | J.C.

Juanma Pons, nou entrenador del CF Badalona 

El CF Badalona ja té nou entre-
nador. Juanma Pons, que va 
ser jugador escapulat entre el 
2005 i el 2007, torna al club 
per dirigir l'equip la temporada 
vinent i dilluns passat va ser 
presentat oficialment a l'Estadi. 
"Em faria molta il·lusió portar el 
Badalona al futbol professio-
nal”, va assegurar el nou tècnic, 
que actualment estava dirigint 
el futbol base del Mallorca. El 
repte, ara, és acabar de confi-

gurar la plantilla. De moment, el 
Badalona ha tancat el fitxatge 
del davanter de 20 anys Hugo 
Esteban, que prové del Vilamar-

xant, equip de la tercera divisió 
valenciana. Els badalonins 
començaran la pretemporada el 
22 de juliol. 

Juanma Pons, amb el president escapulat. / Foto: Eloy Molina

12 13

EsportsTot3nov.indd   2 10/07/2019   9:54:34



Bàsquet| J. C.

Històric títol europeu de la selec-
ció femenina de bàsquet, que a 
Belgrad va revalidar la corona 
continental que ja havia assolit 
a Praga l'any 2017.  Les de Luca 
Mondelo, amb la badalonina 
Anna Cruz i la montgatina Sílvia 
Domínguez, van completar un 
torneig espectacular i en la gran 
final es van desfer de França 
amb molta autoritat (86-66). 
Anna Cruz va fer 6 punts en la 

final, mentre que Sílvia Domín-
guez en va anotar 13. Totes dues 
van ser peces clau en la rotació 
de Lucas Mondelo, repetint l'or 
que ja van aconseguir fa dos 
anys a Praga. Des del 2013 
la selecció femenina està fent 
història i acumula set medalles 
consecutives. Ha estat campiona 
d'Europa en tres ocasions (2013, 
2017 i 2019), plata al Mundial del 
2014 i als Jocs Olímpics del 2016 
i bronze a l'Eurobasket del 2015 i 
al Mundial de l'any passat. 

Sílvia Domínguez i Anna Cruz
es pengen la medalla d'or a l'Europeu

L'Agrupació Excursionista de 
Bufalà organitza aquest dissa-
bte la 9a Caminada Nocturna 
per la Serralada de Marina. 
No es tracta pas d'una cursa 
competitiva, sinó d'una activitat 
lúdica on gaudir d'un recorregut 
pel parc natural d'uns 10 km. La 
sortida serà a les 21.30 h des 
del Poliesportiu de Bufalà i la 
inscripció és gratuïta, però cal 
apuntar-se prèviament (www.
aebufala.entitatsbadalona.net). 

Novena edició de la
Caminada Nocturna per la 
Serralada de Marina

Badalona acol l i rà aquest 
dissabte 13 de juliol una Gala 
Internacional professional de 
Muay Thai, K1 i Kick Boxing, 
que tindrà lloc al Poliespor-
tiu de Llefià. La competició 
començarà a les sis de la tarda 
i hi participaran uns 40 esportis-
tes de diferents països.

Gala Internacional de 
Muay Thai, K1 i Kick Boxing 
al Poliesportiu de Llefià 

Celebrant l'or europeu. / Foto: @NPhoto (Alberto Nevado) FEB

Zeljko Obradovic, Ettore Messina, Dimitris 
Itoudis, Pablo Laso, Sarunas Jasikevicius, 
Giorgios Bartzokas, Xavi Pascual....tots ells van 
passar per l'Olímpic durant quatre dies per parti-
cipar en el clinic d'entrenadors de l'Eurolliga, on 
van compartir els seus coneixements amb uns 
200 tècnics. / Foto: Eurohoops.net

Els millors tècnics de l'Eurolliga, a l'Olímpic

Un any més, i ja en van vint, el Rugby Club 
Badalona va organitzar el seu torneig de rugby 
platja, que va comptar amb equips d'arreu del 
país, del Marroc i d'Anglaterra. En nois va guanyar 
el Sitges, per davant dels Taurons, mentre que en 
noies el triomf se'l va endur el Gòtics. Els Flying 
Pigs, els millors en veterans. / Foto: RC Badalona

El torneig de rugby platja compleix 20 anys
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Dissabte passat, el Centre de 
Badalona va acollir als seus 
carrers la pr imera Marxa 
LGTBIQ. Minuts abans va tenir 
lloc la lectura d’un Manifest. Els 
actes van començar a les 18h, a 
la Plaça de la Vila. Un cop llegit 
el Manifest, la Marxa va donar 
començament per primera 
vegada a la història de la ciutat , 
de la mà del grup de la batucada 
“Badalona Batec”, passant pel 
carrer del Mar i acabant davant 
l’escola del Mar. La música i 
l’ambient veïnal van amenitzar 
tota una jornada de reivindicació 
i difusió del col·lectiu LGTBIQ, 

La primera Marxa LGTBIQ a Badalona 
ha estat tot un èxit

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

que l’associació Tornem-hi! va 
impulsar, volent així portar a la 
ciutat l’esperit de la inclusió i la 

diversitat. Els actes van acabar 
amb una festa musical i cultural 
a la Rambla. 

Quina vergonya i quina 
indignació, haver de tancar 
a l 'estiu tres biblioteques 
(una d'elles la més gran de 
#Badalona) perquè no hi ha 
aire condicionat 
@Mar14914060 

#Badalona està bruta... Princi-
palment culpa de la gent
@Soniqui_BM

9 de juliol de 1999: moria 
a #Badalona el director 
d'orquestra i compositor Joan 
Pich Santasusana, director 
del Conservatori Municipal de 
Barcelona i de la @BandaBar-
celona @almanacat
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 CANVI EMPLAÇAMENT!
A LA PLAÇA DE CAPITANIA, 
DAVANT DE L’EDIFICI 
DE CAPITANIA 

VII

Accés lliure

Oferta Gastronòmica

Aparcament gratuït

Dissabte 13 juliol — 22h 
— Nit dedicada al talent
i a la composició musical

Concert de VIC MIRALLAS

Divendres 12 juliol — 22h 
— Nit dedicada a la veu

Cor A GRUP VOCAL 
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3 biblioteques públiques. Un 
problema que ve de fa anys. 
Biblioteques són també refugi 
pels més vulnerables!
@Biblio_social

Com pot ser que no es faci 
manteniment d’equipaments 
municipals? @MissKlayreh

@AjBadalona hay coses que 
no pueden esperar, es necesa-
rio destinar recursos a estos 
espacios, la educacion y la 
cultura debería ser lo primero 
@mariafisioatm

Acaba de sortir al carrer una 
novel·la d'intriga i humor amb 
els escacs de coprotagonis-
tes. El badaloní, Jordi Puig ha 
estat l’encarregat d’escriure 
aquesta novetat editorial. El 
ll ibre explica la història de 
Manfred König, un agent retirat 
de la Stasi que enyora els vells 
temps de corredisses i plantofa-
des, va rere el llegendari tauler 
d'escacs del Porfeta, conque-

ridor de territoris i estendard 
de mitja humanitat a l'antigor. 
Està convençut que si aconse-
gueix pescar-lo retornarà a la 
posició de poder que, consi-
dera, li pertany. Segueix la 
pista a l'objecte, però la perd 
a la biblioteca de Bagdad l'any 
2003, arrasada per les tropes 
nord-americanes. L’autor del 
llibre, en Jordi Puig, viu actual-
ment a Badalona. 

