
www.totbadalona.com
Del 26/07 al 6/09 '19
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 Descoberta al solar de l’Estrella una vil·la 
 romana des d'on s'exportava vi a tot l'imperi 

La Setmana

Patrimoni | Carles Carvajal

L'antiga ciutat de Baetulo conti-
nua descobrint-sent. Ara s’ha 
trobat una nova vil•la romana a 
l’antic solar de l’antiga fàbrica 
Estrella, a la Rambla de Santa 
Joan. Els treballs arqueològics 
han permès documentar aques-
ta antiga vil•la d’uns 2.600 m2. 
Segons el Museu de Badalona 
es tractaria d’una gran explotació 
agrària, situada a 500 metres 
de la ciutat de Baetulo, en la 
qual es localitzaven, a més de 
l’edifici principal, diferents zones 
productives relacionades amb 
les feines agrícoles on destacava 
contenidors ceràmics de gran 
capacitat que es podien utilitzar 
per a la fermentació del vi- i un 
gran edifici que podria servir de 
magatzem. Situada al territorium 
de Baetulo, és lògic pensar que 
es tracta d’una important explo-
tació vitivinícola que, gràcies a la 
troballa d’una inscripció, podríem 
relacionar amb Marcus Porcius, 
el gran productor local de vi que 

distribuí el seu producte per 
tot l’Imperi. A més, també s’ha 
localitzat diverses peces ceràmi-
ques, entre les que quals desta-
ca una espectacular llàntia de 
terracota en forma de gladiador, 
única a Catalunya. L’excavació, 
realitzada en extensió en un solar 
de 4.395 m2, també ha posat al 
descobert elements constructius 
romans que, a falta de l’estudi 
posterior, semblen tenir conno-
tacions funeràries. A més de la 
vil•la, també s’han documentat 
estructures que van fins a l’època 
moderna, de manera que podem 
parlar d’una ocupació humana 
continuada en aquesta àrea. Ara 
les restes documentades tindran 
un tractament diferenciat, en 
funció del seu estat de conser-
vació, del seu valor patrimonial i 
del projecte a executar. Pel que 
fa a la gran quantitat de material 
recuperat, passarà a formar part 
del fons del Museu de Badalona. 
Està previst que aquesta inter-
venció arqueològica finalitzi els 
propers mesos.

5

Les restes de la vil·la romana 
seran enterrades
Aquesta intervenció és un pas 
previ a l’execució urbanística de 
l’ARE l’Estrella i està promoguda 
pel Consorci urbanístic de les 
Àrees Residencials Estratègi-
ques de l’Estrella i de Sant Crist, 
format per INCASÒL, empre-
sa depenent de la Generalitat 
de Catalunya, i l’Ajuntament de 
Badalona.
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La platja presenta un mal estat 
després de la darrera tempesta 

Medi Ambient | Carles Carvajal

L a  te m p e s t a  d e l  p a s s a t 
dimecres a la tarda, on van 
caure uns 20 litres per metre 
quadrat  en pocs minu ts , 
va provocar l’obertura dels 
sobreeixidors i l’abocament 
d’aigües residuals directament 
al mar. A més, com passa en 
aquestes tempestes, el r iu 
Besòs i les rieres van baixar 
plenes, i sobretot de molta 
brutícia acumulada. Això ha 
provocat un episodi de residus 
flotants, de tota mena, a les 
platges de Badalona i també 
del Maresme, des del passat 
dijous. Aquest diumenge, els 
sòlids continuaven flotant a 
l ’aigua, i també en alguns 
trams de sorra. Això ha provo-
cat les queixes dels banyistes 
que han vist que era del tot 
desagradable fer un bany a 
la platja i l’obligació, en molts 
trams de litoral, d’hissar la 
bandera vermella, de prohibit 
el bany.

Recullen, fins al moment, 31 
tones de residus a les platges 
de Badalona
Durant el passat cap de setmana 
es van recollir a les platges de 
Badalona 31.000 kg de residus 
que es trobaven a la sorra provi-
nents del mar, on van arribar a 
causa de la tempesta del passat 
dimecres. L’AMB, encarregada 
del manteniment i neteja de la 
sorra de la platja, assegura en 
un comunicat que va reforçar 
aquest servei davant la gran 
quantitat de residus presents 
al litoral, especialment sòlids 
d’origen vegetal. Concretament, 
dissabte es va fer un reforç de 
neteja mecànica a primera hora 
del matí amb quatre vehicles 
4X4 i 15 persones per neteja 
manual i diumenge es va treba-
llar amb dues garbelladores i 
també amb reforç de personal. 
Des de l’AMB s’assegura que 
durant els propers dies poden 
continuar apareixent sòlids que 
havien quedat al fons i que amb 
els corrents poden aflorar.

Restes de residus a la platja del Pont d’en Botifarreta 

A partir d’aquest dissabte, 
tall parcial a la L2

Un autobús atropella
una dona a Pep Ventura

Troben a Badalona
una dona que havia
desaparegut a les Corts

Un estiu més, talls per obres 
a la L2 del metro. A partir 
d’aquest dissabte, 27 de juliol, 
i fins el 30 d’agost hi haurà un 
tall parcial des de l’estació de 
Sagrada Família i Paral•lel 
per obres de millora. La L2, 
des de Pompeu Fabra, només 
arribarà a Sagrada Família i 
s’haurà d’optar per altres trans-
ports per arribar al Centre de 
Barcelona. 

Una dona de 77 anys va 
resultar ferida greu, dijous 
passat, per l’atropellament 
d’un autobús a la plaça Pep 
Ventura cantonada amb el 
carrer Galileu. Els fets van 
passar a primera hora del 
matí i la dona atropellada 
va resultar ferida greu. La 
conduc tora de l ’au tobús 
va ser atesa per un quadre 
d’ansietat. 

El passat divendres a la tarda 
va aparèixer a Badalona la 
dona de 65 anys que dijous 
va desaparèixer al barri de les 
Corts, a Barcelona. La dona 
va aparèixer en bon estat de 
salut a Badalona. Els Mossos 
d’Esquadra n’havien difós una 
fotografia, les dades personals 
i la descripció de la constitució 
física per trobar-la. 
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La FAVB vol impulsar el Consell Municipal 
de Seguretat i Prevenció

Seguretat | Carles Carvajal

La Federació de Veïns de 
Badalona (FAVB) ha expli-
cat, aquest dilluns en roda de 
premsa, la intenció de demanar 
la creació d’un Consell Munici-
pal de Seguretat i Prevenció 
a la ciutat. Segons la FAVB, 
l’objectiu principal seria analit-
zar i valorar la seguretat pública 
de Badalona. A més, el Consell 
hauria de proposar actuacions 
per després traslladar-les a la 
Junta de Seguretat Local. A 
més, aquest Consell també 

hauria de poder participar en 
els diferents plans de segure-
tat local. Des de la FAVB, han 
remarcat que darrerament s’ha 
notat un augment de la insegu-
retat als carrers de Badalona, 
sobretot en algunes zones 
de la ciutat. D’altra banda, 
la Federac ió de Veïns ha 
demanat a l’Ajuntament infor-
mació sobre com s’està afron-
tant l ’arribada dels menors 
estrangers no acompanyats, 
els menas, i sobre l’obertura 
d’un nou centre per acollir-los 
al carrer Guifré.

Av. d'Alfons XIII, 127 · 933 87 93 50

Obert tot 
el mes d'agost!

Veïns del carrer 
Camèlia demanen
 una dignificació de 
la zona 

El transport públic 
creix un 7,5% al
 Barcelonès Nord

Un grup de veïns del carrer 
Camèlia, a Coll i Pujol, van 
tal lar el trànsit , durant el 
passat divendres, per denun-
ciar la situació de degradació 
que pateix aquesta zona. Els 
veïns demanen la descon-
taminació d ’un solar, que 
havia estat una foneria, i que 
s’asfalti per poder solucio-
nar els forats que presentar 
aquesta zona. 

