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La Setmana

La Serralada de Marina s’esforça
per evitar qualsevol incendi forestal
Medi Ambient | Carles Carvajal

Durant tot l'estiu, la Serralada de
Marina està en alerta permanent.
Un petit ensurt pot provocar un
incendi de conseqüències catastròfiques. El Cos d’Agents Rurals
són els encarregats de posar-hi
els cinc sentits per evitar qualsevol incident que pugui derivar en
l’inici d’un foc. Evitar la crema de
matolls, per part d’algun pagès
o qualsevol barbacoa és una de
les accions que més realitza el
cos forestal. Tot i les darreres
pluges, d’aquest juliol, portem
un any sec, amb una primavera
amb poca pluja. Això ha fet saltar
totes les alarmes a la Serralada
de Marina perquè representa un
perill més alt d’incendis. El bosc
està molt sec i això, sobretot en
dies d’onades de calor, pot ser
un polvorí. Els agents recullen
mostres, per exemple al voltant
de la carretera de la Vallensana,
per saber l’estat dels boscos.
El Pla d'Informació i Vigilància

contra Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona disposa
de personal fix a la Serralada
de Marina i en concret al terme
municipal de Badalona disposa
d’una unitat d’informació i vigilància fixe, que a més disposa de
la coneguda torre de guaita,
més coneguda com la Torre
Bravo. Des d’aquí, i gràcies a
uns prismàtics, permet tenir una
millor visió del que està passant
a la zona rural de Canyet i el
seu entorn.
El 80% dels incendis són
provocats per la mà de
l’home
Segons dades del Cos d’Agents
Rurals un 80% dels incendis als
boscos són provocats directament o indirectament per la mà
de l’home. Només un 5% dels
incendis poden ser provocats
per causes naturals, com per
exemple un llamp d’una tempesta. La resta de focs poden ser
originats per causes desconegu-

des i no s’arriben a esclarir les
seves causes.
Evolució positiva durant els
darrers anys
Tot i la sequera, en els últims anys
el nombre d'incendis i de superfície cremada als boscos s'hi ha
reduït sensiblement gràcies a
l'augment dels recursos per fer
actuacions de prevenció i a les
campanyes de sensibilització
ciutadanes. "Les administracions
hi destinen cada cop més mitjans
i es fa molta pedagogia, abans
la gent anava a la muntanya a
canviar l'oli del cotxe o a netejarlo i ara això gairebé ja no es fa"
ha explicat la Cinta Pérez, directora del Consorci del Parc de la
Serralada de Marina. No obstant
això, sempre hi ha negligències
i el factor humà continua sent el
causant de més del 80% dels focs
que es produeixen. Des del parc,
però, s'adverteix que no es pot
abaixar la guàrdia en cap moment
de l'any, fins i tot en ple hivern.
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Incendis al parc de la Serralada de Marina
El darrer incendi important al
parc, al terme de Badalona,
va originar-se el 3 de juliol de
l'any 2017, i va cremar unes
6 hectàrees molt a prop de
l'Hospital Germans Trias i
Pujol. Les flames van avançar
en direcció contrària, cap a la
Conreria. Tot i això, malauradament cada estiu es produeixen
petits incendis a la Serralada

de Marina. El 2016, entre Tiana i
Alella, va originar-se un altre foc
que va cremar unes 2 hectàrees
de pi i matoll. Aquests han estat
els incendis més importants,
prop de Badalona, durant els
darrers cinc anys, però també
durant l'estiu del 2011 o el 2008
van originar-se focs. Però si un
incendi va afectar, i de forma
molt greu, aquesta serralada va

ser l'any 1994, en concret el 13
d'agost d'aquell any, ara fa 25
anys. La quantitat d'hectàrees
cremades va obligar, en anys
posteriors, en activar campanyes de reforestació entorn de
Badalona i també Tiana. El
terme municipal de Badalona
disposa de 2.200 hectàrees
(TM) dins del parc i Tiana un
total de 790 hectàrees.

Adalt: Agents controlant el parc de la Serralada de Marina
Abaix: Vistes de la Serralada de Marina, al terme municipal de Badalona
5
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25 anys de l’incendi mortal
que va afectar la Serralada de Marina

Fotografies de l’incendi de l’any 1994, a Tiana. Fotos: Gemma Liñan

Ara fa un quart de segle. L’11
d’agost de l’any 1994 era el
típic dia d’estiu, amb xafogor i
temperatures altes. Cap a dos
quarts de cinc de la tarda, un foc
s’iniciava a la zona de la Vallensana, molt a prop de l’Hospital
de Can Ruti. En pocs minuts, el
foc envoltava el centre sanitari i
va obligar a desallotjar-lo,amb
molts moments de tensió. De fet,
molts voluntaris van adreçar-se
al lloc del foc per col·laborar
en l’extinció a causa de la
manca d’efectius dels bombers.

L’incendi va dividir-se en tres
fronts, un que va avançar cap
a Montcada, l’altra cap a Sant
Fost i el més tràgic, el que va
arribar a Tiana i Alella, on va
morir un cartoixà de Montalegre. La violència d’aquell foc
va obligar a desallotjar algunes
zones habitades, com el barri
del Mas Ram, on van cremar
algunes cases de la zona alta
o urbanitzacions d’Alella. En
total, en aquell foc, van cremarse unes 300 hectàrees d’arbrat
i matoll. Aquella nit, la de l’11

d’agost de 1994, molts encara
recorden la quantitat de cendra
que plovia a Badalona, empentada pel vent. El llavors alcalde de Badalona, Joan Blanch,
lamentava davant dels mitjans
de comunicació la descoordinació i la manca d’efectius en
aquell fatídic foc. De fet, aquell
estiu del 1994 va ser fatídic a
Catalunya pel nombre d’incendis
que hi va haver, al voltant de 60
i que van cremar unes 76.626
hectàrees, amb un total de 5
persones mortes.
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En Comú Podem entra al nou
govern de Badalona que presenta
les regidories
Ajuntament | Redacció

Aquest dimecres el Parc del
Gran Sol ha estat l'escenari
per triar el nou govern de
Badalona. En Comú Podem,
que va tenir 2 regidors
el passat mes de maig,
s'afegeix al govern del PSC,
de 6 regidors més. L'acord
del nou govern passa per
diversos eixos principals, com
modernitzar l'administració,
millorar el manteniment de
les instal • lac ions espor ti ves municipals, ampliar el
cos de la Guàrdia Urbana,
apostar per la figura de
l 'ag e nt cív i c, i m p u l s ar u n
pla de xoc pel manteniment
dels c arrer s, crear un pla
de noves escoles bressol o
millorar diversos parcs, entre
altres temes de ciutat. Pel
que fa a l'organigrama, s'ha
acordat que l'alcalde, Álex
Pa s tor, t i n g u i l e s c o m p e tèn c i e s d e C o muni c ac i ó i
Protocol, Aïda Llaurado, En
Comú Podem, serà la primera
tinenta d'alcalde i portarà les
carteres de l'àmbit de Serveis
Socials i feminisme. La
segona tinenta d'alcalde serà
la socialista, Teresa González, que encapçala l'Àmbit de

Imatge dels regidors de govern a l'Ajuntament de Badalona

Salut, Habitatge i Recursos
Interns, dins també tindrà la
responsabilitat la regidora
Andrea Zapata amb l'Àrea
de Participació Ciutadana i
Administració Electrònica. El
tercer tinent d'alcalde serà
Jordi Subirana, amb l'Àmbits
d'Educació i Impuls de Ciutat,
dins hi haurà també la regidora delegada Helena Bayo que
portarà Cultura i Esports. El
quar t tinent d'alcalde serà
Rubén Guijarro, que portarà
Seguretat, Govern i Territori. En aquest àmbit portarà
Medi Ambient, desenvolupa-

ment industrial i innovació la
regidora dels Comuns, Rosa
Trenado. Pel que fa als districtes, els regidors seran Jordi
Subirana, al districte 1, Rosa
Trenado, al 2, Aïda Llauradó, al 3, Helena Bayo, al 4,
Andrea Zapata, al 5 i Teresa
González, al 6. L'alcalde de
Badalona, Àlex Pastor, ha
anunciat que aquest acord
busca treballar a fons per
la seguretat, neteja i manteniment i Aïda Llauradó ha
assegurat que treballaran
per un projecte d'esquerres,
ecologista i feminista.