El badaloní Jordi Puig acaba de publicar 
la novel·la “Mala Peça al taler”

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Estàs satisfet/a amb l’atenció 
sanitària de l’Hospital 
Municipal de Badalona?
No, no ho estic 61%
Sí, estic satisfet/a 39%

Pròxima pregunta:
Et sembla bé que hi hagi clubs 
cannàbics?
Sí, em sembla bé
No, no em sembla bé
M'és igual

281 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres seguidors 
han opinat!

Paco Escudero
Ja seria hora, de que es Estan 
cada dia fent salts. Un dia es 
trencaran el cap.

Alexandra Caro
La gent es molt pesada.... No 
es per saltar . El cap de setma-
na el socorrista tot el mati sota 
del pont per evitar que no es 
tiressin

Guillem Vendrell
Podrien posar venedors 
ambulants de records i/o 
crispetes, la quota seria portar 
un transmissor per comunicar 
a la GU. Tampoc en trauria 
massa benefici econòmic.

17
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Setmana anterior: Rambla, final 
carrer Prim

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

Empresa situada al carrer 
Indústria dedicada al disseny, 
fabr icacíó i comercial i tza-
ció de tota mena d’equips i 
productes electrònics.

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

Descobrim un racó quotidià de Badalona

Ad Telecom SL

On és?

Fet a Badalona Entitats

Club Seat 600 Badalona
Entitat dedicada a promocionar aquest cotxe de Seat amb 
activitats i sortides arreu.

Badalona que potser mai has 
parat atenció. 
Per això et proposem, on és?
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ESTIU
PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM 
651 976 517

Divendres 12 de juliol

Exposició Catalunya, Te-
rra Cooperativa, fins el 31 
d’agost, a la Sala El Refugi 
de la Plaça de la Vila 

Estiu a la plaça, fins el 27 
de juliol, al Centre Cultural 
l’Escorxador nau 3, a càrrec 
de la Rotllana 

Circ Raluy Legacy, fins el 14 
de juliol, a la plaça Josep Ta-
rradellas (diferents sessions)
Nit d’estiu a l’Anís del Mo-
no, actuació d’Anthus, a les 
21h, a l’Anís del Mono (entra-
des exhaurides)

Cinema lliure a la platja, 
amb el film “Viaje al cuarto 

de una madre”, a les 21h, a 
la platja de l’Estació (entrada 
lliure) 

Nits d’Estiu al Port de Ba-
dalona, amb l’actuació del 
grup A Grup Vocal, a les 22h, 
al mateix port (entrada lliure)

XIX Open nocturn de foto-
grafia submarina, davant 
l’antiga piscina descoberta 
municipal de Badalona, a 
les 22h, a càrrec de Societat 
d’Activitats Subaquàtiques 
de Badalona  

Concer t  t r ibut  a  Maná , 
amb el grup +D Maná,  a 
les 23:30h, a la Sala Sarau 
08911

Dissabte 13 de juliol

Regata de llagut català 
Bandera del Dimoni, sorti-
da des del Fòrum de Barce-
lona i arribada a Badalona, 
durant tot el dia 

Festes del Front marítim, 
al matí festa de l’aigua i es-
cuma, a la tarda, castells 
infables, volada d’estels, 
xocolatada, a la nit, sopar 
popular i disco mòbil 

Fight for Glory Internatio-
nal Edition, a les 18h, al 
poliesportiu de Llefià

Concert “Gra de sorra” 
amb Lluís Platero, cançons 
i poemes dedicats al mar, a 
les 19h, al Racó d’en Gual 

Nit de comèdia amb Lara & 
Cia, a les 21:30h, a la Sala 
Sarau 08911

9a Caminada nocturna per 
la serralada de Marina, sor-
tida a les 21:30h, al Polies-
portiu de Bufalà  

Cine a la fresca , amb la 
pel·lícula “Campeones” a 
les 22h, a la Masia de Can 
Canyadó 

18

 Badalona 
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Nits d’Estiu al Port de Ba-
dalona, amb l’actuació de Vic 
Mirallas, a les 22h, al mateix 
port (entrada lliure)

Concert amb The Tutsies + 
festa de blanc, a les 24h, a la 
Sala Sarau 08911

Diumenge 14 de juliol

Mulla’t per l’esclerosi mul-
tiple, a diferents piscines de 
Badalona, durant el matí 

Festes del Front marítim, 
mercat mariner, tot el dia i mú-
sica salsa, a les 17h, davant 
la Caci 

19

Swing a la fresca, a les 19h, 
a la guingueta Takuara, (pl. 
de Rosa dels Vents, pont del 
Petroli) 

Concert Festes del Carme, 
Melodies populars, a les 20h, 
a l’església dels Pares Carme-
lites, carrer Sant Miquel, 44 

Dimecres 17 de juliol

El Coco a la fresca, sessió de 
podcàsting dirigit a joves. El 
projecte Coco surt dels seus 
estudis per realitzar un progra-
ma magazine amb entrevistes 
i seccions especials d’estiu, a 
les 19h, al C.C. Can Cabanyes

Montgat
Dissabte 13 de juliol

Festa Cara al Mar, a partir de les 
19h, platja de les Barques

Tiana
Dimecres 17 de juliol

Festival d’Estiu de Cobles i 
Compositors, Orquestra Selvata-
na, 21:30h, Antic Camp de Futbol  

Dijous 18 de juliol

Nits de música al Jardí Lola 
Anglada de Tiana, a les 22h, 
concert amb Quartiana

VENDA D'ENTRADES
A LES TAQUILLES DEL CIRC I A LA WEB

BADALONA
Parada de metro Gorg
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Cultura

El cicle Enjoy The Silence 
tornarà aquesta tardor al 
teatre del Círcol,  segons 
s’ha anunciat aquest mateix 
d i jous. El pr imer concer t 
que ha transcendit serà el 
de l  cantautor Pau Val lvé 
que arribarà a Badalona el 
diumenge 20 d’octubre. Les 
entrades ja s’han posat a la 
venda. Vallvé acaba d’editar 
aques t  2019 e l  seu  nou 
treball que por ta per nom 
«Life vest under your seat», 
el seu àlbum més lluminós 
i optimista. Després de 22 
anys als escenaris, Vallvé 
r e p a s s a r à  l e s  c a n ç o n s 
més destacades de la seva 

Música | Redacció

20

Pau Vallvé obrirà el cicle 
Enjoy The Silence de tardor 

21

Pau Vallvé actuarà al teatre del Círcol el 20 d’octubre 

d iscograf ia en format de 
trio elèctric. Properament, 
el c ic le Enjoy the si lence 

anunciarà d’altres concerts 
per la propera tardor al teatre 
del Círcol.