El servei diürn del Barcelonès 
Nord, que inclou Badalona, 
ha experimentat un important 
increment de viatgers del 7,5%, 
confirmant així la tendència 
positiva dels darrers anys, 
durant els primers sis mesos 
de l’any. Segons l’AMB, el servei 
nocturn del Nitbus ha guanyat 
un 3,7% al Barcelonès Nord. 
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Bàsquet | Jordi Creixell

La Penya ja té tancat el joc 
interior amb l'arribada del pivot 
turc Kerem Kanter, que el curs 
passat va ser el màxim anota-
dor de la lliga lituana amb el 
BC Dzukija (16,8 punts i 7,3 
rebots per partit). El nou jugador 
verd-i-negre, germà del jugador 
dels Celtics Enes Kanter, és un 
interior de 2,06 metres i 24 anys, 
format als Estats Units, que 
destaca per la seva polivalència. 
Pot fer de quatre i de cinc gràcies 
al seu bon tir exterior i a la seva 
capacitat de jugar al pal baix.  
Amb Kanter lligat, ara només 
queda un fitxatge per completar 
la plantilla, que en principi serà 
l'escorta eslovè Klemen Prepe-
lic, cedit pel Madrid. A l'hora 
de tancar aquesta edició, però, 
no s'havia produït cap anunci 
oficial. Sembla clara, també, la 
sortida de Nogués, que aniria 
cedit. 
D'altra banda, es va acabar el 
termini pel dret de tanteig i final-
ment Marko Todorovic no va 

El pivot turc Kerem Kanter
completa el joc interior del Joventut

La selecció española sub-20, 
amb quatre jugadors formats al 
planter de la Penya (Joel Parra, 
Pep Busquets, Dídac Cuevas 
i Arnau Parrado), va assolir la 
medalla de plata en l'Europeu  
que va tenir lloc a Israel. Només 

Joel Parra es lesiona amb la selecció sub-20, plata a l'Europeu
la selecció amfitriona, que es va 
imposar en la final per 92-84, va 
privar l'equip estatal de penjar-se 
l'or. La mala notícia, però, va ser 
la lesió al turmell que va patir 
Joel Parra, que el pot tenir de 
baixa uns tres mesos. 

El nou pivot de la Penya ve de brillar a Lituània. / Foto: @KeremKanter 

rebre cap oferta d'equips ACB. 
Així, la Penya manté els drets 
del montenegrí a la Lliga Endesa 
i si algun equip ACB el vol, ara 
o en un futur, s'haurà de posar 
d'acord amb el club verd-i-negre 

i passar per caixa. Per últim, la 
40a edició de la Lliga Catalana 
ja té seu i dates. Es jugarà a 
l'Olímpic de Badalona el 9 i 11 de 
setembre i la Penya s'enfrontarà 
en semifinals al Barça. 

Èxit de la 69a Travessia Nedant de Badalona, 
amb 320 nedadors i nedadores. En la prova de 
2.400 metres van vèncer Pol Roch i Aida Bertran, 
mentre que Carlos Fernández i Bàrbara Calduch 
van imposar-se en la cursa popular (1.000 m). Per 
últim, Karim Rhalmane i Paula Puigdemont, del CN 
Badalona, van dominar la Travessia de menors  
(400 m).  / Foto: @CNBadalona

320 participants en la 69a Travessia Nedant

El Club Esportiu Seagull i la Fundació Esporti-
va Montgat han arribat a un acord d’afiliació a 
partir de la temporada 2019/2020. L’objectiu és 
unir esforços per difondre el futbol femení en el 
municipi de Montgat. El lligam es traduirà en la 
creació i inscripció d’equips femenins de la FE 
Montgat amb el suport del club badaloní. 
/ Foto: @FEMontgat

  Acord entre el Seagull i la FE Montgat

EsportsTot3nov.indd   2 24/07/2019   13:06:37
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Futbol | J. C.

El nou projecte del CF Badalo-
na, amb el tècnic Juanma Pons 
al capdavant, ja s'ha posat a 
treballar i dilluns vinent afron-
tarà el Torneig dels Històrics, 
on debutarà amb un triangu-
lar contra el Júpiter i el Sant 
Andreu (19h). En els darrers 

dies l'equip s'ha seguit refor-
çant i a l'hora de tancar aquesta 
edició havia lligat els fitxatges del 
porter Àlex Sánchez (Eivissa), 
el lateral Kilian Duran (Perala-
da), el davanter Chema Moreno 
(Izarra),  el central alemany Mirko 
Schuster (Waldhof Mannheim) i 
el migcampista Toni Jou (Rápido 
de Bouzas).

El Badalona 2019/2020
es posa en marxa i segueix reforçant-se

El nedador del Club Natació 
Badalona Izan Sánchez va 
assolir la medalla de bronze a la 
prova dels 100 metres esquena 
en els Campionats d’Espanya 
alevins de natació.

Izan Sánchez 
(CN Badalona), bronze als 
estatals alevins de natació

Els escapulats han tornat a la feina. / Foto: Eloy Molina

Resultats força discrets per a la 
badalonina Mireia Belmonte en 
els primers dies de competició 
del Mundial de Gwangju (Corea 
del Sud). Després de les tres 
primeres proves, els 200 estils, 
els 400 lliures i els 1.500 lliures, 
només havia aconseguit disputar 
una final, la dels 1.500, on va 
acabar vuitena. 

Mireia Belmonte no té
una bona estrena als
Mundials de Gwangju

EsportsTot3nov.indd   3 24/07/2019   13:06:53
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Aquest juliol ha fet 35 anys 
del naixement de la primera 
nena proveta de tot l'Estat, 
la badalonina Victòria Anna 
Sánchez. Els pares científics 
de la Victòria, que va pesar 
2.470 quilos en néixer i va ser 
el quart bebè que va néixer 
a Europa per fecundació 'in 
vitro' i el sisè a tot el món, van 
ser el ginecòleg Pedro N. 
Barri, la biòloga Anna Veiga i 
un equip d'especialistes de la 
llavors clínica Dexeus, actual-
ment Dexeus Dona. Aquest 
centra va ser pioner pel que fa 
a investigació i desenvolupa-

 35 anys del naixement de la primera 
nena proveta de l’Estat, la badalonina 
Victòria Anna Sánchez

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

ment en matèria de reproducció 
assistida, així i tot les dades 
parlen per si soles i és que en 

el conjunt d'Espanya es duen 
a terme moltes més insemina-
cions artificials al llarg de l'any. 

Si la platja no acompanya a 
#Badalona sempre queda 
l'opció de fer un bon gelat. 
Què fer quan et trobes que 
no hi ha bandera verda
@gercabmar

Deplorable estado de las 
playas de #Badalona y sin ver 
ningun barco limpiador
 @corb3ulls

Sense comunicació oficial, ens 
ha arribat que el pipican de Ca 
l'Arnús desapareix x deixar pati 
a l'escola
@albabonjorn

Opinio-18-19.indd   1 23/07/2019   12:45:58



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

ORI_platja_badalona_148x210_tot.indd   1 8/7/19   8:53A5_TUSGAL.indd   1 22/07/2019   11:17:24
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La clau està en no embrutar 
i prendre consciència de 
la quantitat de residus que 
generem @yolanda_andreu

Segons la saviesa popular 
la brutícia després d’una 
tamborinada és de cinc dies
@jjmancho

És una vergonya, la tempesta 
va ser fa 4 dies, dissabte els 
meus fills van trobar dues rates 
mortes a l’aigua @dani_iniguez 

El passat divendres, la Casa 
de la Vila va viure un casament 
especial. Els badalonins Jenifer 
Ruíz i Angel Alférez van voler 
compar t i r  e l  seu moment 
de felicitat fent públic el seu 
casament. L'Angel és un noi 
trans que ha explicat el seu 
procés de transició a través 
de les seves xarxes socials, 

on té més de 30.000 segui-
dors a Instagram. L'alcalde de 
Badalona, Àlex Pastor, va ser 
l'encarregat d'oficialitzar la petita 
cerimònia on va acabar llegint 
un poema als dos badalonins, 
l’Angel i la Jenifer. La parella 
es va casar el passat divendres 
però ho celebrarà amb els seus 
el pròxim mes de novembre. 

L'Angel i la Jenifer es casen a l'Ajuntament 
per visibilitzar el col·lectiu trans

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Tens previst fer les teves 
vacances durant el mes 
d’agost?
Sí, ho tinc previst 56%
No, no ho tinc previst 28%
No faré vacances 16%

Pròxima pregunta:
Tens previst participar d’algun 
dels actes de la Festa Major 
d’Agost de Badalona?
Sí, hi participaré
No, no hi participaré

170 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres seguidors 
han opinat!