El ple aprova el cartipàs municipal amb l’objectiu de professionalitzar l’Ajuntament
La sessió ex traordinària
del Ple de l’Ajuntament de
Badalona, celebrada dilluns
al matí, va aprovar el cartipàs municipal, eina que ha
de ser vir per organitzar el
consistori durant aquest

proper mandat de quatre
anys. L’organigrama es va
a p r ova r a m b e l s vo t s d e l
govern, PSC i el suport de
Guanyem, ERC, En Comú
Podem i Junts per Catalunya,
les formacions que també

van fer alcalde Àlex Pastor.
El PP es va abstenir El ple
també va aprovar els sous
de la corporació municipal,
càrrecs i personal directiu
de l’Ajuntament, on s’inclou
noves figures com el gerent.
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Els vols nocturns amb helicòpters
medicalitzats podran aterrar
a Can Ruti
El badaloní Òscar Camp
rebrà la Medalla d’Or
La Mesa ha acordat aquest
dimarts per unanimitat atorgar
la Medalla d'Or del Parlament al
fundador de l'ONG badalonina
Proactiva Open Arms, Òscar
Camps, i a la capitana del vaixell
Seawatch 3, Carola Rackete,
a proposta del president del
Parlament, Roger Torrent. El
guardó es lliurarà al voltant del
11 de setembre d'aquest any en
una data encara per concretar.

Reclamen l'arranjament
de les escales de Renfe
Badalona
Fa uns mesos que les escales
mecàniques de l'estació de
Rodalies Renfe de Badalona
estan espatllades. Un grup
d'usuaris fa setmanes que ho
està denunciant a través de
les xarxes socials per tots els
inconvenients que comporta,
sobretot per persones amb
mobilitat reduïda. Des de Renfe
no s'ha anunciat la data de la
seva reparació.

S’incorporen dos nous
pisos per emergència
habitacional
L’Ajuntament de Badalona
disposa, des d’aquesta setmana, de dos nous immobles més
que es destinaran a la mesa
d’emergència habitacional, un
dels quals procedent d’una
entitat bancària i un altre de la
SAREB. Els habitatges estan
situats al Districte 2 de Badalona i dos habitatges disposen de
tres habitacions cadascun.

Un helicòpter a la pista del Germans Trias
Salut | Redacció

L’assistència i el trasllat aeri
nocturn de pacients greus i
crítics ja és una realitat a
Catalunya. Després d’un any de
proves, el Servei d’Emergències
Mèdiques (SEM), ha implantat
el servei nocturn amb helicòpters medicalitzats de forma
regular. Tot i que la base des
d’on operen els aparells es
troba a Sabadell, hi ha una
desena d’heliports i helisuperfícies que a data d’avui
estan certificats per acollir vols

nocturns. Un dels heliports
q u e s’hi sum ar à pro p er ament és el situat al costat de
l’Hospital Germans Trias I Pujol
de Badalona. La posada en
marxa d’aquest servei neix amb
l’objectiu de garantir l’equitat
en l’accés al sistema sanitari
públic de tota la població de
Catalunya, reduir els temps
de trasllat interhospitalari de
les zones més allunyades dels
centres terciaris i millorar la
cobertura sanitària d’aquests
punts en alliberar recursos
medicalitzats terrestres.

Treballs per buidar l’antiga Masia
de Ca l’Andal
Patrimoni | Redacció

La Masia de Ca l’Andal, a Bufalà,
fa temps que necessitava una
actuació urgent. Fa pocs dies
que l’Ajuntament ha començat
les obres per remodelar aquest
històric edifici amb els treballs
previs. Segons el c onsis tori, s’està fent el desbrossat
d'arbustives de l'exterior i de
neteja de trastos vells i restes de
runa de l'interior de l'edifici. Amb

la desbrossada de la cantonada
dreta de l'edifici, pujant cap al
carrer Independència, han sortit
restes de formigó prefabricat que
s'han deixat al lloc. S'ha donat
ordre a l'empresa constructora
de tancar aquesta zona i evitar
l'accés indegut. Diverses entitats
dels barri ho han denunciat a
través de les xarxes socials.
D’altra banda, les obres estrictament a la Masia començaran
durant el mes de setembre.
9
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El carrer Canonge Baranera
traurà les botigues al carrer
Comencen la remodelació
del carrer Moli de la Torre
Aquesta setmana han començat
els treballs de remodelació
del carrer del Molí de la Torre
entre els carrers de Jaume
Passarell i Doctor Daudí, a
Bufalà, per millorar la mobilitat i l'accessibilitat d'aquest
tram de carrer. Les obres, que
duraran uns 4 mesos, permetran ampliar les voreres, plantar
arbrat, nova claveguera i millorar la il·luminació.
El carrer Canonge Baranera, aquesta setmana
Comerç | Redacció

El p r òx i m c a p d e s et m a na, divendres 26 de juliol
i dissabte 27 de juliol, les
botigues del carrer Canonge Baranera, al Centre de
Badalona, sortiran al carrer.
Els establiments oferiran els

seus productes en diverses
paradetes davant dels seus
establiments. Durant tot el dia
oferiran descomptes, sobretot de productes estiuencs
i també rebaixats, coincid i nt a m b aq u e s t p e río d e
d’ofertes, abans de començar
el mes d’agost.

Montgat renovarà la
xarxa del carrer Tiana
Aquest estiu començaran a
executar-se les obres del
projecte de millora del clavegueram del carrer Tiana, una
instal•lació antiga que acumula
moltes incidències per corrosió, entrada d'arrels, creuament
amb línies elèctriques i trencaments parcials. La intervenció
preveu la renovació completa
de la xarxa i la substitució del
vell col·lector.

Junts per Tiana i la CUP
treballaran coordinats

S’obre la nova passarel·la al Torrent de la Font
Aquesta setmana s’ha obert als
ciutadans la nova passarel·la a la
part baixa del Torrent de la Font

per millorar l’entorn i la connectivitat per als vianants entre els
barris de Bufalà i Morera.

La força majoritària a
l'Ajuntament, Junts per Tiana,
i la CUP, que no va tenir representació al consistori han
acordat treballar coordinats en
l'àmbit municipal. Des de Junts
han cedit la representació a la
comissió per la residència per
la gent gran Sant Salvador. Les
dues forces també es coordinaran per fer més força al Ple de
Tiana i al carrer.
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Esports

Nikos Zisis, nou base de la Penya
Bàsquet | Jordi Creixell

L a Penya ja té nou base
després de l'adeu de Nico
Laprovittola. L'escollit és el
veterà Nikos Zisis, tota una
llegenda del bàsquet grec
(18 9 veg ad es inter nac io nal), que s'ha compromès
per dues temporades, fins al
juny del 2021. Zisis (1m95),
que a l’agost farà 36 anys,
és un jugador molt experimentat i amb un extraordinari
palmarès. Medalla d’or amb
Grècia a l’Eurobasket del 2005
i campió de l’Eurolliga amb el
CSKA l’any 2008, entre molts
altres títols, actualment estava
jugant al Brose Baskets, equip
amb qui va guanyar la Copa
d’Alemanya el curs passat.
L'AEK d ’Atenes, on es va
formar, el Benetton Treviso, el
Montepaschi Siena, el Bilbao,
l'Unics Kazan i el Fenerbahçe
són els altres equips per on ha
passat el director de joc grec,
que haurà d'aportar el seu
mestratge als joves del planter
verd-i-negre, especialment
als bases Neno Dimitrijevic i

Zisis, a l'Olímpic./ Foto: Penya.com

Grup complicat però atractiu a l'Eurocup
L'Eurocup va celebrar a Barcelona el sorteig dels grups de
la primera fase del torneig. El
Joventut va quedar enquadrat
en el grup C, un grup força
difícil però alhora atractiu, amb
equips de renom a Europa.
Els rivals d els d e Carles
Duran seran el Darussafaka
Arturs Zagars. Amb l'arribada
de Zisis, que s'afegeix a la del
pivot Alen Omic, la Penya està
pendent de fer dos fitxatges
més per acabar de tancar la
plantilla, un exterior anotador i

( Tu r q u i a), l ’ U n i c s K a z a n
(Rússia), el Cedevita Olimpija Ljubljana (Eslovènia), el
Brescia Leonessa (Itàlia) i el
Nanterre (França). La Penya
debutarà el 2 d'octubre a la
pista del Nanterre i el primer
par tit a casa serà amb el
Brescia, el 8 d'octubre.
un cinquè pivot. D'altra banda,
l'ACB 2019/2020 ja té dates i la
primera jornada es disputarà
entre setmana, del 24 al 27 de
setembre. La Copa tindrà lloc
a Màlaga del 13 al 16 de febrer.