Carrer 
a carrer 

Riu pirinenc, afluent del Ter 
a Ripoll. Neix a la conca de 
Fresers, entre els puigs de 
Bastimentsi de l’Infern. Es 
troba en una zona on diver-
sos carrers porten noms de 
rius catalans. Tots els carrers de Badalona. Museu de Badalona, 2003. Margarida Abras, 

Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto 

Passatge 
del Riu Freser 

Nova Lloreda

Canyadó estrena un cicle cultural per les nits d’estiu

Canyadó estrena, aquesta 
setmana, un cicle de dues 
jornades en les quals es podrà 
gaudir de cinema i concerts 
de petit format. Enguany, i 
primera vegada, presenten 
dues propostes que tindran 

Estiu | Redacció lloc a la Masia de Can Canya-
dó. Aquestes jornades neixen 
des de la nova Comissió de 
Festes, nascuda en el si de 
l’Associació Veïnal de Canya-
dó. La primera proposta serà 
aquest mateix divendres, 13 
de juliol, amb cine a la fresca. 
Es projectarà “Campeones”, 

de Javier Fesser (2018), a les 
22h. El dia 26, serà el torn 
per la música amb un concert 
de petit format. Serà a càrrec 
d’Ofo Sénchez qui interpretarà 
melodies amb la seva guita-
rra d’estil pop-flamenc. Totes 
les propostes tindran lloc a la 
Masia de Can Canyadó.
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Imatge del film guanyador, “Muil”

El jurat oficial de Cryptshow 
Festival 2019 format per Alicia 
Santos, Jordi Pastor, Mònica 
Garcia, Proyecto Naschy i 
Johnny Blanco va decidir 
diumenge el palmarés de l’edició 
2019 del Festival Cryptshow 
2019 de Badalona. El XIII Premi 
Serra Circular va ser per “Muil 

El parc del Lola Anglada, a 
Tiana, acull els dijous de juliol 
el Festival “Nits de música 
al Jardí Lola Anglada”. El 
pròxim dijous, 18 de juliol, 
serà el torn dels Quartiana i 
el dijous 25 de juliol, el grup 
Mel Semé Loops. Totes les 
sessions tenen lloc a les 22h. 

Festival d’estiu de cobles 
i compositors a Tiana
I com cada mes de juliol, l’antic 
parc del Camp de Futbol acull 
el Festival d’estiu de cobles 
i compositors, fins el 24 de 

Cinema | Redacció

Música | Redacció

El curt d’horror psicològic Muil
 guanyador del Cryptshow 2019

Tiana celebra el festival estiuenc 
“Nits de música al Jardí Lola Anglada”

(Maw)” de Jasper Vrancken, per 
la capacitat d’incitar al públic a 
transgredir els seus límits de la 
moral des del prisma de la fanta-
sia bizarra. El Premi del públic va 
ser per “Le Défi du rade (A wreck 
in paradise)” de François Zaïdi. 
El festival també va premiar els 
millors films en animació, direc-
tor, guió, actriu, actor i banda 
sonara, entre d’altres. 

juliol. Els concerts tenen lloc 
cada dimecres, a les 21:30h. El 
pròxim dimecres, 17 de juliol, hi 
haurà el concert dedicat a Jordi 
Feliu i Josep Farràs, a càrrec 
de la Selvatana i el 24, estarà 
dedicat a Eduard Sendra, a 
càrrec de la cobla Reus Jove.  

Aquest d iumenge, 14 de 
juliol, l’església dels Pares 
Carmelites acollirà el tradicio-
nal concert de les Festes del 
Carme a càrrec de la Capella 
de Música de Badalona, amb 
el Cor Carreras Dagas de la 
Bisbal d’Empordà. El concert 
està dirigit per l’Albert Morcillo. 
El concert de les Festes del 
Carme començarà a les 20h i 
l’entrada serà lliure. 

Aquest mateix divendres, 12 
de juliol, la platja del Pont 
del Petroli, darrere de l’Anís 
del Mono, acollirà la primera 
sessió del cinema a l’aire lliure 
amb el film, Viaje al Cuarto de 
una madre, un film que s’oferirà 
en castellà amb subtítols amb 
anglès. La sessió del cinema 
a l’aire lliure començarà a les 
22h i l’entrada és totalment 
lliure.

Aquest dissabte, 13 de juliol, 
començarà el cicle “Gra de 
sorra” a càrrec del músic 
badaloní, Lluís Platero. Serà 
els dissabtes 13, 20 i 27, a partir 
de les 19h, al Racó d’en Gual, a 
la Rambla, en un cicle dedicat a 
les cançons i poemes dedicats 
al mar. L’entrada al cicle de 
concerts “Gra de sorra” és lliure 
i oberta a tothom que ho vulgui. 

Concert de les Festes 
del Carme

Cinema a l’aire lliure 
a la platja 

Concert Gra de sorra 
de Lluís Platero al Racó 
d’en Gual

20(ELMEUCARRER).indd   3 10/07/2019   10:36:09
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TOT Estiu

La barca de bou de Badalona

La parella de bou va ser, 
fins a l’aparició dels motors 
als anys 20 del segle 
passat, una de les pesque-
res més importants de les 
platges catalanes junta-
ment amb els sardinals. 
L’origen l’hem de trobar a la 
ciutat de Badalona, d’aquí 
el nom. Les barques, 
també anomenades bous, 
tenien una eslora de 10 
a 12 m i eren mogudes a 
força del vent. Cada dia, 
després de la pesquera 
eren avarades a la platja 
de la ciutat.

TOTESTIU.indd   2 08/07/2019   11:41:18
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Fotos: Bloc “El mar és el camí”/ Dibuix: 
Barca de bou enfancada de Badalona. 

1990-1920 (Dibuix: F. Oller). 

Avd. Alfons XIII, 87

690 843 350

PROMOCIÓ 
EN VENDA

EDIFICI ALEADOS 
BADALONAZona comunitària a l’interior d’illa

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

Il.lustració del “Diccionario historico de los artes de pesca” Antoni Sañez i Reguant 1710-1714

TOTESTIU.indd   3 08/07/2019   11:41:19



24

Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Siri Hustvedt es posa en la pell 
d'una escriptora ja gran que, es-
peronada per la trobada d?un
quadern de notes antic, evoca 
els records del seu primer any a 
Nova York, el 1978, quan aca-
bada d'arribar de Minnesota, 
descobreix les múltiples possi-
bilitats que li ofereix la ciutat.

Records 
del Futur

Hustvedt, Siri

Facilitat per Saltamartí Llibres

Vaig sortir un any amb un home, 
fins que vaig saber que havia 
matat la seva dona. Va dir-m’ho 
ell mateix. Feia deu anys, amb 
un ganivet, i havia passat per la 
presó. No vaig poder escoltar-lo 
més. El vaig acompanyar fins a 
la porta, li vaig donar la jaqueta 
i ell va obrir i va marxar.