Nick Rivers
Hi ha rates mortes a les 
papereres blaves, una pudor

Rosa Boffi
Una vergonya.. la tempesta 
va ser dimecres!.... Hauria 
d'estar neta i polida dissabte... 
Depriment

Elena Ortiz
He estat avui de 9,30h a 
13h i cada cop més bruta. 
No entenc lo de la bandera 
verda...Qui decideix el color?? 
Que s'ho faci mirar...

13
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Setmana anterior: 
Carrer Martí i Julià

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 

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

On és?

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

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 

Opinio-18-19.indd   3 24/07/2019   10:09:43



Divendres 26 de juliol

Exposició “Wei Xiaorong, pin-
tura xinesa contemporània, fins 
diumenge 28 de juliol, al C.C El 
Carme 

Exposic ió, “El Modernis-
me i les flors. De la natura a 
l’arquitectura”, fins el 25 d’agost, 
al Museu de Badalona 

Exposició Catalunya, Terra Coo-
perativa, fins el 31 d’agost, al 
Refugi 

Exposició “Contes per la fines-
tra, fins aquest divendres, al 
Centre Cívic Dalt la Vila 

Sortides del Quext Ciutat de 
Badalona, divendres amb les 
postes de sol i dissabtes i diu-
menges de 10 a 12h, sortida des 
del Port de Badalona  

Concert de flamenc amb Raúl 
Costafreda, a les 21h, a la Don-
zella de la Costa

Tribut a Elvis, amb Augie Burr 
and the FTB, a les 23:30h, al 
Sarau 08911

Dissabte 27 de juliol

Concert Gra de sorra amb Lluís 
Platero, a les 19h, al Racó d’en 
Gual, a la Rambla 

Cinema d’estiu al C.C. Monti-
galà, amb el film “Kong”, a les 
20:45h, a l’entrada principal del 
centre comercial 

Concert de versions amb Dani 
García i Artur Cabanas, a les 
16:30h, a la Donzella de la Costa

Concert versions amb La Cen-
tral, a les 24h, a la Sala Sarau 
08911

Diumenge 28 de juliol

Concert de versions amb Anna 
Casasola i Santi Velasco, a les 
16.30h, a la Donzella de la Costa 

Swing a la fresca, a les 19h, a 
la Guingueta Takuara, (pont del 
Petroli)

Dimarts 30 de juliol

Taller dimarts creatiu, de 17h a 
20h, a la Biblioteca Canyadó- 
Casagemes Joan Argenté 

Concert d’havaneres amb el 
grup Blau Mediterrà, a les 21h, 
a la Donzella de la Costa 

Dijous 1 d’agost

Tarda de jocs, de 17h a 20h, a 
la Biblioteca Canyadó- Casage-
mes Joan Argenté 

Divendres 2 d’agost

46è Open internacional d’escacs 
Ciutat de Badalona, del 2 al 10, 
al Centre Cívic La Salut 

Dissabte 3 d’agost

Cinema d’estiu al C.C. Montiga-
là, amb el film “Hotel Transylva-
nia 3”, a les 20:45h, a l’entrada 
principal del centre comercial 

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

Dimarts 6 d’agost

Havaneres amb el grup Cabo-
tatge, a les 21:30h, a la Donzella 
de la Costa 

Divendres 9 d’agost

Concert tribut a Lou Reed i Iggy 
Pop, amb The Magic and Loss 
Orquestra, a les 23:30h, a la 
Sala Sarau 08911

14

 Badalona 

15

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

ESCOLA 
BRESSOL
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Dissabte 10 d’agost

Cinema d’estiu al C.C. Montiga-
là, amb el film “Jurassic World”, 
a les 20:45h, a l’entrada principal 
del centre comercial 

Concert versions pop interna-
cional, Queens of the night, a 
les 24h, a la Sala Sarau 08911 

Dimarts 13 d’agost

Havaneres amb el grup La Vella 
Lola, a les 21:30h, a la Donzella 
de la Costa 

15

Festa Major d’Agost, dies 
13,14 i 15 
(programació a les pàgines 
especials TOT)

Dissabte 17 d’agost

Concer t  de vers ions pop 
rock, Rock the night, a les 
24h, a la Sala Sarau 08911

Dimarts 20 d’agost

Havaneres amb el grup Mari-
na Musical, a les 21:30h, a la 
Donzella de la Costa

Divendres 23 d’agost

Concert tribut Platero y tu, 
amb Platero y rock, a les 
23:30h, a la Sala Sarau 

Dissabte 24 d’agost

Concert amb The Bazagas, a 
les 24h, a la Sala Sarau 08911

Dimarts 27 d’agost

Havaneres amb el grup Blau 
Mediterrà 

Divendres 30 d’agost

Concert tribut a Red Hot Chillipep-
pers, 23:30h, Sala Sarau 08911

Dissabte 31 d’agost

Fem Country, a les 21h, a la 
Rambla (davant de Roca i Pi)

Concert tribut The Beatles, amb 
Abbey Road, a les 24h, a la Sala 
Sarau 08911

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
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El Zorrilla, el Principal i el Blas 
Infante ja tenen a punt la progra-
mació artística del darrer trimes-
tre de l’any. Una de les novetats 
destacades serà l’avançament 
de l’horari de les funcions, de les 
21h a les 20.30h, després d’una 
enquesta feta als espectadors. 
De l’àmbit teatral la programació 
arrencarà amb l’obra “L’habitació 
del costat”, amb la direcció de 
Julio Manrique, que serà repre-
sentada al Zorrilla el dia 27 de 
setembre. Durant el mes de 
novembre, en concret el 16, 

Teatre | Redacció

16

Una vintena d’espectacles a la programació 
de tardor dels teatres badalonins 

21

L’habitació del costat” arribarà al Zorrilla el 27 de setembre 

el Zorrilla serà l’escenari de 
l’obra “Cinco horas con Mario”, 
de Miguel Delibes. Durant el 
desembre, el 14, serà represen-
tada l’obra “Shirley Valentine” de 
Willy Rusell amb Mercè Aráne-
ga. També destaca l’arribada a 
Badalona, abans de Nadal, de 
Cristina Clemente i Marc Angelet 
amb l’obra “Lapònia”. De l’àmbit 
musical destaca l’actuació del 
grup “Gema 4” que celebrarà 
a Badalona els seus 25 anys 
de carrera, el dia 5 d’octubre 
al Zorrilla. D’altra banda, pels 
més petits, el 13 d’octubre 
actuarà a la ciutat la cantant 

Carrer 
a carrer 

Acció amb la qual es tallen amb 
un falç o altra eina, les messes. 
Es troba en una zona en la qual 
els carrers tenen noms relacio-
nats amb accions de l’activitat 
agrícola, amb la voluntat que es 
mantingui la memòria de la seva 
importància a Badalona i, espe-
cialment, a la zona de Canyet.  

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

Carrer de la Sega

Bonavista

infantil Dàmaris Gelabert. Pels 
més petits, el diumenge 15 de 
desembre, en diferents sessions 
durant el matí, la companyia “La 
Petita Malumaluga” oferirà el 
seu espectacle “My Baby Is a 
Queen”. D’altra banda, el teatre 
Blas Infante serà l’escenari, el 25 
de novembrem dels monòlegs 
de Dav id El  Guapo amb 
l’espectacle “Que no nos frunjan 
la fiesta 2”. Podeu consultar la 
resta d’espectacles al web dels 
teatres municipals de Badalona, 
www.teatrezorrilla.cat. Aquesta 
setmana ja estan disponibles les 
entrades i abonaments.

