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La Setmana

Més de la meitat dels pisos turístics
de Badalona no estan legalitzats
Turisme | Carles Carvajal

L’estiu va arribant a la seva fi,
i un any més, molts barris de
Badalona s’han vist envaïts
per estrangers que han passat
uns dies a la ciutat. De fet, els
establiments hotelers han tingut
una bona ocupació, alguns com
el Hostal Solimar han penjat
el cartell de complert durant
alguns dies d’agost. Però d’on
surten la quantitat de turistes
que s’han passejat pels carrers
de Badalona o s’han banyat a
la platja? La resposta, des de fa
diversos estius, l’hem de trobar
en els pisos turístics. L’augment
del control d’aquests allotjaments a Barcelona ha fet saltar
aquest fenomen a les ciutats
metropolitanes. Badalona ha
vist que el nombre de pisos,
anunciats a través de diversos portals especialitzats, no
ha parat de créixer. Durant els

mesos de juny i juliol, segons
va poder comprovar el TOT,
podíem trobar uns 300 pisos
turístics dins del terme municipal de Badalona. Els barris on
més allotjaments trobem són el
Centre, Progrés, Casagemes i
Dalt la Vila, tot i que la zona on
ha experimentat un increment
important de pisos turístics és
Coll i Pujol, sobretot al voltant de
la plaça Pompeu Fabra. Segons
dades municipals, del passat
mes de juliol, a Badalona hi ha
inscrits 68 habitatges d’usos

turístics, tot i que el registre
públic de la Generalitat eleva
la xifra de 128 pisos. Aquestes dades, però, no quadren
amb els pisos que s’anuncien
per internet, en qualsevol de
les plataformes d’aquest tipus
d’allotjament, on aquest estiu
s’han arribat a comptabilitzar
més de 300. Durant el passat
mes de juliol, l’Ajuntament de
Badalona havia obert ja 12
expedients sancionadors als
habitatges que no complien
amb la normativa.

Les plataformes també ofereixen allotjar-se
en embarcacions del Port
Un dels punts que més ha
crescut l’oferta d’allotjament a
Badalona l’hem de situar al Port
de Badalona. Diverses plataformes, com Airbnb o Airdna, tenen
publicats diversos anuncis on

ofereixen velers, amarrats al Port,
on dormir. De fet, actualment, tot
i que ha passat ja la temporada
alta, podem trobar més de cinc
embarcacions que s’ofereixen
per allotjament.
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L’artefacte localitzat a la platja
del Cristall eren només unes pilones
Celebrat el judici del “12O”
contra sis regidors del
passat mandat
El judici contra els sis regidors
de l’Ajuntament de Badalona, de Guanyem i ERC que
el 12 d’octubre de 2016 van
decidir anar a treballar, s’ha
celebrat aquest dimecres i
d i j o u s a B ar c e l o na . Tot i
que s’havia arxivat el cas, la
Fiscalia el va reobrir abans de
l’estiu i ara demana 15 mesos
d’inhabilitació als sis regidors.
Imatge de les antigues fabriques al Cristall. Foto: Badalona Recuerdos
Successos | Carles Carvajal

Un tram de la platja del Cristall,
prop de la Riera Canyadó,
va ser protagonista nacional durant més de 24 hores.
El passat divendres, a mig
matí, un banyista avisava
als socorristes de la possible presència d’un artefacte
explosiu a 20 metres de la
costa. Ràpidament s’activava
el protocol i la Guàrdia
Civil arr ibava a B ad alo na
per inspeccionar l’objecte.
Després d’unes hores, i no de
no posar-se d’acord, avisaven
a l’Armada espanyola, que
arribaven dissabte des de
Cadis, per analitzar i detonar
l’objecte. A primera hora de
la tarda, l'Armada descartava
que no hi havia cap artefacte
de la guerra ni explosius al mar,
sinó de fet fins a cinc pilones
de formigó d'una antiga estructura. En observar aquestes
pilones, els experts només van

tenir sospites amb una, i van
decidir fer una petita detonació
a 25 metres de la platja que
va resultar imperceptible des
de la platja.
El Cristall, una zona amb
antics banys, fàbriques
i un càmping
Segur que molts encara recorden com era aquest tram de
platja fa unes dècades. El
càmping Badalona, banys i
algunes fàbriques, algunes
més lluny de la sorra, com la
del Cristall, que dona nom a
la platja. Per això, a ningú de
la ciutat li va estranyar que
trobessin aquestes antigues
pilones. De fet, fa anys ja
van aparèixer, a la mateixa
zona, algunes estructures que
l’Ajuntament va extreure de
dins de l’aigua. Aquests dies
que l’operació de l’armada ha
estat notícia, també ha servit
per recordar com ha canviat
la zona amb els anys.