Editorial

Persecució

Sala Isern, Toni

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

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 192

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

Estrenes de Cinema

Spider-Man: Lejos de casa

522. Un gato, un chino y mi padre

Elcano y Magallanes: la primera vuelta al mundo

Direcció: Jon Watts
Intèrprets: Tom Holland, Angourie Rice, Zendaya, Jake 
Gyllenhaal, Samuel L. Jackson

Spiderman ha de fer un pas endavant i fer-se cà-
rrec de noves amenaces en un món que ha can-
viat per sempre. Amb aquest objectiu, decideix 
unir-se als seus millors amics en unes vacances 
per Europa.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Paco R. Baños
Intèrprets: Natalia de Molina, Alberto Jo Lee, Manolo 
Solo

La George, malalta d'agorafòbia, conviu amb el seu 
gat sense poder anar més enllà d'un perímetre de 
522 passos del seu apartament. La seva interacció 
social es limita al seu veí i al dependent d'una botiga 
oriental que es troba dins del perímetre.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Ángel Alonso García

El 1519, cinc naus van partir des de Sevilla amb 240 
homes a bord. Només una va aconseguir tornar 
amb 18 mariners a punt de morir. Els protagonistes 
d'aquella expedició finançada pel regne de Castella 
van ser el portuguès Fernão de Magalhães, coman-
dant de l'expedició, i el basc Juan Sebastián Elca-
no, que va aconseguir concloure la missió.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:
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PROPER SUPLEMENT

NO CUINIS
PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM 
651 976 517

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

Associació Veïnal de Canyadó 

Des de Canyadó rebem 
moltes queixes dels veïns 
per la pudor i a l'estat dels 
contenidors de cartró i de 
plàstic. Des de l'Associació 
estem cansats d'enviar fotos 
al Districte I i fer trucades 
al Ferrovial per poder poder 
solucionar el problema. Per 
par t  d 'e l ls no rebem cap 
resposta efectiva. Després 
volen que es recicli

Brutícia dels contenidors
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TASACIÓ GRATUÏTA SENSE COMPROMÍS
T’OFERIM EL MILLOR PREU

DINERS A L’INSTANT
NO TANQUEM AL MIGDIA

COMPRA-VENDA OR I PLATA
Metro Pompeu i Fabra - Sortida Martí i Pujol

Lectors-28-29.indd   1 10/07/2019   13:11:05
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faros.hsjdbcn.org

A la sorra o a l ’aigua, els 
moments que passes amb els 
teus fills a la platja són una bona 
ocasió per jugar i gaudir amb 
ells. Et proposem algunes activi-
tats per divertir-se en família.
A què jugues amb el teu fill quan 
aneu a la platja? Tant a la sorra 
com a l’aigua hi ha diferents 
activitats divertides amb les que 
us ho podeu passar molt bé. A 

més d’aprendre i fer una mica 
d’exercici. 
 
Jocs de sorra
Fer castells: amb joguines com 
galledes, pales o rasclets podeu 
fer  figures i castells de sorra. 
Només heu de mullar-la perquè 
aguanti més, omplir les galle-
des, i donar-los la volta. A més, 
podeu posar-los parets i túnels 
subterranis. Això sí, comprova 
que les joguines que utilitzeu 
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Nens

 Propostes de jocs típics 
 de platja per divertir-se 

siguin segures i estiguin autorit-
zades. Aquesta activitat els 
ajuda a interactuar amb altres 
nens mitjançant el llenguatge i 
fomenta la seva creativitat.
Fer volar estels: aconseguir que 
es mantinguin a l’aire ajuda els 
nens a millorar la seva coordi-
nació de moviments i facilita el 
desenvolupament de defenses 
contra la frustració. 
Esports: com el voleibol, el futbol, 
les pales o fins i tot, el minigolf. 

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

ESCOLA 
BRESSOL
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Cobrir-se de sorra: també 
anomenat “ les mòmies de 
l’antic Egipte”. Es tracta de cavar 
banyeres poc profundes a la 
sorra i que els nens hi entrin per 
cobrir-los. Guanyarà el primer 
que en surti. 
La ploma: consisteix en formar 
un gran munt de sorra mullada 
i clavar-hi al cim una palleta o 
ploma. Cada jugador agafarà 
un grapat de sorra d’aquest 
munt per formar el seu propi i 
guanyarà qui hagi construït el 
munt més gran sense que caigui 
la ploma. 
La caça de la petxina: el vence-
dor és qui trobi més petxines a 
la platja en menys temps. 

Jocs a l'aigua
Els nens poden fer moltes activi-
tats divertides a l’aigua, sempre 
sota la vigilància dels adults i 
amb les mesures de seguretat 
adequades a la seva edat, com 
per exemple, que portin l’armilla 
salvavides o que l’aigua no 
estigui massa freda. La tempe-
ratura més recomanada és entre 
els 28 i els 30 graus.

Remar: es tracta de marcar 
una meta i donar un matalàs 
inflable a cada nen. Guanyarà 
el pr imer que hi arr ibi tot 
remant amb els braços.
Flota, flota: es formen dos 
equips i dos camps i cadas-
cun envia un membre al camp 
contrari amb un flotador a la 
cintura. L’equip contrari haurà 
de remar al seu voltant fins 
a tornar- lo al seu camp i 
guanyarà qui ho faci primer. 
Creuant el pont: divideix els 
nens en dos equips. Tots 
menys un membre de cadas-
cun hauran de posar-se drets 
amb les cames ober tes i 
l ’aigua per la cintura. Els 
dos nens que no estiguin en 
aquesta posició agafaran aire i 
bussejaran per sota les cames 
dels seus amics. Si jugueu a 
aquest joc, has d’assegurar-te 
que els nens agafen aire i que 
bussegen en una zona amb 
prou profunditat com per a no 
fer-se mal.   
Tant a la sorra com a l’aigua, 
totes aquestes activitats tenen 
molts beneficis. L’aigua i la 
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sorra estimulen els sentits, 
fomenten el creixement i el 
desenvolupament i ajuden la 
coordinació motora dels nens. 
A més, aquesta mena de jocs 
interessen a nens extraver-
tits i també als més tímids i 
que tenen més dificultat per 
relacionar-se. Les activitats a 
l’aigua i a la sorra, a més, són 
una bona ocasió perquè els 
teus fills estiguin en contacte 
amb la natura i per ensenyar-
los com utilitzar l’aigua (per 
remullar la sorra, regar les 
plantes, rentar-se les mans). 
Aquests jocs també són 
beneficiosos si els teus fills 
són molt agitats, ja que solen 
tranquil·litzar-los. 
Finalment, has de recordar que 
tant si jugueu a la sorra com a 
l’aigua és molt important que 
hagis aplicat protecció solar 
als petits i que no s’exposin al 
sol durant les hores de màxima 
intensitat (entre les 12h i les 
18h).  D’aquesta manera, 
tot prenent les precaucions 
adequades, us ho passareu 
molt bé sense córrer perill. 