Mireia Belmonte s'estrena al Mundial de Gwangju
Natació | J.C.

Aq u e s t d i u m e n g e, 21 d e
juliol, comencen les proves
de natació dels Mundials de
Gwangju (Corea del Sud).
Serà el moment que la badalonina Mireia Belmonte entrarà
en competició, en uns campionats on nedarà sis proves: els
400, els 800 i els 1500 metres
lliures, els 200 metres papallona i els 200 i els 400 estils.
En la present temporada la
badalonina ha tingut un rendi-

Belmonte participarà en sis proves. / Foto: @mireiabelmontfc

ment irregular i només està en
el Top 8 de l'any en els 400
metres estils, però malgrat

tot el seu entrenador, Fred
Vergnoux, assegura que arriba
a Gwangju en un bon moment.
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El Badalona enceta la pretemporada
i debutarà a la lliga contra el Barça B
La Travessia Nedant
de Badalona celebra
diumenge la seva 69a edició

El porter Morales ha renovat amb els escapulats. / Foto: Eloy Molina
Futbol | J. C.

Ja es coneix el calendari de la
lliga de 2a B. El CF Badalona
s'estrenarà a l'Estadi contra el
Barça B el 25 d'agost i el primer
desplaçament el farà al camp
del Reus Deportiu. El Vila-real
B, el Prat, l'Ejea, el Nàstic de
Tarragona, l'Espanyol B, l'Olot,
el CF La Nucía, el ValènciaMestalla, el Sabadell, l'Atlètic
Llevant, l'Hèrcules, l'Oriola, el
Llagostera, l'Ebro, el Cornellà,
el Lleida i el Castelló seran els
altres rivals dels escapulats,

que segueixen confeccionant
la plantilla. A l'hora de tancar
aquesta edició el Badalona
havia tanc at els fit xatges
del defensa central Manuel
Cabrera, el lateral dret Iván
Malón i el davanter Alfredo
Juan Mayordomo, conegut
c o m M á y o r, a b a n d a d e
renovar el capità José Miguel
Morales i el juvenil Joel Toledo.
Els badalonins, que aquesta setmana ja han encetat la
pretemporada, han incorporat
també un nou secretari tècnic,
Manel Benavente.

El Club Natació Badalona organitza aquest diumenge la 69a
Travessia Nedant de Badalona,
que tindrà una participació d'alt
nivell. Es disputaran tres proves:
la de 2.400 metres, sortint des del
port de Badalona i arribant a les
instal·lacions del club (9.30h); la
cursa popular, de 1.000 m, sortint
des del Pont del Petroli (11.15h); i
la de menors, de 400 m (11 h), pels
voltants del CN Badalona.

Tres jugadores dels Dracs
s'imposen a Itàlia amb la
selecció espanyola
La "quarterback" Maria García,
la corredora Elena Leiva i la
"linebacker" Isabel Lorenzo, dels
Badalona Dracs, van tenir un gran
debut amb la selecció espanyola
femenina de futbol americà, que
dissabte passat va disputar un
amistós davant d'Itàlia a la localitat
madrilenya de Rivas. El conjunt
estatal va sumar la victòria per un
ajustat 12-6.

Campus a Tiana amb dues campiones d'Europa

Carla Morera, plata a l'Europeu de futbol platja

Les jugadores de bàsquet Anna Cruz i Sílvia
Domíguez, flamants campiones d'Europa
amb la selecció espanyola, van compartir
les seves experiències i coneixements en
una nova edició, la quarta, del campus que
organitzen conjuntament al poliesportiu de
Tiana. / Foto: @cruz__dominguez

La jugadora del Seagull Carla Morera es va
penjar la medalla de plata als europeus de futbol
platja, on Rússia va guanyar Espanya en la final
(3-2). Morera, a més, s'ha proclamat campiona
de Catalunya de futbol platja amb el Roses, on
també hi havia les Gavines Anna Pascual, Laia
Garcia i Yosse González. / Foto: @SeFutbol
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La imatge
Celebrat el XIX Open Fotogràfic
Nocturn al litoral badaloní

Un any més, i ja van 19, la platja
del Pont del Petroli va acollir el
passat cap de setmana el Open
Nocturn de fotografia nocturna
organitzat per l’entitat Sasba.

Aquest any van participar-hi 29
fotògrafs. En la categoria de
càmera digital rèflex el guanyador
va ser en David Marfil, del Club
Nàutic Vilanova. Pel que fa a la

categoria de càmera compacta el
guanyador va ser Oriol Domingo
del Divers Centre d’Immersió. Les
imatges amb més punts van ser
les guanyadores.

#totbadalona a Instagram
El mar en calma. El sol
començant a fondre el matí,
com si fos mantega (salada)
sobre el pa torrat #Badalona
@RCanals

@Rodalies ¿Cuanto se
tarda en arreglar unas
escaleras mecánicas en
#Badalona? Porque lleva
#meses
@rakelcv10

Encara queden algunes de les
activitats d'art per la convivència que duu l'escola oberta
d'estiu a #Badalona Sud!
@Fundacio_Surt

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

L’actriu Anna Moliner guanya
un premi “Butaca”
via Twitter @totbadalona

290 vots

Et sembla bé la instal•lació de
clubs cannàbics a Badalona?
No, no em sembla bé 44%
Sí, em sembla bé 30%
M’és igual 26%

El món del teatre català va protagonitzar, un any més, els Premis
Butaca, que van celebrar-se el
passat diumenge a Barcelona,
abans del tancament de temporada. Els nominats d’aquesta 25a
edició dels Premis Butaca es van
presentar l'11 de juny i, com és
habitual en aquests guardons
per votació popular, les candidatures preseleccionades es van
poden votar fins al 7 de juliol al

web dels premis. L’actriu badalonina, Anna Moliner, va guanyar
el premi a millor actriu en un
musical pel seu paper als 'Els
jocs florals de Canprosa', que
tenia set nominacions. L’obra,
original de Santiago Rusiñol, va
ser un musical irreverent que
parodia l’imaginari i els símbols
del país. Moliner protagonitzava
l’obra juntament amb Àngels
Gonyalons i Jordi Coll.

Ho hem vist al Facebook del TOT
Diego Sánchez
Como no lo controlen pronto
esto va a ser peor que la
Barceloneta, que no puedes
disfrutar tranquilo de la playa
Darwin Luna
Mucho quejarse , pero
luego son los primeros
en.comprarles
Paco López
Es otra manera de robar...
Roban clientes a los chiringuitos y tiendas que pagan
sus alquileres, impuestos,
autónomos o iva

Pròxima pregunta:
Tens previst fer les teves vacances durant el mes d’agost?
Sí, ho tinc previst
No, no ho tinc previst
Aquest any no faig vacances

Els nostres seguidors
han opinat!
S’hauria de revisar el Pont del
Petroli i si hi ha algun desperfecte, fer-ho pagar als pares
@rseriol

Al carrer Mariscal Cabanes
som un abocador de la resta
de carrers...
@javialvarez65

Com cada estiu, la recollida
selectiva sense cobrir vacances dels treballadors
@MartaLlorens
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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:
Banys La Donzella

Fet a Badalona

Entitats

Aeraspiratos SA
Companyia
teatral Màgic
Empenta
Màgic Empenta, és
un grup de teatre
amateur de Badalona
que realitza cursos,
tallers i obres teatrals
amb gent de la ciutat.