20(ELMEUCARRER).indd   2 23/07/2019   12:03:30
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GRÀCIES

Port de Badalona
Edifici de Capitania, 08912 Badalona.
T +34 933 207 500  
port@marinabadalona.cat 
events@marinabadalona.cat
www.marinabadalona.cat

VIU EL PORT
DE BADALONA

VELA

CAIAC

QUETX

CIUTAT BADALONA

PÀDEL

SURF

MOTOS

D’AIGUA
REM

DRAGON

BOATS
FLYBOARD

EL PORT URBÀ D’UNA 
CIUTAT MARINERA

AMARRADORS DE 8 A 30M
RAMPA PÚBLICA — WIFI

MARINA SECA I ATRACAMENT EN SEC (amb remolc)
GASOLINERA — GEL— BUGADERIA— VIGILÀNCIA 24H

SERVEI TÈCNIC — ACADÈMIES NÀUTIQUES — XÀRTER
AMPLIACIÓ 200 AMARRADORS DE 8 A 10M ACANAL (consultar)
ESPORTS I EXPERIÈNCIES NÀUTIQUES. ESCOLA DE VELA
RESTAURACIÓ PER A TOTS ELS GUSTOS I OCASIONS
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Festa Major d'Estiu

Festa Major | Carles Carvajal

Un estiu més, i enmig del mes 
d’agost arriba la Festa Major 
d’estiu o la “ festa petita” de 
Badalona. Enguany serà els 
dies 13,14 i 15 d’agost. Les actua-
cions musicals i la cultura tradi-
cional i popular tornaran a ser 
els eixos centrals del programa 
d’activitats, que comptarà un 
estiu més amb el tradicional 
Ball de Festa Major a la Rambla, 
el Castell de Focs a la platja 
dels Pescadors, la Tanda de 
Lluïment i la ballada de gegants, 
entre d’altres. Enguany, el gran 
concert de la Festa Major anirà 
a càrrec dels Oques Grasses, el 
dimarts 13 d’agost a la Rambla. 
L’obertura de la Festa Major, 
dimarts 13 d’agost Enguany, la 
festa arrencarà el dimarts 13 
d’agost amb una doble proposta 
musical. A partir de les 21:30h 
actuaran els Bossonaya, una 
formació de nou joves músics 
que fan un directe festiu de 
versions de rumba, reggae i ska 
que està causant sensació arreu 
on actuen. Més tard arribarà el 
plat fort de la Festa Major amb 
l’actuació del grup del moment 
del panorama musical català; els 
Oques Grasses. Es tracta d’una 
banda osonenca amb un gran èxit 
en l’àmbit nacional. Tenen un estil 
musical variat, que s'enquadra 
especialment en el reggae-pop. 
Presentaran a Badalona el seu 
nou disc Fans del Sol. El concert 
tindrà lloc a la Rambla. 

La vigilia del dia de 
Santa Maria, dimecres 
14 d’agost 
El dimecres 14 d’agost, a partir 

de les 19:30h, t indrà l loc 
el pregó de la Festa Major 
d’Agost, a la plaça de la Vila. 
Un cop pronunciat el pregó 
s’encendrà una gran traca de 
500 metres que passarà pels 
carrers de la Costa i de Sant 
Anastasi i unirà la plaça de la 
Constitució –antiga plaça de 
la Vila- amb l’actual plaça de 
la Vila. La traca acaba amb 
l ’espetec de dotze potents 
salves de morteret. Un cop 
l ’espetec hagi anunciat la 
Festa Major d’Agost serà el 
torn de la Tanda de Lluïment. 
Hi par t ic iparan e l  bal l  de 
bastons,  bal l  de diables, 
diables, castellers, el drac 
Dom Fumera de Pavil lard, 
els dragolins Pomada, Xarop 
i  Xer ingueta, e ls gegants 
Jeroni, Badamar, Dimonie-
ta, Follet, i els trabucaires. 
Un cop s’acabi la Cercavi-
la començarà la Cercavila, 
amb diferents entremesos, 
que aniran de la plaça de 
la Vila fins a la Rambla, on 
faran un lluïment. La Cerca-
vila passarà pels carrers de 
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Francesc Layret, Carme, Sant 
Pere, Sant Pau i acabarà a la 
Rambla.

A les 22h, el Castell 
de focs
No poden faltar a cap Festa 
Major, i a Badalona, tampoc. 
El dimecres 14 d’agost, a les 
22h, s’encendrà la Rambla 
amb el Castell de Focs de 
Festa Major. A d i ferènc ia 
de la Cremada del Dimoni 
no h i  haurà música,  s inó 
simplement focs i espetecs. 
Un cop s’acabi el Castell de 
Focs començarà el Ball de 
Festa Major. Enguany serà 
l ’Orquestra Excellence qui 
portarà tota la música a la 
Ramb la .  L’o rques t ra  ens 
an imarà a ba l lar  to ts  e ls 
estils i ritmes musicals, des 
del tradicional vals o pasdo-
ble, les salses i els mambos 
fins al txa-txa-txa, el swing 
o el rock’n’roll. La festa de 
dimecres s’acabarà amb una 
sessió de música amb un 
discjòquei, fins ben entrada 
la nit. 

Els Oques Grasses plat fort
de la Festa Major d’Agost 

festa major dagost.indd   2 23/07/2019   14:08:44
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Dijous 15 d’agost, el dia 
gran de la Festa Major
El d ia 15 d ’agost ,  d ia de 
la  copat rona de Bada lo -
na, Santa Mar ia ,  la festa 
començarà ben d ’hora, a 
les 8h, amb les Matinades 
pels carrers del Centre. A les 
11:30h, a l’església de Santa 
Maria, començarà l’anada a 
Ofici. Els gegants Anastasi 
i Maria, com ja és tradició, 
oferiran un ball i un ram de 
flors a la patrona de la ciutat 
en nom de tots els badalo-
nins i les badalonines, a les 
portes de l’església. A les 12h, 
començarà l ’Ofic i. Un cop 
s’acabi, a la plaça de Barberà 
h i  haurà  una Ba l lada de 
gegants, a càrrec de la Colla 
de Geganters de Badalona 
i  la Tornada d ’Of ic i ,  amb 

una Cercavila que arribarà 
a la plaça de la Vila, on els 
gegants hi ballaran. Cap a les 
14:30h, començarà un dinar 
popular de festa a la Rambla. 
Les places són l imitades i 
cal contactar amb la Comis-
sió de Festes a comissiofes-
tesbdn@gmail.com. A les 18h, 
i també a la Rambla, actuarà 
la  company ia d ’an imac ió 
infantil “Pentina el gat”. Una 
hora més tard, a les 19h, hi 
haurà la tradicional Ballada 
de sardanes, davant de Roca 
i Pi, amb la Cobla Premià. Per 
acabar la festa, a les 22h, hi 
haurà el tancament amb el 
tradicional “Bany de bèsties”, 
a la platja dels Pescadors. 
Les bèsties i els diables es 
desperten, acalorats, la nit 
de 15 d ’agost i  fan de les 

seves! Acabaran a l’aigua ben 
refrescats. Foc i bany, dues 
activitats ben badalonines. 
El recorregut començarà al 
passeig Marítim, passarà per 
la platja dels Pescadors (a 
l’alçada del carrer del Mar) i 
acabarà a la platja del Pont 
d’en Botifarreta. Hi participarà 
el ball de diables, els diables, 
La Trempada i el drac de Can 
Sofre.A càrrec de Badalona 
Bèsties de Foc.

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
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Res té a veure la Festa Major 
d’Agost de Badalona amb la 
Festa Major d’abans. Els envelats 
a la platja, els carrers guarnits 

i les estrenes de vestit eren els 
protagonistes d’una festa que 
se'n va anar. Des del TOT, hem 
volgut recuperar algunes imatges 

d’aquells dies d’agost, on tota la 
ciutat no marxava no de vacan-
ces i gaudia amb la festa més 
gran de Badalona.  

Records de la Festa Major d’abans...
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Foto: Judit Juan

Fotos cedides per
adalona Recuerdos 

Foto: Marta

Foto: Ernesto Costa

Foto: Enric Llagostera
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TOT Estiu

Captant el litoral 
de Badalona durant tot l’any

La badalonina Núria 
Fañanas surt cada matí, 
ben d’hora, de casa 
per fotografiar el litoral 
de Badalona i penjar 
les imatges a les seves 
xarxes socials. Sigui 
hivern, primavera, estiu 
o tardor, Fañanas capta 
diferents trams de la 
zona litoral badalonina a 
primera hora. Des dels 
temporals de l’hivern a 
les albades de l’estiu. El 
seu compte d’Instagram 
(@18nuria) trobareu 
aquestes fotografies 
de part de la platja de 
Badalona i també espais 
com la Rambla, la Donze-
lla de la Costa o el Pont 
del Petroli. Des del TOT, i 
aprofitant l’especial Estiu, 
hem seleccionat algunes 
d’aquestes imatges.  
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Fotos: Núria Fañanas @18nuria
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Cultura | Ángela Vázquez

Barcelona Secret Tours és una 
agència de viatges on la cultu-
ra està a l'ordre del dia. Eloi de 
Tera és doctor en història de l'art 
per la Universitat de Barcelona i 
és el responsable de les visites 
guiades que l'empresa, amb seu 
al carrer Sant Francesc d’Assí s, 
al Centre de Badalona, organitza. 