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

NENS.indd   3 09/07/2019   12:35:26



28 29

Recepte gentilesa de:
FORQUILLABADALONA

RESTAURANT FIGARO
Carrer Francesc Layret, 18
93 389 47 94

Gastronomia

Ingredients:
Per fer les mandonguilles:
Carn picada: ¼ kg carn de 
vedella i ¼ kg carn de porc, 
2 ous, 75 grams de pa ratllat, 
all i julivert, sal, pebre

Ingredients per 
fer la salsa:
1 peça de ceba, 3 sípies, 1 
peça de pebrot verd, 8 lla-
gostins, ½ kg de tomàquet 
triturat, sal, 1 cullerada de 
farina, pebre, vi blanc 

Preparació:

Primer de tot, en un bol ba-
rrejarem els ingredients per 
fer les mandonguilles que 
són: la carn picada, el pa 
ratllat, els ous, la sal, el pe-
bre i l’all i el julivert. Un cop 
ho tinguem tot lligat farem 
les mandonguilles (la mida 
serà al gust), les enfarina-
rem i, tot seguit, les fregirem 
amb poca quantitat d’oli i les 

 Mandonguilles
 amb sípia i llagostins 

posarem en un plat. A con-
tinuació, per fer la salsa tritu-
rarem la ceba i el pebrot i ho 
passarem per la paella. Des-
prés afegirem una cullerada 
de farina, el tomàquet triturat 
i un rajolí de vi blanc.
Abans d’acabar sofregirem 
les sípies i els llagostins 
i, per últim, hi afegirem la 

salsa i les mandonguilles. 
Deixarem fer xup-xup uns 
10-15 minuts amb una pica-
da d’all i julivert.

Maridatge:
El Vuelo. D.O Castilla - León

Maridatge musical:
Sunrise - Norah Jones

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.indd   2 10/07/2019   15:11:47
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El mangostà, una fruita conegu-
da com “la reina de les fruites”, 
presumeix de tenir propietats 
nutrients i antioxidants que re-
dueixen el risc de malalties.És 
una fruita exòtica originària del 
sud-est asiàtic, es cultiva a Àsia 
i Sud-amèrica i només es troba 
d’abril a octubre. Per aquest 
motiu, el seu preu és bastant 
car. Així i tot, si es pot, és una 
fruita 100% recomanable.El 
mangostà és molt saludable pel 
seu contingut en vitamina A, B 
i C, calci, fòsfor, potassi i mag-
nesi. A més és un gran antioxi-
dant, ajuda a combatre el virus 
i bacteris, és bo pels muscles i 
és antiinflamatori.

Mangostà, una fruita de luxe

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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Ingredients: 
300 grams de xocolata blanca
100 grams de nata per muntar
20 grams de galeta 
caramel·litzada mòlta

Ingredients per enfarinar 
i decorar: 
Caramel líquid 
100 grams aprox. de galeta 
caramel·litzada mòlta

Preparació:
Tallarem a trossos la xocola-
ta, la desfarem al bany maria 
amb la nata per muntar i ho 
remenarem fins que es lliguin 
totalment els dos productes. 
Un cop tinguem la xocolata 
desfeta, hi afegirem la galeta 
i ho tornarem a remenar tot 
plegat fins a aconseguir una 
barreja fina i homogènia. 
Ho refredarem durant 1 o 2 
hores com a mínim a la ne-
vera perquè agafi consistèn-
cia.Quan la barreja ja estigui 
sòlida, posarem la galeta 
mòlta en un plat fons i anirem 

agafant petites porcions de 
xocolata amb una cullereta 
per fer boletes amb les mans 
i després les enfarinarem amb 
la galeta.*Les podeu enfarinar 
amb el que més us agradi, 
per exemple: festucs, coco, 
cobertura de xocolata blanca, 
negra, crocant...

Presentació:
Agafarem una safata per 
servir i la decorarem amb un 
dibuix de caramel on hi posa-
rem les trufes per sobre, en 
porcions de 4 o 5 unitats.

Maridatge:
Cava Marrugat + Nature 
Ecològic.
Maridatge musical: 
Curious George
Upside Down

Recepte gentilesa de:
FORQUILLABADALONA

L'OLLA DE GRILLS
Sant Joaquim,  34  | 657 126 675

 Trufes de xocolata 
 blanca amb galeta 

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
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C/ Roger de Flor, 98 Badalona
93 383 14 88 info@armoni.es 

www.armoni.es

VEN Y TE HAREMOS 
UN DIAGNÓSTICO 

GRATUÍTO

Un concepto nuevo para 
vencer definitivamente la 

celulitis y la grasa localizada

LIPOESCULTURA EXPRÉS
TECNOLOGÍA ULTRASÓNICA 

CAVIT

TÉMPERE 
FORTE

La solución definitiva

PROMOCIÓN DE 

ANIVERSARIO!

5 SESIONES 
195€

(Precio de la sesión 
individual 50€)
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 Mirades que hipnotitzen: 
 5 maquillatges d'ulls que triomfaran 
 aquest estiu 

32

Tendències

bellezaactiva.com
  

Aquest estiu, la teva mirada 
parlarà per si sola. Els maqui-
llatges d'ulls són més atrevits 
que mai, en sintonia amb 
l'estació de l'any en la qual no 
existeixen horaris ni normes 
(en teoria!). Així que atreveix-
te a concedir-li tot el protago-
nisme, amb les idees que et 
proposem.

Splash Eye, la tendència 
del moment
La primera tendència de la 
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qual et parlarem està causant 
autèntic furor. Es diu Splash 
eye o Color Splash i consis-
teix a aplicar un color vibrant 
sobretot la parpella mòbil, 
de manera que aquest quedi 
ben delimitat. Pots optar per 
acabats mats o setinats. Això 
sí, has d'assegurar-te que 
el maquil latge es mantin-
drà intacte, perquè l'efecte 
sigui impecable. Per a això, la 
maquilladora Cristina Lobato 
recomana utilitzar eyeliner 
en gel o ombres en crema. A 
més, assenyala que, "per a 

aconseguir un efecte setinat 
i amb més lluentor, aplica un 
pigment de pólvores soltes. 
Aquests tenen una major 
concentració de color que 
una ombra compacta". Per 
a donar encara més inten-
sitat a la mirada, utilitza una 
màscara de pestanyes negra. 
O fins i tot, si t 'atreveixes, 
maquilla les teves pestanyes 
del mateix color per a un 
look total splash d'allò més 
estiuenc.

Juga amb el color
Una proposta més atrevida 
–i per tant millor reservar-la 
per a ocasions especials– és 
la d'utilitzar dos tons comple-
mentaris. El summer look 
de YSL Beauté, amb Zoë 
Kravitz com a protagonista, 
combina un verd profund en 
la parpella mòbil amb un to 
morat sota l'ull. Els dos colors 
s'ajunten en la ratl la, que 
s'al larga cap a la templa. 
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L'acabat bri l lant l i afegeix 
sofisticació al conjunt.
Una altra variant possible 
consisteix a utilitzar el mateix 
color per a tot l'ull, com pots 
veure en la  proposta de 
M·A·C Cosmetics. En aquest 
cas, s'ha triat una tonalitat 
ataronjada, que queda molt 
bé amb les pells bronzejades. 
A més, l'acabat està una mica 
més difuminat en el contorn, 
per la qual cosa l'efecte és 
menys "dramàtic". Si no ets 
molt atrevida en qüestió de 
maquillatge, aquesta és la 
teva opció ideal. Això sí, no 
t'oblidis del fermall d'or: eyeli-
ner i màscara de pestanyes.