Empresa de Badalona dedicada a la fabricació de ventiladors per cobertes i treballs
amb xapes i extractors.
17
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Badalona
Divendres 19 de juliol

22h, al port, a càrrec del Jove
Ballet Clàssic de Badalona &
Friends (entrada lliure)

Sala Josep Uclés del Centre
El Carme
Cinema lliure a la platja,
amb el film, Bienvenida a
Montparnasse, a les 21h, a
la platja de l’Estació (entrada
lliure)

Exposició Art i manya, mostra col·lectiva de treballs artístics, fins el 26 de juliol, al
Centre Cívic Can Cabanyes

Exposició Catalunya, terra cooperativa, fins el 31
d’agost, a la Sala El Refugi
del Museu

Exposició Som Mobilitat,
fins el 26 de juliol, al Centre
Cívic La Morera

Concert tribut a Dire
Straits, amb Sultans of
swing, a les 23:30h, a la Sala
Sarau 08911
Nits d’Estiu a la fàbrica
de l’Anís del Mono, visita
guiada i concert amb Dotze
contes trio!, a les 21h (entrades exhaurides)

Exposició Contes per la
finestra, fins el 26 de juliol,
al Centre Cívic Dalt la Vila
Exposició Wei Xiaorong,
pintura xinesa contemporània, fins el 28 de juliol, a la

Nits d’Estiu al Port de Badalona, Gala de dansa, a les

Dissabte 20 de juliol

Cançons i poemes dedic at s al mar, c on c er t Gra
de Sorra de Lluís Platero, a
les 19h, al Racó d’en Gual,
davant l’Escola del Martes
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Diumenge 21 de juliol

III Bujardrock, 2019, a partir
de les 19:30h, al Centre Cultural l’Escorxador, nau 3

Montgat
69 Travessia Badalona Nedant, a les 9:30h, sortida des del
Port de Badalona (Llosa del Moll
de Capitania, Moll de la Marina,
11) travessia fins al CN Badalona

Dimarts 23 de juliol

Ballada de sardanes de Sant
Jaume, amb la Cobla Vila
d'Olesa, a les 19 h al Parc del
Tramvia, organitza: Agrupació
Sardanista de Montgat i AV de
Can Maurici

Tiana

Nits d’Estius al Port de Badalona, Nit d’Òpera amb un
recital de joves promeses de
la lírica catalana, a les 22h,
al port (entrada lliure)

Dimecres 24 de juliol

Taller “Els dimarts creatius”,
de 17h a 20h, a la Biblioteca Can
Canyadó i Casagemes
C onc e r t amb el grup d e
versions pop rock, Versión
Imposible, a les 24h, a la Sala
Sarau 08911

Dissabte 20 de juliol

Concert d’estiu, amb la guitarra
clàssica a càrrec de Júlia Villarroel. A les 20h, al carrer Sant
Miquel, 24 (AV del Centre)

Festival d’estiu de Cobles i
Compositors, Eduard Sendre
i Nogués, compositor amb la
Cobla Reus Jove, a les 21:30h,
a l’Antic Camp de Futbol de
Tiana

Dijous 25 de juliol
Nits de música al Jardí Lola
Anglada, amb el grup Mel Semé Loops, a les 22h, als jardins
Lola Anglada de Tiana

COMUNICA'T AMB EL WHATSAPP DEL TOT 651 976 517 DES DEL TOT
US CONVIDEM A ENVIAR-NOS EL QUE CREIEU QUE POT SER NOTÍCIA A
BADALONA.

651 976 517
19

022_tb023.indd 3

15/07/2019 12:54:06

Cultura

El Museu prepara un llibre
sobre el Doctor Bassols
Història | Redacció

Aquests dies es compleix
el centenari del naixement i
seixanta de la mort de Ramon
Bassols Genís (1919-1959), el
conegut doctor Bassols, que
dóna nom a una de les principals avingudes que travessen
el barri de Llefià. Tot i que va
néixer a Sabadell i es va criar
a Barcelona, és a Badalona on es conser va més
viva la seva memòria. L’any
1948 Bassols va començar

a exercir com a metge a la
Salut. La seva mort sobtada
el 1959, amb només 40 anys,
a causa d’un accident, va ser
molt sentida a tota la ciutat.
Ara, el Museu de Badalona
està preparant un homenatge
en forma de llibre. La presentació, serà la propera tardor.
El llibre serà biogràfic fet a
partir de la recerca de la seva
filla gran, Antònia Bassols,
i dels records familiars i de
diver ses per sones que el
varen conèixer.

Imatge d’arxiu del Doctor Bassols

Donació de l’arxiu de la Unió Gimnàstica de Badalona
Arxiu | Redacció

La Unió Gimnàstica i Esportiva, entitat creada el 1926
per fomentar l’espor t, i en
especial l’atletisme, ha fet una
donació del seu arxiu històric,
que inclou tant documents
com fotografies, al Museu de
Badalona. Amb aquest motiu,
aquest dijous 18 de juliol, ha
tingut lloc al Museu (espai
Termes-Decumanus) la formalització de la donació, en una
trobada oberta al públic.
Congrés
Carrer
de Sant Marc

Una des fotografies de la Unió Gimnàstica i Esportiva cedides

Carrer
a carrer

Es troba en una zona on diversos carrers porten noms relacionats amb la religió i l’Església
catòlica en reconeixemt a l’entitat
d’origen catòlic Viviendas del
Congreso Eucarístico S.A., que
va promoure entre 1963 i 1970 la
construcció dels habitatges que
constitueixen aquest barri.

Tots els carrers de Badalona. Museu de Badalona, 2003. Margarida Abras,
Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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La música omple els caps
de setmana d’estiu a la Donzella
Darrers concerts
de les Nits al Port
Aquest cap de setmana, el
Port celebrarà el darrer cap
de setmana de les Nits del
Port. Aquest divendres serà el
torn de la tradicional Gala de
Dansa, a les 22h, a càrrec del
Jove Ballet Clàssic de Badalona. Pel que fa a dissabte, a
les 22h també, s’ha programa
la Nit d’Òpera amb un recital
de joves promeses de la lírica
catalana.
Les havaneres arribaran a la Donzella amb els Blau Mediterrà
Música | Redacció

Continuen els caps de setmanes musicals a la Donzella de
la Costa. L’establiment aposta
per la música en directe amb
formacions i estils per a tots els
públics. Aquest mateix divendres actuarà, a les 21:30h, Juan
José Barreda, que ens acostarà
el seu flamenc i aquest mateix
dissabte, 20 de juliol, serà el torn
del grup “La Cuina del Blues”, a
partir de les 16:30h. De cara a

diumenge, arribarà el grup MDN,
una formació de versions, que
també actuarà a les 16:30h. De
cara al proper cap de setmana,
divendres arribarà a la Donzella el cantant de flamenc Raúl
Costafreda i dissabte, 27 de
juliol, actuaran Dani García i
Artur Cabanas. El mes s’acabarà
amb el concert d’Anna Casola i
Santi Velasco, diumenge 28 i
dimarts, dia 30, les havaneres
amb el grup Blau Mediterrà de
Badalona, a les 21h.