Tornen a obrir les
biblioteques on no
funcionava la climatització
Des de finals de juliol, Badalona només tenia oberta la Biblioteca de Canyadó. La manca de
manteniment obligava a tancar
tres biblioteques, Can Casacuberta, Llefià i Sant Roc, perquè
la climatització no funcionava. Ara s’estan començant a
reparar. Els equipaments han
obert, només al matí, i el 16
recuperaran el seu horari.

Sense peixos als aquaris
de l’Escola del Mar
La manca de manteniment
també ha obligat a tancar,
aquest estiu, l’Escola del Mar.
La climatització es va espatllar
fa uns mesos i va obligar a
buidar els aquaris. Els peixos,
seg ons l’Ajuntament, van
llençar-se al mar per evitar
que morissin tots. Ara s’està
a l’espera d’arranjar l’aire i
poder introduir nous peixos
als aquaris.
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La manca d’efectius dels Mossos
eternitza les esperes per posar denúncies
Comencen a tancar
algunes de les
guinguetes de la platja

Imatge de l'exterior de la comissaria dels Mossos
Seguretat | Carles Carvajal

Po s a r u n a d e n u n c i a a l a
Comissaria dels Mossos
d’Esquadra del barri de la
Morera s’ha convertit, aquest
estiu, es una llarga espera
d ’hores. Fins a 6 /8 hores
per fer el tràmit. Així ho han
denunciat al TOT diversos
veïns i c o m er c iant s d e la
c iutat, que han assegurat
que els mateixos agents de
la Comissaria recomanaven
tor nar durant la matinad a
per efectuar els tràmits de
la denuncia. De fet, alguns
veïns consultats pel TOT han
explicat que han desistit de
fer aquests tràmits per les
llargues hores que repre sentaven efectuar aquestes
denuncies. Fonts consultades
per aquest mitjà han assegurat que la manca d’efectius
de Mossos d’Esquadra de
Badalona s’ha sumat la
vigilància nocturna dels
edificis judicials de la ciutat,
ordenada des de fa mesos pel
TSCJ, i els torns de vacances
dels agents.

Albiol assegura que Badalona
ha patit un “agost negre” en
seguretat
Xavier Garcia Albiol (PP) ha
assegurat, en un comunicat
de premsa, que Badalona ha
patit un agost “negre” amb un
augment alarmant dels actes
delictius a la majoria de barris
de la ciutat. Segons Albiol,
robatoris, baralles o agressions han estat els fets més
denunciats pels veïns, que han
lamentat la manca de presència d’agents de la Guàrdia
Urbana i respostes per part de
l’Ajuntament. Per la seva part,
el regidor de seguretat, Rubén
Guijarro, ha volgut respondre a
Albiol. Segons Guijarro, “l’únic
que aconsegueix Albiol amb
els seus vídeos apocalíptics és
continuar embrutant la imatge
de la ciutat”. El responsable de
seguretat ha recordat que les
darreres dades sobre seguretat,
fetes públiques pel Ministeri
durant el juny, indicaven que les
infraccions penals a Badalona
es van reduir un 4%, mentre que
a Barcelona van pujar un 8%.

Amb l’arribada del mes de
setembre, algunes guinguetes de la platja han començat
a plegar veles. A la platja del
Cristall a principis d’aquesta
setmana començaven a
desmuntar un dels establim ent s i d ur ant la se g o na
quinzena d’aquest mes ho
faran pràcticament la resta
de guinguetes de platja.

Les esquerdes fan
tancar el Centre cívic
Les Mallorquines
Els ser veis tècnics de
l 'A j u n t a m e n t d e M o n t g a t
han decidit restringir l'ús del
centre cívic Les Mallorquines
com a mesura de seguretat. Les restriccions afecten
les aules on es fan activitats i tallers. Fa uns mesos,
l’aparició d’unes esquerdes
a la primera planta, van fer
començar obres de manteniment a l’edifici.

Junts per Tiana
obre un espai cultural
La formació d’electors Junts per
Tiana ha inaugurat un nou espai
cultural al centre del poble. El
local, situat a l’Avinguda Isaac
Albéniz número 19, s’ha estrenat amb una exposició sota
el títol “Alegria”. Des de Junts
expliquen que el local estarà a
disposició de totes les entitats
i col·lectius de Tiana, artistes
i professionals de manera
gratuïta.
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Tanca el mític bar del
Centre Parroquial Sant Josep
Entitats | Carles Carvajal