Color sí, però no tant
Les nostres dues úl t imes 
propostes de maquillatge per 
a ulls continuen tenint el color 
com a protagonista, però en 
dosis més petites. La primera 
d'elles és similar al Splash 
Eye, però no ocupa tota la 

parpel la mòbi l .  Es t rac ta 
d'una ratlla de eyeliner més 
gruixuda de l'habitual i en el 
color que més t'agradi. Pots 
allargar-la més o menys, en 
funció de l'efecte que estiguis 
buscant. El to lila que porta 
l'actriu Millie Bobby Brown 
és un dels prefer i ts de la 
temporada, especialment 
per a pells no gaire brunes. 
Algú ha dit eyeliner i màscara 
de pestanyes? Doncs sí, aquí 
tampoc poden faltar.
I ,  f ina lment ,  la  proposta 
més minimalista però igual-

ment original i divertida és 
la  que proposen des de 
NYX Professional Makeup. 
Es tracta d'una simple línia 
que voreja la parpella mòbil. 
Sense res més. Fàcil, ràpid 
i efectiu. El color és elecció 
teva, en funció del bruna que 
estiguis, l'efecte que busquis 
i com sigui la resta del teu 
est i l isme. En aquest cas, 
la creativitat també és més 
que benvinguda. Així que si 
busseges una mica per les 
xarxes socials trobaràs un 
munt d'inspiració.

¿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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Motor

És 100% elèctr ic, té una 
autonomia de 330 km i és 
capaç de recarregar el 80% 
de la seva bateria de 50 kWh 
en només 30 minuts
El motor elèctric produeix de 
100 kW (136 cv), no contamina 
i disposa de forma instantània 
de més temps que un potent 
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 Nou Opel Corsa: zero emissions 

ciutatdelmotor.com

motor de gasolina. És el primer 
vehicle del seu segment en 
oferir un sistema d’il·luminació 
premium com l’Opel Intelli-
Lux® LED.
Aire de coupé, acceleracions 
de esportiu, tecnologia d’última 
generació i zero emissions. És 
la targeta de presentació de 
l’Opel Corsa-e, denominació 
adoptada per a la versió 100% 

elèctrica del nostre popular 
model, primer representant de 
la sisena generació d’aquest 
supervendes, el llançament 
es produirà a la tardor, però 
els comandes ja es podran fer 
en breus setmanes. 
Seguiran poc després les 
versions dotades amb mecàni-
ques de gasolina i dièsel, 
que vindran a completar la 

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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gamma del Nova Generació 
Opel Corsa. Des que va ser 
presentat, el 1982, ja s’han 
venut més de 13,6 milions 
d ’aques t  p o pu la r  mo d e l 
i és previsible que la nova 
generació tingui, almenys, 
la mateixa acceptació que 
els seus predecessors en 
l’exigent mercat europeu.

Acceleracions de esportiu 
I no és d’estranyar, perquè 
hem dotat a aquest vehicle 
amb tots els atr ibuts que 
componen l ’ADN d ’Opel: 
dinamisme, seguretat, fiabi-
litat i innovació assequible. A 
més, hem embolicat tot això 
amb un irresistible embolcall, 
que confereix al cotxe una 
imatge moderna, exclusiva, 
elegant i atractiva.

Conscients de la creixent 
demanda de vehic les no 
contaminants, hem dotat a 
l’Opel Corsa-e d’un sistema 
de propulsió 100% elèctri-
ca, alimentat per una bateria 
de 50 kWh, que ll iura una 
potència de 136 cv (100 kW). 
Semblant cavalleria permet 
que el cotxe acceleri de 0 
a 50 km / h en 2,8 segons i 
és capaç de passar de 0 a 
100 km / h en 8,1 segons, 
unes xifres més pròpies d’un 
esportiu.
A més, el motor elèctric del 
Corsa-e ofereix de forma 
instantània un parell motor 
de 260 Nm, això vol dir que 
les seves recuperacions són 
més bril lants que les d’un 
motor atmosfèric de gasolina 
de 2.500 centímetres cúbics.

Bateria garantitzada per
8 anys 
La bateria, que té una garan-
tia de vuit anys, permet una 
autonomia de 330 quilòmetres 
(WLTP – xifra provisional). 
Això li proporciona al vehicle 
capacitat per circular en tràfic 
urbà durant tota una setmana 
sense necessitat de recàrrega. 
Però quan arriba el moment 
de fer el ‘ple’, el sistema de 
connexions del Corsa-e l i 
permet reposar el 80% de 
l’energia emmagatzemable 
en tan sols 30 minuts en una 
presa ràpida. Gràcies a l’app 
‘myOpel‘ l’usuari del nou Corsa 
elèctric podrà comprovar en tot 
moment l’estat de càrrega de 
la bateria i planificar els temps 
de càrrega, ajustant els costos 
a les necessitats de cada un.
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El director de l ’ Institut de 
Recerca Germans Tr ias i 
Pujol (IGTP), Manel Puig, 
i la directora de l ’Instituto 
de Salud Carlos III, Raquel 
Yotti, han formalitzat aquest 
dilluns la posada en funciona-
ment del Centre de Medicina 
Comparativa i Bioimatge de 
Catalunya (CMCiB). Situat 
al campus de salut i recer-
ca de Can Ruti, a Badalo-
na, el CMCiB està integrat a 
l’entorn natural del Parc de 
la Serralada de Marina. És 
un centre altament tecnificat, 
multidisciplinari, i de qualitat, 
dedicat a la recerca biomè-
dica i la formació continuada 
dels professionals de la salut. 

Al CMCiB s’hi duen a terme 
un ampli ventall de projec-

tes d’investigació, des de 
recerca clínica a la preclíni-
ca, nous mètodes d’anàlisi 

computacional i d ’imatge, 
fins al perfeccionament de 
procediments quirúrgics o 
desenvolupament de nous 
dispositius i mètodes en cirur-
gia, en un entorn de promoció 
de la bioètica i l’aplicació de 
polítiques 3R. 

El centre consta de 4.500 
metres quadrats, dividits en 
4 plantes, dedicats a la recer-
ca preclínica i a la formació 
continuada dels professio-
nals de la salut. Amb una 

  El Centre de Medicina Comparativa i 
Bioimatge (CMCiB) inicia la seva activitat  

Salut
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i nvers ió  de 12,5 mi l ions 
d’euros, aproximadament, el 
CMCiB dona servei no només 
als més de 3.500 professio-
nals de la salut que hi ha al 
Campus, uns 700 dels quals 
es dediquen a la recerca, sinó 
que està obert a altres inves-
tigadors i empreses d’arreu 
d’Europa i el món.  

“Avui és un dia molt desitjat 
ja que tanquem el cicle de 
construcció d’aquest campus 
in te l · l i gent ”,  ha assegu-
rat Manel Puig, director de 
l’Institut Germans Trias. Puig 
s’ha mostrat convençut que 
“amb aquest equipament, 
els c ientíf ics i  e ls c línics 
podran arribar més lluny” i 
ha volgut remarcar que “la 
construcció d’aquest centre 

ha requerit molts esforços, 
tant col·lectius com institucio-
nals”. Per la seva part, Jaume 
Reventós, en representació 
de la Direcció General de 
Recerca de la Generalitat, 
també ha destacat el treball 
coordinat de totes les insti-
tucions per a la creació del 
centre. “No podem contem-
plar el CMCiB amb major 
optimisme”, ha assegurat, 
abans de remarcar que es 
tracta “d’un exemple on totes 
les inst i tuc ions h i  estem 
al darrere amb la voluntat 
de concentrar esforços en 
centres d’aquestes caracte-
rístiques.”