L’Editorial badalonina Cèlebre
presenta dues novetats
Llibres | Redacció

Tot i ser estiu, l’editorial de
la ciutat Cèlebre aprofita el
juliol per presentar novetats
de llibres a Badalona. Aquest
m a t e i x d i v e n d r e s , 19 d e
juliol, s’han programat dues.
L’e s c r i p to r a D a n a D ar i u s
presentarà el llibre “Perder-

te para volver a encontrarte”, a par tir de les 19h, al
Centre Cívic de Dalt de la
Vila. A la mateixa hora, però
a la Biblioteca de CanyadóCasagemes Joan Argenté hi
haurà la presentació del llibre
“Crónicas de Nkatum-Kiara y
el Dragón” a càrrec de la seva
autora, la Sandra Perales.

Darrera sessió del
Cinema Lliure a la platja
Aquest divendres, 19 de julio,
arribarà la darrera sessió del
Cinema Lliure a la platja del
pont del Petroli. Per aquesta
darrera projecció s’ha triat el
film “Bienvenida a Montparnasse”, a partir de les 21h. El
film narra la vida de la Paula,
una jove que busca el seu
lloc en el món després d’una
decepció amorosa. Abans
serà projectat un curt.

III edició del Bujardrock
al barri de la Salut
Aquest dissabte, 20 de juliol,
arribarà la tercera edició del
Bujardrock a la Nau 3 de
l’Escorxador, del barri de la
Salut. El certamen vol ser un
homenatge i memòria d’Andrés
Bujardon. El festival comptarà
amb les actuacions dels grups
Yeyi y la Banda, Tocho, Pycaya
i Alyanza. L’entrada per aquesta
tercera edició del Bujardrock
és lliure.
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TOT Estiu

40 anys amb el nom
oficial de la Rambla
Ara fa just 40 anys, el
1979, el primer Ajuntament democràtic va
decidir nomenar la
Rambla oficialment
com a “Passeig de la
Rambla”.Abans, aquest
lloc tant emblemàtic
de Badalona havia
tingut diversos noms,
com Paseo Martínez
Campos, Paseo Pi i
Maragall o Paseo del
Caudillo, durant el
franquisme. Hem aprofitat aquesta efemèride,
per recuperar imatges
d’abans de la nostra
Rambla.
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Novetats

Editorial

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

Y llovieron
pájaros
Jocelyne
Saucier

Serenity

Minuscula

Direcció: Steven Knight
Intèrprets: Matthew McConaughey, Anne Hathaway,
Diane Lane, Jason Clarke, Djimon Hounsou

Esta es la historia de tres hombres que han elegido retirarse
del mundo y vivir en los bosques del norte de Canadá. Son
tres hombres peculiares, ya
ancianos, que aman la libertad.
Un día, sin embargo, alguien
llega hasta su escondite.

El misteriós passat de Baker Dill, un capità d'un
vaixell pesquer que viu en una petita illa del Carib,
torna per turmentar-lo i l'atrapa en una nova realitat que podria no ser el que sembla.
Crítica: 		

Públic:

Annabelle vuelve a casa

Les fúries
invisibles
del cor

Direcció: Gary Dauberman
Intèrprets: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mckenna
Grace, Madison Iseman, Emily Brobst

John Boyne

Els demonòlegs Ed i Lorraine Warren estan decidits a evitar que l'Annabelle causi més estralls,
de manera que porten la nina posseïda a la sala
d'objectes tancada amb clau que tenen a casa.

Empuries

En Cyril Avery no és un Avery
de debò. 0 això li diuen els seus
pares adoptius. I mai ho serà.
Però si no és un Avery de debò,
què és? Aquesta és la història
d'en Cyril, des d'abans del seu
naixement el 1945 fins a la seva
mort, setanta anys després.
Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 193

Crítica: 		

Públic:

Super 30
Direcció: Vikas Bahl
Intèrprets: Hrithik Roshan, Mrunal Thakur, Nandish
Singh, Virendra Saxena, Ali Haji

Retrat de la vida del geni matemàtic Anand Kumar,
un jove de l'Índia que va decidir ajudar nens provinents de famílies desfavorides de l'interior del país
que somiaven estudiar.
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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El menjar preparat, saludable
i pràctic

SUPLEMENT
NO CUINIS

El menjar preparat s'imposa
com a consum. Segons les
últimes dades, es consumeixen
al voltant de 500 milions de
quilograms a l'any. En els últims
20 anys, el seu consum ha
augmentat en un 350%. D'ells,
un 90% es consumeixen a la
llar i un 10% al canal de restauració. Els plats precuinats són
la categoria que més creix en
consum, mentre que la carn o
la fruita cauen.
Encara que en els primers
anys d'implantació comercial
dels plats preparats, el seu
consum per càpita se situava
al voltant dels 3 kg per persona
i any, s'ha produït un important

Independència, 167 (Bufalà) · 93 383 85 00
Av. Prat de la Riba, 80 (Morera) · 93 465 53 19
Sant Brú, 253 (Casagemes) · 93 185 87 29
Juan Sebatián Bach, 12 (Llefia) · 93 387 94 84

NO DUBTI EN CONSULTAR ELS NOSTRES PLATS ESPECIALS (PER ENCÀRREC)
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creixement en els darrers anys
assolint nivells de 10 kg per
persona i any.
Així, tot i que el consum total
d 'a l i m e nt s a Es p a nya h a
crescut un 13% en els últims
20 anys, el consum de plats
preparats s'ha incrementat en
un 350% posant de manifest la
gran acceptació d'aquest tipus
de productes. L’augment de
consum de preparats no implica directament que els espanyols hagin empitjorat la seva
dieta. Segons la consultora
Nielsen, alguns dels productes
precuinats més populars també
han impulsat opcions aptes per
a un dieta sana.

Obert de dilluns
a diumenge de 10h.
a 15.30h.

Canonge Baranera, 121
Tel. 93 464 19 76

POLLASTRES A L'AST · MENJARS PER EMPORTAR
MENÚ DIARI 6,90 €
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A banda de disputar-se el lloc a la
nevera amb els frescos, els plats
precuinats han de conviure amb
una altra tendència que també
ha revolucionat el consum dels
últims anys: el menjar a domicili.

L’expert en desenvolupament de
nous negocis de Nielsen, Luis
Miguel Pasamontes, recorda
que el boom de les aplicacions
mòbils que faciliten demanar
menjar des de casa s’ha conver-

tit en el principal competidor dels
preparats. Els últims anys les
cadenes de la gran distribució no
han desaprofitat aquesta onada
i l’han adaptada a la seva oferta
i formats.

Especialitat en pollastres a l'ast
i gran varietat de croquetes
Plats casolans
Menjars per emportar

Encàrrecs:

934 643 087
Güell i Ferrer, 33 Badalona
Horari:
De 10:00h a 15:00h
de divendres a diumenge
28

SUPLEMENT VACANCES CUINA.indd 4

17/07/2019 10:32:38

Gastronomia

L’açaí, el brunch més de moda
Redacció / amic.cat

Si aneu a fer un brunch,
veureu que s’ha posat molt
de moda anar a prendre un
bowl d’açaí. Potser ja l’has
vist a Instagram, a pàgines
de salut o restaurants orgànics. Però no únicament és
un plat visualment desitjable,
sinó que és extremadament
sa.L’açaí és un fruit provinent de la selva amazònica de Brasil. Semblant a un
nabiu, però més gran i amb
moltes més propietats. És
rica en vitamina A, B, C i E,
àcids grassos omega-3, 6 i
9, aminoàcids, calci, fòsfor

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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i conté una bona quantitat de
fibra i és pobre en sucres. Conté molts antioxidants, aportant
proteïnes, vitamines i molts minerals com ferro, zinc, magnesi
i potassi. Per tant, és el que

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

s’anomena una superfood.I
amb totes aquestes propietats, quins beneficis ens aporta
aquesta fruita? Per començar,
ajuda que el nostre cos estigui
actiu i ple d’energia. A més és
una fruita que ajuda a disminuir la gana. Els antioxidants
que conté ajuden a rejovenir la
nostra pell, desintoxicar el cos
i reforçar el sistema immunològic. A més, ajuda a mantenir el
nostre cos saludable, millorar
la funció digestiva i a normalitzar els nivells de colesterols. El
simple fet d'eliminar les toxines
del nostre cos, ajuda a eliminar
grassa, cremar els greixos sa-

turats i a accelerar el metabolisme.
El famós açaí bowl
En els últims temps, aquests
bowls s’han fet especialment
famosos. Podem dir, que és un
dels esmorzars més saludables de començar el dia. L’açaí
bowl consisteix en pols o suc
d’açaí (pots trobar-ho a tendes
orgàniques o online), barrejat
amb llet, granola o avena i fruita congelada. El més important
és la consistència. Quan ho tinguis tot barrejat, a sobre li pots
posar la fruita que més t’agradi,
la més habitual és el plàtan.