Com va néixer Barcelona 
Secret Tours?
Fa més de 5 anys que l'empresa 
existeix, però és la primera 
vegada que ens assentem a 
Badalona. Abans treballàvem 

amb altres agències, encara 
que, a mesura que hem anat 
creixent, hem passat a oferir uns 
viatges més exclusius dirigits a 
grups reduïts de gent (màxim 15 
persones). A "Roma Secreta", per 
exemple, es podran visitar palaus 
privats i accedir a llocs que no es 
poden veure habitualment, tot 
això enfocat cap a la cultura.

Teniu algun criteri per a triar 
les destinacions i les dates 
dels viatges?
La veritat és que no seguim cap 
criteri, simplement oferim llocs 
que els viatgers ens demanen 
o uns altres que sabem que 

25

poden generar un gran interès. 
Respecte a les dates, organit-
zem viatges tot l'any, ja que el 
públic majoritari és gent jubila-
da o de la tercera edat que té 
més temps i no depèn de factors 
externs. Per descomptat, també 
ens enfoquem a universitaris i 
a un públic més ampli, però els 
consumidors habituals són gent 
gran, alguns fins i tot que estan 
en la universitat fent cursos i els 
interessa venir.

Què us diferencia d'altres 
agències de viatges 
convencionals?
Sobretot, dues coses. La primera 

 “Nosaltres organitzem els viatges directa 
 i personalment amb qui està interessat” 

GentDEstiu.indd   2 23/07/2019   14:09:24
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Parlem amb el doctor Eloi de Tera 
de Barcelona Secret Tours 

Gent d'estiu

25

és que oferim viatges monogràfics 
de temes concrets que no es 
troben en qualsevol altra agència 
perquè normalment l'enfocament 
turístic està per sobre de qualse-
vol interès. Els viatges de l'any que 
ve ja estan publicats al nostre web 
i, per exemple, oferim un dedicat a 
Miguel Ángel en el qual comptem 
amb un permís especial del Vaticà 
per a entrar en la Capella Paulina, 
que normalment no és accessible. 
La segona cosa que ens diferen-
cia de les altres agències és que 
no tenim cap intermediari. És a dir, 
nosaltres organitzem els viatges 
directe i personalment amb qui 
està interessat en ells sense ningú 
pel mig.

Què està inclòs 
en el preu?
El preu inclou pràcticament 
tot: vols, hotels, transports, 
les visites guiades...

Consideres que aquest 
tipus de viatges tenen un 
bon acolliment?
Depèn del viatge, però en 
general sí  que tenen bon 
acolliment. Que siguin grups 
reduïts és un gran avantat-
ge i, a més, publiquem amb 
antelació els viatges perquè la 
gent pugui mirar-los i decidir 
amb temps. Hi ha alguns de 
la primera meitat del 2020 que 
ja estan gairebé al complet. + barcelona-secret-tours.com
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Cuando a Sandra Valdés, joven 
historiadora en paro, le encar-
gan que escriba la biografía de 
Ofelia Arráez -la gran empre-
saria y constructora, referen-
te obligado en el mundo de la 
moda del calzado femenino-, 
ella acepta el reto.

El eco de la piel

Elia Barcelo

Roca Editorial

Facilitat per Saltamartí Llibres

A partir de quatre personatges, 
implicats cada un d’ells d’una 
manera diferent en l’abans o 
el després d’uns atemptats de 
l’islamisme radical a Catalun-
ya, en Xevi Sala construeix una 
novel•la que explica, intentant 
plasmar tots els punts de vista.

Editorial

No tornaran 
vius

Xevi Sala Puig

Columna

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. 194

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

Estrenes de Cinema

Bosque maldito

¡Al agua gambas!

El rey león

Direcció: Lee Cronin
Intèrprets: Seána Kerslake, Kati Outinen, James Cos-
mo, Simone Kirby, James Quinn Markey

Sarah O'Neill comença una nova vida al costat del 
seu fill Chris als afores d'un poblet de llenyataires. 
A les profunditats del bosc que hi ha al costat de 
la seva nova casa, hi troben un cràter misteriós.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Intèrprets: Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abite-
boul, David Baiot, Romain Lancry

Després de fer uns comentaris homòfobs, Matthias 
Le Goff, subcampió del món de waterpolo, és con-
demnat a entrenar Els gambes purpurina, un equip 
gai de waterpolo, més interessat en la festa que en 
la competició.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Jon Favreau

A la sabana africana ha nascut un futur rei. El Sim-
ba idolatra el seu pare, el rei Mufasa, i es pren molt 
seriosament el seu propi destí reial. Tanmateix, al 
regne no tots celebren l'arribada del nou cadell . 
L'Scar, el germà del Mufasa i antic hereu al tron, 
trama un pla sinistre.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

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

Marc Sánchez 

Carlos

El meu nom és Marc Sánchez 
Torà i visc al Gorg. Visc al 
costat on s'està construint el 
futur canal que connectarà 
amb el port. En aquest punt 
s'estan construint infinitat de 
nous blocs de pisos. Durant 
anys he anat fent panorà-
miques des del meu balcó i 
he anat capturant el procés i 
canvi urbà d'aquesta zona de 
Badalona. Us envio una mostra 
d'una de les primeres imatges 
i una de les darreres que he 
pogut captar des de casa meva. 
Amb aquestes imatges podeu 
apreciar el canvi urbanístic 
d'aquesta zona de Badalona.

La tapa de la  a lcantar i -
lla situada entre las calles 
Rivero y Jovellar tiene una 

El canvi del barri del Gorg

Peligro con la alcantarilla

27

Moltes felicitats en el teu  
novè aniversari, nou mil 
milions d´abraçades i petons,
de part de la familia que 
t'estimen molt i molt!

ORIOL

grieta bien visible y puede 
l legar a romperse, con el 
consecuente pel igro que 
puede suponer al pasar un 
vehículo  por encima.
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Redacció / amic.cat

La majoria de nosaltres pensem 
en la cúrcuma com un condi-
ment i clar que ho és, però les 
seves propietats nutricionals 
són tan potents que també té 
una important acció medicinal.
La cúrcuma, que ha sigut uti-
litzada sempre a la medicina 
xinesa i a l’índia, té propietats 

antioxidants, és un reconegut 
antiinflamatori i existeixen estu-
dis que la relacionen amb efec-
tes positius sobre la depressió, 
el càncer, la diabetis i les malal-

ties de cor.  També ajuda en 
cas de gasos. Té un gran poder 
carminatiu. Si la fem servir amb 
comí o anís potenciarem els 
efectes.

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

Ribas i Perdigó, 16-18
93 384 82 01 · 638 13 23 75

• Menús diaris de dilluns a diumenge
• Menús especials per a grups i empreses
• Aniversaris
• Tapes casolanes

Agost obert per 
esmorzars i dinars

Esmorzars de forquilla
Carns a la brasa i Peix de platja

Menú diari
Obert de dilluns a 

dissabte de 8.30 a 16h. 
i divendres nit

Carrer de la Mercè, 13 · 08911 Badalona
689 594 455

Gastronomia

La cúrcuma, una de les espècies 
més saludables
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Redacció

L’estiu ja és aquí i amb ell la 
calor i el producte de tempora-
da a qui ningú es pot resistir: el 
gelat! Els gelats són un aliment 
refrescant i ens ajuden a estar 
hidratats a l’estiu alhora que ens 
aporten nutrients molt benefi-
ciosos, com les vitamines i els 
minerals.