F ina lment ,  Raque l  Yot t i , 
directora de l ’ Inst i tuto de 
Salud Carlos III s’ha sumat 

als agraïments a totes les 
institucions que han fet possi-
ble la posada en marca del 
centre i ha definit la cita com 
“un dia de celebració”. “Des 
d’un centre com aquest, i 
especialment en aquest per 
la seva ubicació, es demostra 
que s’ha de tenir la capacitat 
d’aixecar la mirada i veure-hi 
més enllà de les dificultats, i 
fer-ho cap el futur”, ha senten-
ciat, abans de cloure amb els 
millors auguris: “Comença un 
nou camí apassionant”.

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

Farmàcies
FARMÀCIA AGUILAR
Francesc Layret, 83 · 93 389 52 08
FARMÀCIA BELENGUER 
Concòrdia, 1 local B-41 (C.C.Màgic) 
93 224 55 58
FARMÀCIA CAIRÓ 
Canonge Baranera, 60 · 93 384 04 53
F. EDUARD CONDÓN  
Ptge. Riu Ter, 18-20 · 93 460 28 55
F. FERRÉ-CLAPÉS  
Av. Martí Pujol, 133 · 93 384 48 06
FARMÀCIA GAY
Av. Martí Pujol, 6-8 · 93 389 53 03
F. J. SALLA FUSTER  
Salvador Seguí, 4 · 93 387 39 16
FARMÀCIA LLOREDA     
Av. Catalunya, 60-62 · 93 388 18 41
FARMÀCIA P. RELAT     
Antiga de València, 31 · 93 399 92 76
FARMÀCIA PUCHOL 
Antiga de València, 31· 93 399 92 76
FARMÀCIA SERENTILL 
de Mar, 23 · 93 384 12 33
FARMÀCIA VIVES 
Juan Valera, 197 ·  93 388 05 04
FARMÀCIA VIAYNA 
President Companys, 45
FARMACIA MASNOU
Llefià, 15-17 · 93 387 42 98
FARMÀCIA OLÍMPIC 
Av.d’Alfons XIII  nº 127
93 387 93 50
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Llar

 Criteris per distribuir la cuina 

Redacció / amic.cat

Per aconseguir comoditat i 
funcionalitat a la cuina s’han 
de tenir en compte alguns 
consells:

• Planifiqueu una àrea per 
a cada activitat: preparació, 
emmagatzematge, rentat i 
cuinat.
•  Col·loqueu el rentavaixelles 
a prop de l’aigüera.

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

• Col·loqueu el forn a l’alçada 
dels ulls.
• No col·loqueu calaixos a les 
cantonades, perquè poden 
dificultar l’obertura d’altres 
portes.
• No col·loqueu la placa de 

El teu ordinador és
molt lent?

tenim la SOLUCIÓ

93 460 31 10
www.integer.cat
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cocció al costat d’una paret, 
perquè convé tenir espai per 
treballar per tots dos costats.
• No col·loqueu calaixeres a 
prop de les plaques, perquè 
els nens podrien utilitzar-les 
com a escala.
• No col·loqueu un forn o 
rentavaixella en una canto-
nada, perquè les portes no 
s’obririen bé.
• Convé tenir uns cinc metres 
lineals d’armaris, i si l’espai 
ho permet, complementar-los 
amb prestatges, cistelles, etc.

LL.indd   3 10/07/2019   10:03:24
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Haureu d'anar molt amb 
compte amb la paraula, 
ja que us serà fàcil dir 
alguna cosa que no toca 
en un moment inadequat. 
Estareu molt impulsius i 
crispats amb tot.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Hi ha la necessitat de 
posar ordre i de deixar-
ho tot ben col·locat. De 
classificar les coses i de 
saber on ho teniu tot per 
poder estar més tranquils.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

És fàcil que us discutiu 
amb la parella i que no 
acabeu de saber ben bé 
el perquè. Mireu de no 
deixar-vos anar per coses 
que no toquen i penseu 
abans de cridar. A la feina 
estareu  sensibles.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Estareu molt sensibles i 
quan passi alguna cosa, 
encara que sigui externa 
a vosaltres, us afectarà 
més del que voleu. Cal que 
racionalitzeu les coses i 
que mireu de no fer-vos 
mala sang pensant.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Us atabalareu molt amb el 
tema parella i heu de mirar 
de no fer-ho, ja que no 
en treure-ho res i us farà 
estar malament. Si potser 
busqueu la manera de 
parlar del que us fa cosa.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

U s  t o c a r à  p a r l a r 
d'herències i de diners. 
Potser no seran coses 
que us vagin directament 
lligades a vosaltres però 
hi haureu de formar part 
d'alguna manera.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Us costarà prendre 
decisions i per aquest 
motiu seran uns dies en 
els que fareu ara si ara 
no, intenteu centrar més 
les coses i busqueu la 
manera d'anar una mica 
més directe.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Poder fer les coses que 
us vénen de gust serà 
un repte, el vostre cap 
estarà a punt per tenir un 
munt de bons acudits per 
embolicar la troca però 
per passar-ho bé.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Us adonareu que a la 
feina no és convenient 
confondre els termes 
d'amistat, ja que en moltes 
ocasions sol passar 
que confonem aquests 
termes. A la feina s'hi va 
a treballar.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Se us marquen canvis 
a la feina o més ben dit 
en els vostres projectes, 
de vegades va bé fer 
variacions de direcció i 
buscar camins nous que 
us donin més facilitat de 
moviment.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Estareu ben distrets amb 
els amics, sembla que 
tots pensen en vosaltres 
per sortir i fer alguna, és 
bo que us deixeu enredar 
una mica però massa no 
perquè després podeu 
tenir algun problema a 
casa.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Us podeu sentir una mica 
sols, és una impressió 
que tindreu i que en 
realitat tampoc és tan 
certa, el que passa és 
que us tancareu molt en 
banda i esperareu que 
els demés us facin cas.