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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Salut

Comença la campanya d’estiu
de donació de sang
Aquests dies s’ha s’activat la
campanya d’estiu per animarnos a donar sang abans de
marxar de vacances o durant
els dies festius. La campanya
es posa en marxa just després
de l’onada de calor d’aquests
dies, que ha reduït un 25%
les donacions a Catalunya.
El Banc de Sang calcula que
fins a finals d’agost, el hospi-

tals catalans necessitaran
35.000 donacions de sang
per atendre tots els malalts
i accidentats. Per això, es
fa una crida perquè ens
apropem a les campanyes de
donació organitzades arreu
de Catalunya i sobretot als
principals hospitals, on es
pot donar sang cada dia matí,
migdia i tarda.

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

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

Aquest estiu, #GIFvida
La campanya d’estiu té com a
protagonistes els professionals
del Banc de Sang. L’Ernest,
la Laura i la Lorena, infermers
i biòloga, són la imatge del
cartell de la campanya d’estiu
d’enguany. Tant ells com l’equip
del Laboratori d’Elaboració de
Components Sanguinis, persones d’Atenció al Donant o part
de l’equip de comunicació i
promoció s’han convertit en
la imatge d’uns divertits GIFs
animats que serviran per agrair
el gest dels donants, i fer-los
somriure. Els GIFs ja es poden
buscar a Instagram, Twitter,
Facebook i Whatsapp amb la
cerca ‘donarsang’ i també es
poden veure al canal de Giphy
del Banc de Sang (https://giphy.
com/donarsang). A partir del 15
31
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de juliol, tothom que doni sang
a qualsevol dels hospitals amb
banc de sang o a les unitats
mòbils tindrà l’oportunitat de
fer-se un GIF de la donació
per a compartir amb els seus
contactes via Whatsapp o
xarxes socials. A més, tots els
donants de l’estiu també rebran
un adhesiu amb la imatge de la
campanya ‘Aquest estiu anima’t
a donar sang’.
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Baixada de donacions
A l’estiu les donacions baixen
al voltant d’un 30% respecte
la resta de l’any. Fem vacances, les empreses i les universitats redueixen l’activitat i
moltes persones canvien els
hàbits i deixen de donar sang.
Enguany, a més, l’onada de
calor que va començar la
darrera setmana de juny ha fet
minvar les donacions abans

de l’habitual. Per garantir que
tots els malalts tindran la sang
necessària per als tractaments,
s’han programat 60 campanyes cada setmana i estaran
obertes les sales de donacions
als hospitals de referència per
assolir les 35.000 donacions

Farmàcies
FARMÀCIA AGUILAR

necessàries. A més, hi ha
previstes 500 donacions només
de plaquetes, per tal de garantir que es mantenen tots els
tractaments que necessiten
aquest component sanguini,
molt necessari, entre d’altres,
pels malalts de càncer.
FARMÀCIA LLOREDA

Av. Catalunya, 60-62 · 93 388 18 41

Francesc Layret, 83 · 93 389 52 08

FARMÀCIA P. RELAT

Concòrdia, 1 local B-41 (C.C.Màgic)
93 224 55 58

FARMÀCIA PUCHOL

Canonge Baranera, 60 · 93 384 04 53

de Mar, 23 · 93 384 12 33

Telf. 93 464 21 34

Ptge. Riu Ter, 18-20 · 93 460 28 55

Juan Valera, 197 · 93 388 05 04

Avgd. President Companys, 57 - 08911

Av. Martí Pujol, 133 · 93 384 48 06

FARMÀCIA GAY

President Companys, 45

Av. Martí Pujol, 6-8 · 93 389 53 03

Llefià, 15-17 · 93 387 42 98

Salvador Seguí, 4 · 93 387 39 16

Av.d’Alfons XIII nº 127 93 387 93 50

FARMÀCIA BELENGUER
FARMÀCIA CAIRÓ

F. EDUARD CONDÓN

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

F. FERRÉ-CLAPÉS

F. J. SALLA FUSTER

Antiga de València, 31 · 93 399 92 76
Antiga de València, 31· 93 399 92 76

FARMÀCIA SERENTILL
FARMÀCIA VIVES

FARMÀCIA VIAYNA

FARMACIA MASNOU
FARMÀCIA OLÍMPIC
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Llar

Una bombeta =
mil possibilitats decoratives
`

`

Redacció / api.cat

A tots ens ha passat alguna
vegada que, en arribar a casa,
hem encès l'interruptor de la
nostra llum del saló i un micro
esclat, ens ha deixat a les
fosques. Això no té molta importància, ja que tan sols s'ha fos la
bombeta i l'únic que hem de fer
és anar a la ferreteria i comprar
una altra. No obstant això, quan
arribem, hem descobert que hi
ha centenars de bombetes de
diferents mides, colors, intensitat i formes. Tal descobriment
ens deixa totalment al·lucinats,
fonamentalment, perquè mai
ens havíem plantejat les possibilitats que una bombeta ens pot
aportar per a la decoració de la
nostra casa.
Has de saber que encertar en
la nostra elecció és una mica
34
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complex. Actualment podem
decantar-nos per bombetes
incandescents, fluorescents
compactes, halògenes i led.
Cada tipus porta associat un
preu i un consum diferent. Raó
per la qual, des del Grup Nagaki,
volem donar uns consells que
t'ajudin a l'hora de triar quin tipus
d'il·luminació necessites per
casa teva. Sense cap dubte, en
els últims anys, el més utilitzat
ha estat el tipus Led. Aquesta
tipologia és considerada de
baix consum i basen el seu
funcionament en la inclusió de
díodes emissors de llum. Això li
permet reduir considerablement
la quantitat d'energia que requereixen per complir la seva funció;
arribant a ser un 80% menys
en comparació a les incandescents. Una altra qüestió que
has de valorar, és la quantitat

d'hores durant les quals pot
funcionar. Aquesta informació
apareix en l'etiqueta de venda i
pot arribar a ser de fins a 45.000
hores. Pel que fa a la decoració, analitza l'angle de llum que
produeix. Hi ha models que
aconsegueixen arribar d'un punt
a un altre de l'estada i altres que
il·luminen una àrea molt limitada. El que seleccions un o altre,
dependrà de la funció que vols

El teu ordinador és
molt lent?

tenim la SOLUCIÓ

93 460 31 10
www.integer.cat

que compleixi i el lloc on l'anem
a situar. També has de controlar la temperatura de color, és
a dir, el to de la llum emesa.
Com més graus Kelvin tingui,
més fred i blau serà el to de la
llum. Per contra, per a una llum
càlida, calen valors baixos. Si
volem una bombeta que emeti
un to semblant al de les antigues
bombetes incandescents, hem
de triar un to càlid.