La gran quantitat de calci, pro-
teïnes i vitamines que contenen 
fa que siguin un producte ben 
nutritiu, tot i que se n’ha de con-
sumir de manera responsable 
pel seu contingut en greixos. Hi 
ha gelats de dos tipus: els de 

base làctica (gelats de cremes 
i llets) i els de base més aquo-
sa, com els sorbets i els gelats 
d’aigua.
Sabies que… En els països 

on fa calor, els gelats només 
s’associen a l’època d’estiu, 
mentre que als països freds, 
com ara Finlàndia i Suècia, es 
consumeixen durant tot l’any?

Temps d'estiu, temps de gelats

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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No t'oblidis de la protecció solar en 
zones sensibles. Pren nota .... i a gaudir 
del sol!

30

Tendències

bellezaactiva.com
  

Afortunadament, cada vegada 
tenim major consciència de 
la importància d'una bona 
protecció solar per a blindar la 
nostra pell de la radiació UVB/
UVA, i gaudir de la platja i de 
la piscina sense córrer riscos. 
No obstant això, no n'hi ha 
prou amb aplicar el fotopro-
tector de qualsevol forma: és 
fonamental conèixer les zones 
sensibles a la incidència de la 
radiació, per a garantir la salut 
de la nostra pell i evitar crema-
des que ens enxampen per 
sorpresa. Els peus, les orelles, 
les parpelles... pren nota de les 
quinze zones sensibles que 
hauries de protegir encara que 
no ho sàpigues.

SOS! Les 15 àrees perilloses
Vuit zones facials i una 
capil·lar
Abans d'exposar-nos al sol, 
ens apliquem fotoprotector en 
el palmell de la mà i el distri-
buïm pel rostre més preocu-

pades i preocupats per no 
semblar un pingüí que perquè 
les zones sensibles estiguin 
ben cober tes. Sabem que 
àrees són més vulnerables?
Entre les zones facials més 

exposades a la  rad iac ió 
solar, destaquen el front, els 
pòmuls i el nas (molt sensi-
ble a la incidència del fred i 
dels raigs per ser la part facial 
més excel·lent). És important 

EXCLUSIU 
A LA UNGLERIA
TU PEDICURA 
A LA CARTA, 
ESCOGE TU 

TRATAMIENTO
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recordar que la localització 
més comuna de l'aparició del 
càncer de pell és aquesta 
zona.
Per a mirar bé la vida també 
cal protegir molt els ulls i el seu 
entorn (parpelles i contorn). 
Per això és fonamental utilit-
zar ulleres de sol de qualitat 
amb segell 'CE' per a blindar 
la retina de la radiació (oftal-
mòlegs recomanen el seu ús 
des del primer any d'edat!). 
A més, és molt impor tant 
emprar fotoprotectors en les 
zones de parpelles i contorn 
d'ulls especialment sensibles 
a les cremades. En el mercat 

existeixen cosmètics facials 
amb filtres solars per al dia a 
dia i sticks ideals per a aplicar 
la crema en aquestes àrees.
Continuarem el llistat de zones 
facials sensibles a la radiació 

solar amb els llavis, la pell dels 
quals és especialment vulnera-
ble a la incidència del sol.
Qui s'ha cremat alguna vegada 
les orelles? Aquestes zones 
passen desapercebudes en 
la nostra rutina de protecció 
solar i per això han sofert i molt 
durant les diferents posicions 
que adoptem a la platja i en la 
piscina. És fonamental prote-
gir-les perquè són localitza-
cions que presenten una alta 
prevalença del càncer de pell.
I acabem el repàs de zones 
sensibles a la radiació solar 
amb el cuir cabellut, la base 
de qualsevol cabellera sana 

¿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

Del Mar, 71  ·  Canonge Baranera, 2E  ·  Sant Francesc de Paula, s/n
93 384 54 64  ·  boter@drogueriaboter.es · www.drogueriaboter.es

Us desitja bones festes d'agost!
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per dins i per fora. A més dels 
fotoprotectors capil·lars no 
et perdis les solucions que 
blinden el teu cuir (lloc de 
naixement del cabell) de la 
radiació del sol.

Sis zones corporals
Les altres àrees que sofreixen 
la nostra falta de consciència 
són les mans i els peus, i no 
serà perquè no estan exposa-
des. Quan descansem o llegim 

durant una jornada de sol, 
però també quan caminem pel 
carrer, les mans estan direc-
tament a costa de la radiació 
UVA/UVB. A més, són una 
zona especialment vulnerable 
a l'envelliment cutani i així es 
demostra amb l'aparició de 
taques. De manera que no n'hi 
ha prou amb utilitzar productes 
hidratants, sinó que també és 
fonamental garantir la protec-
ció solar.
En caminar per la platja o en 
descansar en l'hamaca, el dors 
dels peus rep directament la 
radiació solar i quan prenem 
el sol d'esquena la planta del 
peu és la que sofreix.

Joieria · Rellotgeria
Guifré, 82 · 93 397 71 56

ESPECIALISTES 
EN ANELLS 

DE PROMESA
LES ÚLTIMES TENDÈNCIES

I ELS MILLORS PREUS

DISPOSEM DE TALLER DE JOIERÍA 
I DE REPARACIÓ DE TOTES 

LES MARQUES DE RELLOTGES

-GARANTIA DE QUALITAT-
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Entre les c remades més 
freqüents estan les localit-
zades en les espatlles, molt 
vulnerable a la radiació solar 
quan es tem parc ia lment 
submergides en el mar o en 
la piscina, però també en 
descansar en una hamaca 
o en passejar per qualsevol 
carrer. Els raigs es dirigeixen 

amb força a aquesta zona, en 
la qual la pell és molt fràgil, 
per la qual cosa requereix 
que apliquem amb constància 
fotoprotectors.
Encara que pugui sorprendre't, 
les axil·les són molt sensi-
bles a la radiació solar, ja que 
passen molt desapercebu-
des, però també per la hiper-

pigmentació provocada per 
l'impacte de tractaments de 
depilació.
I acabem amb les cicatrius i 
els tatuatges, per als quals 
es recomana fotoprotectors 
d'alt espectre (UVA, UVB i 
infrarojos) per a blindar la 
pell sensible de la incidència 
d'aquests raigs.

MERCERIA - LLENCERIA
GÈNERES DE PUNT - CALÇATS

Canonge Baranera, 62 · Tel. 93 389 54 63
08911 Badalona
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Consells per netejar les joies

Fabre Gemmòlegs
  

Arriba l'Agost i estem ja gaudint 
al màxim de l'estiu, i si sou 
dels que no us traieu les joies 
per res, és molt possible que 
amb el clor de les piscines, 
les cremes solars, l'esport i 
l'excés de transpiració, les 
vostres joies hagin perdut la 
seva lluïssor i necessitin una 
neteja.
Aquí us donem uns bons 
consells perquè pogueu fer 
una "Neteja Express" a casa :
 
1) El primer pas, i molt impor-
tant, és tancar el tap de la pica.
2) Agafem la joia i li passem un 
bon raig d'aigua tèbia, per tal 
d'eliminar la pols superficial.
3) Apliquem unes gotes de 
sabó líquid de rentar plats en 
un raspall de dents molt suau.
4) L'humitegem bé i procedim 
molt suaument a fer espuma 
a sobre la joia amb el raspall.
5) Deixem actuar el sabó uns 
minuts, perquè penetri bé per 
tots els racons de la peça.
6) Fem un últim repàs final amb 
el raspall.
7) Esbandim bé la joia amb un 
bon raig d'aigua clara.
8) Sequem amb un mocador 
de paper extra-suau que no 
deixi pelusa.
9) La guardem quan estigui 
ben seca i sempre individual-
ment, mai en contacte amb 
d'altres peces, ja que les joies i 
les gemmes es ratllen entre sí.
 Cada cert temps, és important 
realitzar una neteja profes-
sional, on el Joier poleix la 
joia i revisa els clavats de les 
pedres.