Facilitat Imma del Destí · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres

«La nostra glòria més gran 
no consisteix en no haver-se 
caigut mai, sinó en haver-
se aixecat després de cada 
caiguda»

Confuci

«Un emprenedor veu 
oportunitats allà on uns 
altres només veuen pro-
blemes»

Michael Gerber
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

Ara fa un any, el dilluns 16 
de juny, Badalona va viure 
una gran tempesta que va 
deixar algunes incidències 
importants. La pluja, que va 
durar uns 30 minuts, va deixar 
50 mm en alguns barris de la 
ciutat. El més destacable de 

Les pluges 
de principis de setmana 
A diferencia de fa un any, la pluja 
d’aquest principis de setmana 
no va ser tant important i l’aigua, 
tot i amb format de tempesta, va 
mullar els carrers però va deixar 
igual la sensació de xafogor a 
Badalona. Tot i que dilluns al 
matí la temperatura va baixar 
uns 4 graus de cop. Durant el 
vespre de dissabte i diumenge 
també van caure petits ruixats, 
que en el cas dels dos dies 
van pronunciar, encara més, la 
sensació d’humitat i xafogor a 
Badalona. 

l’aiguat no va ser tant la quanti-
tat de precipitació acumulada, 
sinó la intensitat amb la que va 
ploure. A banda de la pluja, 
també va caure calamarsa o 
pedra petita. Les rieres, com 
Martí i Pujol, van baixar plenes 
i van produir-se petites inunda-
cions de passos subterranis i 
cases particulars. Els llamps, 

Meteorologia | Redacció

Una any d’un matí de tempestes
que va provocar força incidències 

ara fa un any, també van ser 
protagonistes i a Badalona 
van caure més d’una seixante-
na. Alguns d’ells van impactar 
sobre edificis i fins i tot van 
provocar danys. 
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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

 TREBALL
 

SE OFRECE SEÑORA 42 
años para trabajar de: depen-
dienta de zapateria, reponedo-
ra de supermercados, depen-
dienta en eurogangas o tiendas 
de todo a cien. manipuladora 
ensobrando y empaquetan-

do sobres. zonas: Badalo-
na, Llefia, La Salud y Santa 
Coloma. sra. abelina tlf: 933 
973 786
CHICA RESPONSABLE 
busca trabajo para cuidado de 
personas mayores y limpieza. 
Disponibilidad inmediata. 
698 630 636
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza. Mañanas y tardes. 
Disponibilidad inmediata. 
698 393 504
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores  
niños y limpieza. Disponibili-

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

dad inmediata. 666 777 584
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Disponibilidad 
inmediata. 632 922 753
CHICA BUSCA TRABA-
JO  para cuidado de perso-
nas mayores, niños y limpieza. 
Externa o Interna. 631 893 991
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños   o limpieza. Fija. 
632 702 715
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de mayores, 
niños y l impieza. Fi ja o por 
horas. 603 115 230

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: 

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

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

Preu: 0,35€/paraula

Necrològiques
  11 de juliol
• Emilio Durán Fernández
  10 de juliol
• Emilio García Martínez
• Antonio Pujol Tubau
• Rafael Valderas Cabrera
• Pedro Barriga Carrasco 
• Pilar Gil Valiente
  9 de juliol
• Sara Alonso García 
• Juan Antonio Raja Sánchez
  8 de juliol
• Antonio Muñoz Luque
• Albino Santos Mateos
• Lluís Mateu Pagá 
• Catalina Fuentes Díaz
• Daniel Santos De Lara 
• Carmen Aguilera Marín 
• Jaime Bruguera Cantallops

SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. 687 104 126 
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Fija o 
por horas. 631 876 968
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. 
631 304 209
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores o limpieza. Noches o por 
horas. 612 270 105
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores o 
limpieza. Fines de semana. Dispo-
nibilidad inmediata. 612 416 007
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO cuidando personas mayores. 
Estudiante de Geriatría. Con 
referencias. Interna o Externa. 
Disponibilidad inmediata. 612 260 
952
SEÑORA BUSCA TRABAJO 
para limpieza. Por horas. Martes 
y jueves. 669 882 519
PALETA DE CAMPRODÓN 
para todo tipo de reformas: baños, 
cocinas, terrazas. 669069172

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONS, 
ALBAÑILERIA, 

ELECTRICIDAD, 
FORTANERIA, GAS, 

PINTURA, ECONÓMICO
670 -232 -977

ALQUILER OFICINA 
300 €/MES 

O COMPARTIR 200 €/
MES CON POSIBILIDAD 

DE ALMACÉN
TEL. 608 690 516

CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de personas mayores, 
niños o limpieza. Referencias, 
Experiencia. 675 196 502 
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidar personas mayores, niños y 
limpieza. Por horas o interna. 602 
863 133
SE NECESITA MECÁNICO 
oficial de 1ª Tlf: 610 213 742

VARIS

COMPRO ANTIGUEDADES: 
muñecas, Scalextrics, Geyperman, 
Madelman, tebeos, comics, objetos 
religiosos y militares puros plumas 
licores libros y mucho más. Pago 
inmediato 
627 937 101
COMPRAMOS LIBROS, jugue-
tes, comics, cromos, antigüedades, 
plumas, puros, objetos religiosos, 
restos pisos y casas. Pago al 
momento. José Miguel. 679 736 
491 

MOTOR

VESPA PK125XL, año 1989, 
toda prueba, 750 €. 686 009 513
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Anys 50, vista de la platja i les industries
Foto antiga. Autor desconegut
Foto actual: Facu Martínez

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

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

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 

BadalonaRecuerdos.indd   1 08/07/2019   11:44:22



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?

Totes les seccions: Fruiteria, xarcuteria
i carnisseria selecta i ecològica, peixateria 
amb peix de la llotja de Badalona cada día 
a partir de les 12.30 h. i forn. Ampli assortiment 
de productes ecològics i sense gluten. 
Comandes a domicili. Reserva d'hores 
de comanda per whatsapp. No tanquem al migdia.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Som distribuidors perquè BADALONA es mereix una 
revista com aquesta i com a badalonins li volem donar 
suport. 

Guifré, 100-110
934 646 989
662 965 500

Joan Valera: dimecres, dijous i divendres de 9 a 15 i 
dissabtes, diumenges i festius de 7 a 16
Marques de Sant Mori: dimecres, dijous de 9 a 15, 
divendres de 8 a 15 i dissabtes, diumenges i festius de 
7 a 16.
Els productes que tenim són els ja coneguts pollastres 
a ĺ Ast, menjars casolans (productes de la iaia, us convi-
dem a provar-los) i les nostres famoses porres i xurros. 
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Volem ser distribuïdors del TOT perquè és la revista 
més important i coneguda de Badalona i ens servirà a 
les dues parts per arribar a més gent.

Joan Valera, 18-22
Marquès de Sant Mori, 116
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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

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd   3 08/07/2019   10:59:00



PR
EU

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LÒ

S

www.gress.es

TOT PER A LA CONSTRUCCIÓ
 I LA REFORMA DE LA LLAR

OFERTA EN
MAMPARES
Frontal ducha, tipus corredissa

• Vidre temperat 6mm.
• 3 anys, garantia total.
• Inclou tractament anticalç.
• Termini mitjà de lliurament, 

48h.

Disponible també 
serigrafiada

Sistema de guia
desmuntable, 
per a fàcil 
neteja

Des de
*

195€

* Muntatge no inclòs

189,90€74,90€

ESTEM CONSCIENCIATS 
AMB EL MEDI AMBIENT

I AQUEST ESTIU, VOLEM QUE 
ESTALVIÏS EN AIGUA I EN PREU

Termostàtic
dutxa

TENDER

Kit de dutxa
termostàtic

DRY

OFERTES EN AIXETERIA I VÀTERS DE BAIX CONSUM

35%
DE DESCOMPTE

En tots els vàters 
de 3 i 4,5L de descàrrega

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

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

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15

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

Oferta vàlida 
fins el 31 d’agost

NO TANQUEM A L’AGOST!
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