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.
JULIOL - AGOST - SETEMBRE,
DISSABTES TARDA TANCAT
VACANCES DEL 12 AL 18 D'AGOST
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Motor

Nou Suv Peugeot 2008
ciutatdelmotor.com

El nou PEUGEOT 20 08
emergeix al cor del segment
dels SUV compactes aportant
l a s eva c o ntr i b u c i ó a l e s
c ar ac terís t i q u e s q u e h a n
convertit en un èxit la gamma
PEUGEOT: afirmació a través
del disseny i diferenciació
mitjançant les innovacions i
la tecnologia. L’habitabilitat
en les places del darrere,
converteix el SUV PEUGEOT
2008 en un SUV especialment polivalent.
L a seva l o ng itu d d e 4,3 0
m i la seva distància entre
eixos d e 2,6 0 m li c onfe reixen així mateix un gran
vo lum d e m aleter d e 4 3 4
litres (normativa VDA V210),
independentment del motor
escollit, fins i tot en el cas del
100% elèctric. La modularitat està assegurada per la
base del maleter en dues
altures (segons versions) que
ofereix un espai de càrrega
pràcticament pla a l’abatre
el respatller dels seients del
darrere. L’electricitat sembla
màgica i aquest primer SUV
elèctric de PEUGEOT permet
accedir a un univers nou de
sensacions.
36
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Badalona Recuerdos
Principis del segle XX en la Rambla
Foto antiga: Edicions Thomas Thiriart
Foto actual: Facu Martínez

/BadalonaRecuerdos

@BdnRecuerdos

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

37

BadalonaRecuerdos.indd 1

15/07/2019 11:27:28

Immobiliària

Raons per invertir, o no,
en una plaça d'aparacament
idealista.cat
Tot i que encara hi ha por a l'hora
d'invertir, cada vegada són més
persones les que es decideixen
a fer servir els seus diners en
inversions que li atorguin beneficis a través del lloguer. Hi diversos actius molt interessants per
a això, com pot ser, la compra
d'un segon habitatge. De fet,
aquesta pràctica ha augmentat
considerablement en els últims
anys. Aquest tipus de propietats,

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

Tel. 696 687 826

comporten una alta rendibilitat,
atraient a aquells inversors que
tenen menys capacitat econòmica. És cert que, en aquests
darrers anys, ha anat augmentant la demanda de places de
garatge, pel fet que cada vegada
hi ha més vehicles i menys
espais on estacionar. En qualsevol localitat, hi ha normatives
municipals on es restringeixen
l'aparcament a les zones cèntriques de les ciutats, i aquest fet,
provoca que les persones que
necessitin utilitzar cotxe en el
seu dia a dia, requereixin tenir
la tranquil·litat de poder fer-ho.
Aquesta circumstància està
provocant que, cada vegada,
sigui més difícil trobar una plaça
en les àrees cèntriques. En el
cas que hagis adquirit o pensis
adquirir una, saps que la rendibilitat serà molt més gran que
en una altra zona de la ciutat,
donada la demanda existent.

Per tant, podràs sol·licitar una
renda una mica superior per
aquesta propietat. A més, si
amb els anys, vols vendre-la,
saps que obtindràs un valor
força superior al que vas tenir
d'abonar en el seu moment.
Òbviament, no tots són avantatges. Al realitzar la compra
d'aquesta propietat, hauràs
d'assumir el pagament de la
hipoteca que hagis de demanar.
Evidentment, l'import de la
mateixa es trobar en consonància a la ubicació de la plaça.
Per tant, encara que pugui
semblar una opció atractiva, et
recomanem que estudiïs molt
bé si et resulta avantatjós. Com
a dada, podem indicar-te que,
per exemple, a Barcelona, el
preu mitjà del lloguer de garatge
és aproximadament d'uns 120
euros. Per tant, pensa que si has
de pagar una quota superior pel
crèdit, poder no t'interessa.
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 · 93 383 04 68

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

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.

112.000 €

135.000 €

186.000 €

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.

PEP VENTURA Ref B-2945: Pis de 76 m ², 3 hab
( 2 dobles), bany compl i cuina ref., menjador
de 24 m ², calefacc., a cond. TOT EXTREIOR, per
entrar a viure!

PEP VENTURA Ref B-2949: Pis de 100 m ²,
4 hab ( 2 dobles), a banys, cuina office, menjador 24 m ² , 2 balcons, parquet, calefacc.
Impecable! Zona comunitària.

109.000 €

192.000 €

428.000 €

PEP VENTURA Ref B- 2957: Pis de 3 hab.,
bany i cuina en bon estat, menjador de 17m²,
balcó, a condicionat. Finca amb ascensor, a 2
min de la platja.

PEP VENTURA Ref B-2956: 70 m², 3 hab ( 1
doble), bany i cuina conservats, menjador de
20 m² a balcó. Pis alt amb ascensor. A 2 min
metro Pep Ventura.

PROGRÉS Ref B- 2955: Fantàstic pis de 125 m
² + TERRASSA de 41 m ² a nivell de menjador,
3 hab ( 2 dobles), 2 banys compl., cuina office de 19 m ², calefacc. Impecable!!

168.000 €

190.000 €

465.000 €

PEP VENTURA Ref B-2954: 50 m ², 3 hab,
bany i cuina arreglats, menjador 15 m ², a cond
amb bomba de calor. Pis alt amb ascensor.

CENTRE Ref B- 2953: 100 m ², 4 hab ( 2 dobles), 2 banys compl., cuina office, galeria,
menjador de 25 m ² ext a balcó, calefacc. asc.
Per entrar a viure!!

CASAGEMES Ref B-2952: Baixos de 65 m ² +
pati de 10 m ², 2 hab., bany i cuina office ref.,
menjador de 17 m ², calefacc. A 2 min de la
platja!

122.000 €

295.000 €

263.000 €
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Horòscops
Facilitat Imma del Destí · AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)

CRANC
(21/6 al 21/7)

Les oportunitats en temes
de feina sembla que es
disparen per vosaltres
i cal estar molt atents
per arreplegar el que es
presenti.

Heu de desvincular-vos
d'aquelles obligacions
que us heu creat
innecessàriament i que no
us aporten res de bo. Cal
que trieu el que realment
us agrada i el que us sobri
us ho trèieu del davant.

TAURE
(19/4 al 19/5)

Estareu il·lusionats i
amb una visió de la vida
molt alegre i plena de
colors. Estaria bé que
ho mantinguéssiu i ho
compartíssiu amb les
persones que us estimeu.

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

Estareu decidits a trencarho tot, a dir el que penseu
i a posar els punts i a part
en tot. Mireu de no ser tan
directes que no cal. Seran
moments impulsius en els
quals us sentireu valents.

Decidiu el que decidiu
tot us anirà bé, no heu
de patir per res. En tema
de diners serà fàcil que
us pugueu organitzar bé
i que recolliu més del que
us pensàveu.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

Tindreu uns dies
enrevessats, on les
complicacions i la falta
de diàleg poden trencar
la bona relació a casa.
La família us necessita i
no acabeu d'estar massa
al cas.

Us pot donar per llegir i
per reflexionar del que heu
viscut i el que us queda
per viure. Portareu uns
dies més aviat nostàlgics
i sentireu que el passat se
us planta davant.

Frases cèlebres

«
»

BALANÇA
(22/9 al 22/10)

Estimar la lectura és transformar hores de tedi per hores
d'inefable i deliciosa companyia
J.F.Kennedy

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Ja de normal soleu
parlar perquè necessiteu
expressar-vos, a l'igual
parlareu pels descosits
o tindreu l'efecte contrari
i us tanqueu en banda
sense dir res.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
El cap us anirà a tota
pastilla rumiant mil coses
diferents. A vegades va
bé rumiar, però no s'ha
de deixar que això ocupi
massa temps, ja que
després es perden els
moments d'estar actius.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
Teniu molta iniciativa i se
us acudiran idees bones
per preparar projectes per
mes endavant. En l'única
cosa que cal estar alerta
és en el tema de parella,
on és fàcil que us enfadeu.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
Estareu molt mandrosos
i poca feina voleu fer
encara que en tingueu
molta. Ja us podeu posar
les piles perquè si no feu
el que toca us podeu
tenir alguna represàlia
important d'algú de la
família.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
La necessitat de centrar
els pensaments i prendre
decisions serà gran.
D'aquí que buscareu
la manera d'alliberar
tensions i trobar
moments per vosaltres
on reflexionareu del
que viviu.