Us animem a venir a la botiga 
a fer un bon manteniment post-

vacances de les vostres joies: 
Us les deixarem com noves!
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Visiteu el metge o metgessa 
de capçalera en cas de tenir 
una malaltia crònica, i actualit-
zeu el calendari de vacunes. És 
important la visita a un centre 
de vacunacions internacionals 
per demanar consell, tenint en 
compte que cal programar la 
visita amb prou temps, com a 
mínim amb un mes d'antelació. 
Si demaneu hora i després no 
podeu assistir a la visita concer-
tada, és molt important que 
l'anul·leu per poder gestionar 
millor l’activitat dels centres.  
Quan les persones que viatgen 
siguin ancians o nens, neces-
siten precaucions especials, 
com protecció contra el sol i la 
calor als països tropicals, pel risc 
d'insolacions i deshidratacions.
És molt important que escolliu 
roba i calçat adequats, ja que 

Salut

 Recomanacions per als viatgers 
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la sudoració és molt profusa 
als països tropicals. Els vestits 
han de ser de fibres naturals 
(cotó, lli...), lleugers, no ajustats 
i de colors clars, alhora que 
és aconsellable canviar-se de 
roba sovint, especialment les 
peces interiors. El calçat ha de 
ser ample i ventilat per evitar 
les infeccions per fongs. Les 
persones sotmeses a un tracta-

ment mèdic han de proveir-se 
de la quantitat de medicació 
suficient per cobrir el perío-
de de temps que duri la seva 
estada a l'estranger. També 
pot ser útil comptar amb alguns 
medicaments per als símpto-
mes menors, com analgèsics i 
antihistamínics. En els viatges a 
països tropicals, haureu de dur 
repel·lents d'insectes a base de 

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

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

piretrines i, en cas necessari, la 
medicació recomanada per a la 
quimioprofilaxi del paludisme.
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Llar

Trucs per pintar la sala

Redacció / amic.cat

A la sala, la pintura ha de combi-
nar amb harmonia amb els 
mobles i els tèxtils seleccionats, 
per això heu de pensar amb 
cura quins colors aplicareu a les 
parets.Escollir un color o altre 
farà que l’estança sembli més 
gran o més petita, més o menys 

lluminosa.Les diferents tonali-
tats ajudaran també a millorar 
el vostre estat d’ànim si sabeu 
com i on aplicar cadascuna.
Una vegada escollits els colors, 
és molt important decidir-vos 
pel tipus de pintura. Si ho feu de 
forma adequada, aconseguireu 
que mantingui totes les seves 
propietats durant més temps, i 

El teu ordinador és
molt lent?

tenim la SOLUCIÓ

93 460 31 10
www.integer.cat

treure-li així el màxim rendiment.
En el moment d’escollir el color 
també és important que us fixeu 
en les tendències decoratives 
del vostre habitatge. Si l’estil 
és rústic, us haureu de decan-
tar per tons càlids, naturals. Si 
la vostra llar és més urbana, 
haureu d’utilitzar els colors més 
freds i senzills. Per a les llars 
d’estil romàntic, les tonalitats 
es mouen entre els tons pastel, 
suaus, delicats i lluminosos. 

Papereria 
Ca l'Avelino

Material escolar, joguines 
i QUASI DE TOT

93 140 57 54 | 615 85 59 90
Calle Santa Madrona, 66 papeleriaavelino@hotmail.com

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

LL.indd   1 24/07/2019   9:49:03



38

Aportar color a banys i cuines

Redacció / amic.cat

A través de l’ús del color en 
una habitació, podem transfor-
mar-la, transmetre sensacions 
i crear ambients especials.El 
color blanc s’utilitza molt en 
mobiliari, per crear la sensació 
d’amplitud i lluminositat en una 
estança.A les cuines encaixa 
molt bé la gamma dels taron-
ges, ja que activa el sentit de 
la gana. El taronja és un color 
alegre, que transmet sensa-
cions positives i amigables.Al 

bany, és més notable la creixent 
tendència d’incorporar el color. 
És possible aplicar qualsevol 
toc de color al bany, però les 
tendències s’inclinen cap a tons 
blaus, turqueses i violetes en 
tots els seus matisos, que són 
colors freds, serens, que creen 
ambients relaxats i tranquils.Per 
a aquells que no volen fer canvis 
radicals en la decoració de casa 
seva, les opcions per aplicar 
color en un espai i donar-li vida 
són molt variades. Només cal 
donar alguns tocs de color.
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La Garantía y Profesionalidad de :
C/ Industria 143-149 08912 Badalona

La Red Inmobiliaria Nº 1La Red Inmobiliaria Nº 1

NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER PARA NUESTRA CARTERA DE CLIENTES
Entendemos sus necesidades de hoy, protegiendo su tranquilidad del mañana 

Infórmate sin compromiso, un agente te ayudará en todo

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

Dúplex de 2 Hab. de 103 m2 con terraza

ALFA1651

103 m² 269.000.- €2 2

 Espectacular casa en el centro de Badalona

 201m² 640.000.- €5 4

Casa de 5 Habitaciones y 4 cuartos de baño en 
el Centro de Badalona. Entrada a vivienda, con 
gran estancia abierta e independientemente 
. Gran Salón Comedor con salida a terraza.
Cocina Moderna. Terraza Jardín privado. Gran 
Suite. Habitación despacho. ALFA1653

Casa 5 Hb, y 263 m2 Cont. Centro Badalona

263 m² 885.000.- €8 2

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

Piso Dúplex de 4 Habitaciones en Badalona 
Front Marítimo a 100 metros de Playa. Gran 
Salón comedor de 25 m2. Cocina office con dos 
mostradores de trabajo. 3 Hab.; 1 Suite de 17 
m2, 2 dobles de 10 m2 y 8 m2.

Piso Duplex 4 Hb. 138 m2 Front Marítim

138 m² 4 2 355.000.- €
ALFA1507

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

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

ALFA1647

108 m² 395.000.- €3 2

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

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

363 m2 4 4 750.000.- €
ALFA1645
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Podeu tenir conflictes 
amb el tema de diners, és 
important que estigueu al 
cas de per allà on passen 
i mireu de controlar les 
coses que porteu entre 
mans.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Hi ha massa coses que 
voleu canviar i que esteu 
decidits a treure de la 
vostra vida. No aneu 
massa esvarats que 
podeu equivocar-vos i 
després us podeu penedir 
del que hagueu deixat.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

La sensació que tindreu 
amb els amics serà 
estranya, no sabreu si 
anar-hi o no. Els vostres 
dubtes us faran sentir 
insegurs en aquest tema 
i no és el cas.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

El vostre romanticisme i la 
passió per la música farà 
que estigueu molt distrets 
i més animats. Aprofiteu el 
moment per mostrar els 
vostres sentiments.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Només tindreu ganes 
de sortir i de passar-
ho bé, heu de mirar de 
fer-ho perquè us anirà 
genial parlar i distreure-us 
amb persones que tenen 
ganes de divertir-se.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Seran moments de molt 
moviment, no parareu 
quiets i voldreu anar 
per feina, penseu que 
els altres potser no van 
amb la mateixa velocitat 
que vosaltres, no els hi 
maneu la pressa.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Es presenten uns dies 
molt moguts en relació a 
les amistats, tothom estarà 
pendent de vosaltres i 
serà divertit veure com 
gestioneu el temps per 
passar-ho bé.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Si podeu estar viatjant 
serà el millor per vosaltres, 
ja que els canvis d'aires i 
fer alguna cosa diferent us 
fa falta i us convé. El tema 
econòmic us pot irritar 
més del compte.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Haureu d'anar amb 
compte amb les paraules 
i mirar de tenir cura del 
planteig que els hi feu a les 
persones amb qui us heu 
d'entendre, una paraula 
mal dita o una expressió 
directa poden ser motiu 
de trencament d'amistats.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Us costarà decidir que 
és el que voleu fer, hi 
haurà massa propostes 
i no sabreu per on 
començar. Deixeu-vos 
portar i així us serà més 
fàcil tot.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Estareu pendents d'algú 
del vostre voltant que no 
està massa bé de salut, 
heu de mirar de no patir 
massa, perquè patint no 
s'arregla res i fa estar 
malament a les dues 
parts.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Estareu esplèndids 
i  e x a g e r a d a m e n t 
generosos, això és 
molt maco però heu 
de pensar amb el cap i 
mirar de no fer les coses 
d'una manera massa 
inconscient. Sempre és 
bo mirar si va bé o no.

Facilitat Imma del Destí · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres Dites

«Estimar la lectura és trans-
formar hores de tedi per hores 
d'inefable i deliciosa compan-
yia»

J.F.Kennedy

«Tants caps tants barrets»
Vol dir que hi ha tants parers com persones, 
cadascú amb la seva visió i interpretació, a partir 
de la seva experiència. També ho podem inter-
pretar com que hi ha un lloc per a cada persona 
en un assumpte concret.
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

A mitjans de la setmana passada 
va creuar un petit embossament 
d’aire fred en alçada. La combi-
nació amb la massa d’aire càlid 
que hi havia a capes baixes va 
afavorir la convecció, és a dir, la 
formació de tempestes. Aques-
tes van començar a afectar el 
Prepirineu i la Catalunya Central 
i, amb el pas de les hores, es van 
anar desplaçant cap al sud-est 
fins a arribar a la costa central. 
En arribar al Baix Maresme i 
al Barcelonès el cel va quedar 
enfosquit per unes nuvolades 
molt desenvolupades. Amb 
l’arribada de la pluja intensa hi va 
haver una ventada molt forta. Al 
centre de Badalona es va regis-
trar un cop màxim de 77 km/h, 
essent la ràfega de vent més 
important des de l’abril de l’any 
passat. El xàfec va acumular 

La tempesta de dimecres de 
la setmana passada va deixar 
un celatge espectacular. Es 
va poder observar un arcus de 
llibre, el típic núvol en forma de 
corró que precedeix les grans 
tronades. Rere aquest, la pluja 
intensa, les fortes ventades, els 
llamps i els trons van visitar la 
nostra ciutat. Fotografia de 
@pilinya, des de Barcelona.

Temp màx 29,0 °C el dia 20

Temp mín 19,7 °C el dia 17

Hr màx 88% el dia 17

Hr mín 48% el dia 16

Press atm màx 1021,7 hPa dia 21

Press atm mín 1009,7 hPa  dia 15

Vent màx 77,2 km/h (nord-
oest) el dia 17

 Precipmàx 24h 23,6 l/m2 dia 17

 Precip anual 171,0 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

gairebé 24 l/m2, i d’aquests, 13 
van caure en tan sols 10 minuts. 
Això va fer baixar les rieres com 
feia mesos  que no passava. Fins 
i tot, enmig de l’aiguat va arribar 
a caure algun gra de calamarsa. 
Fruit de la ploguda la temperatu-
ra va baixar de manera sobtada. 
Al vespre es va arribar als 19,7 
°C. Cal recular fins al 21 de juny 
per trobar un valor tan fresc. 

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo setmana 
del 15 al 21 de juliol
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Anuncis per paraules

TREBALL
 

CHICA RESPONSABLE busca 
trabajo para cuidado de personas 
mayores y limpieza. Disponibilidad 
inmediata. 698 630 636
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños o limpieza. Con referencias. 
697 862 221
CHICA BUSCA trabajo para 

limpieza o cuidado de niños. Con 
experiencia y buenas referencias. 
685 402 006
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Disponibilidad 
inmediata. 612 511 447
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidar personas mayores o 
limpieza, con experiencias. 
631 284 852

CHICO BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores y 
labores del hogar. 698 580 345
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. De Lunes a 
Jueves, por horas. 688 237 320
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Disponibilidad 
inmediata, por horas.  671 108 533
ES NECESSITA PEIXATERA 
pel Mercat, pels matíns. 
933 892 956
SEÑORA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores. Por 
las noches. 688 273 856
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores y 
limpieza. Fija. 632 841 339
SE NECESITA MECÁNICO 
oficial de 1ª Tlf: 610 213 742 

VARIS

VENDO FUTBOLÍN Córdoba y 
Billar Sam. 607 535 795 
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 

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONS, 
ALBAÑILERIA, 

ELECTRICIDAD, 
FORTANERIA, GAS, 

PINTURA, ECONÓMICO
670 -232 -977
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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

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

Necrològiques
24 de juliol
• Juan Manuel Valle Barrera 
• Matilde Montoro Álvarez
• Antonio Moreno Montoya
• Luis Guijarro López
• Maria López Martínez
• Joaquín Muñoz Rubí

23 de juliol
• Francisco Cabrera Fernández
• Fina Guerrero Sáez
• Juan Borrego Vilchez
• Jordi Torroella Sancho
• Flaminio Rodríguez
  Domínguez
• Juan José Márquez Fernández

22 de juliol
• María Josefa Robledillo 
  Robledillo
• Rosa Moya Vera
• Cástor Ramírez Sánchez
• Guillermo Jiménez Moya
• Paquita Parellada Busquet
• Ascensión Fernández Díez
• Visitación Lozano Martínez
• Dolores Pardo Gómez

SE PRECISA MAQUINISTA/CONFECCIONISTA
 

Con experiencia mínima de 6 años en puesto similar. Dominio de 
maquinaria tanto punto como plana. Maquinas de plana y overlock.
Conocimiento de acabados y montaje de prototipos iniciales y pre 

producciones. Autosuficiencia, Compañerismo, iniciativa!
Ubicacion Badalona

Móvil 682 585 288 o bien Fijo 93 631 74 52 (Martina)

ES NECESSITEN 
Caixeres, Peixateres, 

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

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

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

ES NECESSITA DEPENDENTA
 JORNADA COMPLERTA PER A ROSTISSERIA 

AL CENTRE DE BADALONA
Disponibilitat inmediata

Experiència demostrable
Enviar curriculum a 

rostisseriabadalona121@gmail.com
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Anys 80, litoral badaloní des de l'estació del tren.
Foto antiga: Fons municipal
Foto actual: Facu Martínez

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

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

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 

BadalonaRecuerdos.indd   1 22/07/2019   11:12:14



PROPER SUPLEMENT
TORNADA AL COLE

PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM 
651 97 65 17

 Aquest estiu, no et desconnectis   
 de l’actualitat més pròxima! 
 www.eltotbadalona.cat 
 Actualitzat del que passa 
 a Badalona amb el nostre web 
 i repassa també tota  
 l’hemeroteca del TOT  
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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
FORN CA L’AVI MARSAL  
Carrer de Sant Vicenç, 31
93 156 58 66

POMAR  
MERCAT POMAR
Avda. Primer de maig S/N
FORN DE PA ARTESÀ
Plaça Pomar, 3
645 45 00 32

  PROGRÉS  
FLORISTERIA 
S. VENTURA
Plaça Pep Ventura, 13
LA BUHARDILLA 
CAFETERIA
Guifré, 220 
93 601 82 82 
PASTISSERIA GUIFRÉ
Guifré, 259 · 93 387 5093 
DON PELUT
Vaixell Ma. Assumpta, 8
935 144 185
LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280 · 93 348 45 76
PIT I CUIXA
Güell I Ferrer, 33 
934 643 087
PERRUQUERIA 
ALFONS VIÑAS
Guifré, 95 · 933 837 507

CONDIS 
Guifré, 100-108 
934 646 989
JOIERIA LA PLANA
Guifré, 82 · 933 977 156
MANDALA
Providencia, 1-7
931 649 913
ww.mandala-bdn.com
ALFA  BADALONA  
CENTRE – MAR 
Industria  143 – 149 local
93 397 59 65 
EL MICACO
Sagunt, 104
930 025 302
CONDIS 
Torner, 5-7
934 610 770
CAN MIXO
Roger de Flor, 82
933 887 457 
ULTRAMARINOS 
MARTINA
Progres, 93
93 388 12 42

  RAVAL  
FORN MARENA
Baldomer Solà, 55
933 979 671
FONTISI PASTISSERIA
Miquel Servet, 202  
93 387 49 42

  SANT CRIST  
BON ÀREA
Coll i Pujol, 185
934 610 405
SALUT PLENA
Coll i Pujol, 188 
Tel. 932 504 623 

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

651 97 65 17 · subscripcio@totbadalona.com
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www.donzella.cat
+34 669.184.488

Passeig Marítim Badalona s/n
08911

 30 juliol
Blau Mediterrà

21:30h

6 agost
Cabotatge

21:30h

13 agost
La vella Lola

21:30h

20 agost
Marina Musical

21:30h

27 agost 
Blau Mediterrà

21:30h

DonzellaCosta

Els dimarts
Havaneres

DONZELLA.indd   1 22/07/2019   12:47:34
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