«

El qui aprén i aprén i
no practica el que sap, és
com el que llaura i llaura i
no sembra
Plató

»
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Méteo

La méteo setmana
del 8 al 14 de juliol
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

El primer cap de setmana
de juliol vam estar immersos
en una nova onada de calor.
Mentre que a l’interior del país
la temperatura s’enfilava clarament per sobre dels 35 °C, en
alguns sectors del litoral la boira
va mantenir la temperatura a
ratlla. Tot i això, l’augment de la
humitat feia que la xafogor fos
acusada. Aquest era l’aspecte
que presentava la platja de
Badalona. Fotografia de Gina
de Tera.

Sudokus
Nivell fàcil

Meteorologia | Oriol Rodríguez

Climàticament, el juliol és el mes
de l’any més sec a Badalona. De
mitjana s’acumulen al voltant de
25 l/m2 repartits en 3 o 4 dies
de pluja. Aquest any, només
durant la primera quinzena del
mes ja hi ha hagut fins a 5 dies
de precipitació apreciable amb
tempesta i s’han recollit poc
més de 10 l/m2. No és massa,
la pluja que ha caigut, però en
el context de manca de precipitació en el qual ens trobem des
de finals de l’any passat és una
bona notícia. El que no és tan
positiu és l’ambient tan calorós
que s’arrossega des de Sant
Joan. Entre els mesos de juny
i juliol hi ha hagut quatre dies
amb una temperatura màxima
superior als 30 °C al centre de
la ciutat, mentre que el normal
seria que n’hi hagués hagut un

o dos com a molt. També de
nit costa que refresqui. De fet,
cal recular fins a la matinada
del 23 de juny per trobar un
valor de temperatura inferior a
la ratlla dels 20 °C.Aquestes
calorades solen tenir el seu
origen en una dorsal anticiclònica que fa arribar una massa
d’aire càlid pel sud alhora que
genera capes d’inversió tèrmica.
Temp màx

31,1 °C el dia 11

Temp mín
Hr màx

21,0 °C el dia 10
89% el dia 12

Hr mín

37% el dia 11

Press atm màx 1016,6 hPa dia 8
Press atm mín 1008,9 hPa dia 9
Vent màx

53,1 km/h (nordoest) el dia 9

Precipmàx 24h 4,7 l/m2 el dia 8
Precip anual
147,4 l/m2
*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Nivell difícil
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA

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- Ref B-2930:
105 m², 4 hab ( 2 dobles), 2
b a nys c o m p l, c u i n a of f i c e,
menjador 22 m² ext a balcó,
a cond amb bomba de calor.
Finca amb asc. 308.000 €
Tel 933 830 468
DÚPLEX-PEP VENT 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! 370.000 € Pk i traster
opcionals. Tel 933 832 806
CENTRE-CASA EN
VE N DA 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!!!
575.000 € Tel 933 830 468
MONTGAT- CAN MAURIC I R e f B -2 9 4 3:B a i xo s d e
75m² amb 3hab, bany i cuina

arreglats, menjador amb sortida a pati de 30m²a/a i caleff,
per entrar a viure.235.000€
Tel 933 832 806
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!!!
265.000€ Tel 933 830 468
TREBALL
CHICA RESPONSABLE
busca trabajo para cuidado de
personas mayores y limpieza.

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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Disponibilidad inmediata.
698 630 636
C HI CA S E OFRECE para
cuidado de personas mayores
y limpieza. Mañanas y tardes.
Disponibilidad inmediata.
698 393 504
C HI CA S E OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños o limpieza. Fija.
632 702 715
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. 687 104 126
C H I CA B U S CA T R A B A JO para cuidado de personas
mayores, niños y limpieza. Fija
o por horas. 631 876 968
C H I CA B U S CA T R A B A JO para cuidado de personas
mayores, niños y limpieza.
631 304 209
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores
o limpieza. Fines de semana.
Disponibilidad inmediata.
612 416 007
PALETA DE CAMPRODÓN
para todo tipo de reformas:
baños, cocinas, terrazas.
669 069 172

C H I CA B U S CA T R A B A JO para cuidado de personas
mayores, niños o limpieza. Con
referencias. 697 862 221
C H I CA B U S CA T R A B A JO para limpieza o cuidado
de niños. Con experiencia y
buenas referencias.
685 402 006
SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para cuidar personas mayores, tardes y fines de
semana. 612 252 783
C H I CA B U S CA T R A B A JO para cuidado de perso nas mayores, niños y limpieza.
Disponibilidad inmediata.
612 511 447
CHICA BUSCA TRABAJO
para cuidar personas mayores
o limpieza, con experiencias.
631 284 852
C H I C O B U S CA T R A BA JO para cuidado de personas
mayores y labores del hogar.
698 580 345
SEÑORA SE OFRECE para
c u i d a r p e r s o n a s m ay o r e s ,
canguro y limpieza de casas.
Tardes y fines de semana.
631 274 806

Necrològiques
16 de juliol
• María Antonia Álvez Sedas
15 de juliol
• Enrique García Copete
• Concepción Ugena Remacha
• José Téllez Núñez
• Amparo Gijón García
• Manuela Fernández García
• Antonio Capilla Gallardo
• Félix Ortiz Duque
• José Cañadas Martínez
14 de juliol
• Francisco Sánchez Cáceres
• Rafael Tirado Almagro
• Eugenio Fibla Herrero
• Antonia Guzmán Palma
• Julián Lora Parra
• María Benítez Rojas
• Elisa González Fernández
13 de juliol
• Antonio Pineda Martín
• Roser Ortigosa Feliu
• María Fernández Navarro
• Alfonso Cegarra Soto
• María Cegrí Martínez
• Matilde Cutillas Aparicio

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

SE NECESITA MECÁNICO
oficial de 1ª Tlf: 610 213 742
C H I CA B U S CA T R A B A JO para cuidado de personas
mayores, niños y limpieza. De
Lunes a Jueves, por horas.
688 237 320
C H I CA B U S CA T R A B A JO para cuidado de personas
m ayores, niños y lim p iez a .
Externa o Interna. 631 893 991
SEÑORA SE OFRECE para
cuidar personas mayores, niños
y limpieza. Por horas o interna.
602 863 133
VARIS
COMPRO ANTIGUEDADES:
muñecas, Scalextrics, Geyper-

man, 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
VENDO FUTBOLÍN Córdoba
y Billar Sam. 607 535 795
G R AC IAS AL E S P Í R ITU
S A N T O por los Favores
Recibidos.

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
o entregar curriculum a C. Torner, 11 1-1

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

Renovació distribuïdor

Ctra. de Mataró, 101. Barri Manresà Badalona
Telf. 93 384 26 88
Bar de tapes · Restaurant
Menús diaris al migdia.
Caps de setmana grups de sopars i copes.
De dillus a divendres de 8h a 17h.
Dissabtes i diumenges des de les 9 h.
Per què renoveu com a distribuïdors del TOT?
La gent té passió pel TOT, fins i tot paren
el cotxe a la nacional per agafar-lo.
Avda. Catalunya 45-47
933 872 824
Horaris: Obert de dilluns a divendres: matins: 9h a 14h.
tardes: 17h a 20h. Dissabtes: 9h a 14h.
Amb més de 23 anys d'experiència, us oferim productes ecològics, cosmètica natural, productes frescos
ecològics, herbes medicinals i tenim el servei de la
Dieta Activa. A més, preparem flors de Bach personalitzades i fem teràpies energètiques.
A PARTIR DE 30 € TENS UN REGAL
Per què renoveu com a distribuïdors del TOT?
Perquè és la revista més coneguda de Badalona i penso que és una manera de donar-te a conéixer.

Vols distribuir
el TOT al
teu comerç?
Posa't en contacte amb nosaltres:

651 976 517

comercial@totbadalona.com
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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
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REP CADA SETMANA EL TOT A CASA TEVA DURANT TOT L'ANY

FES-TE SUBSCRIPTOR

651 97 65 17 · subscripcio@totbadalona.com

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

08/07/2019 10:59:00

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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