La seu històrica del Centre Parroquial de Sant Josep, ubicada a
la plaça Rector Rifé, ha tingut
un revés important aquest estiu.
Fa temps, que l'edifici històric
presenta una forta degradació i
aquest juliol s'ha accentuat amb
el tancament del bar de l'entitat.
Una denúncia d'un veí, per excés
de soroll al camp de bàsquet,
posava al descobert la manca de
llicència d'activitats de Sant Pep.
Això va provocar el tancament
de la terrassa del bar, segons
han explicat els seus responsables al Facebook, perquè
no disposaven de la llicència
corresponent. Segons han explicat els organitzadors del bar,
els guanys d'aquestes taules
exteriors representaven el 70%
del seu negoci. Sense terrassa,
era inviable seguir amb el bar
obert. A finals de juliol van decidir
abaixar la persiana. Ara per ara,
l'Ajuntament ha donat uns mesos
de marge a l'Arquebisbat de
Barcelona, propietat de l'edifici,
per aconseguir les llicències

Imatge de la nova il·luminació del campanar de Sant Josep

corresponents. Tot plegat, però,
ha de ser de manera provisional perquè aquesta seu està
pendent d'un projecte d'enderroc
i remodelació a través d'un pla
especial urbanístic. De moment,
hi ha un parell d'inversors
interessats a desenvolupar un
projecte assistencial i esportiu
pel Centre Parroquial de Sant
Josep. Algunes activitats, com
el bàsquet, han començat amb
normalitat, a l'espera d'actualitzar
la llicència. Abans de l'estiu,

el fins aleshores president de
l'entitat, Jaume Arqué, va dimitir
del seu càrrec.
Sant Josep estrena una nova
il·luminació a l'agulla del
campanar
La parròquia continua celebrant
els seus 150 anys. Aquest
estiu s'ha estrenat una nova
il·luminació a l'agulla del campanar, tot recordant els llums que
antigament guiaven els pescadors al mar.

Grup La Pau supera els 800.000 euros de facturació
en serveis preventius
Empreses | Carles Carvajal

La cooperativa badalonina
G r u p L a Pau, q u e p r e s t a
ser vei de transpor t sanitari, adaptat i serveis preventius- ha superat els 800.000
euros de facturació en serveis
preventius, front als 60.000
euros facturats l’any 2010.
L a c o m p a ny i a h a ex p e r i -

mentat en l’última dècada un
creixement exponencial, per
la seva decidida aposta en la
prestació de serveis preventius
en esdeveniments públics
i privats, com els festivals
de música, que requereixen
la presència obligatòria de
serveis sanitaris arran de la
concentració d'una gran multitud de públic, juntament amb la

perillositat de l'esdeveniment
i la presència de col•lectius
v uln er a b l e s e n u n m ate i x
recinte. La cooperativa badalonina ha cobert més de 1.500
esdeveniments durant aquest
2019, entre els quals destaquen el Primavera Sound, el
Sónar, els World Roller Games,
la Fira d'Abril de Barcelona i Les
Santes de Mataró.
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19 Tallers de
20 Teatre
Grups
de 10 a 13 anys
de 13 a 15 anys
de 15 a 17 anys
majors de 18 anys

Teatre Zorrilla
Canonge Baranera, 17
Badalona

Informació: 93 384 40 22
info@teatrezorrilla.cat

Ho organitza:
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Esports

La Lliga Catalana obre
el curs a l'Olímpic
Bàsquet | Jordi Creixell

L'Olímpic es vestirà de gala la
setmana vinent per acollir la
40a edició de la Lliga Catalana. La competició arrencarà
dilluns amb la disputa de les
semifinals, on la Penya se les
veurà amb el Barça (21.15h) i
el BAXI Manresa s'enfrontarà
al Morabanc Andorra (19h),
vigent campió de la competició. La gran final es jugarà el
dimecres 11 de setembre a les
12h del matí. Els abonaments
per a la Lliga Catalana ja es
poden adquirir al web del club,
www.penya.com, i els socis del
Joventut i tots els jugadors de
bàsquet federats en clubs de
Badalona podran adquirir-los
per només 1€.
El derbi entre la Penya i el
Barça obrirà el curs a l'Olímpic
i suposarà l'estrena a casa dels
nous fitxatges verd-i-negres,
Nikos Zisis, Klemen Prepelic,

Prepelic, nou referent ofensiu. / Foto: David Grau - CJB

Test de pretemporada a Sant Julià de Vilatorta
El Joventut juga aquest divendres (20h) el tercer amistós de
la pretemporada, a Sant Julià
de Vilatorta. El rival tornarà a
ser el BAXI Manresa, que ja es
va enfrontar als verd-i-negres
a Artés el passat 26 d'agost
Kerem Kanter i Alen Omic. El
repte per als badalonins serà
d'altura, davant d'un Barça que
aquest estiu ha llançat la casa
per la finestra. Els blaugrana

amb triomf del conjunt del
Bages (99-86). Els badalonins
buscaran la primera victoria
en aquesta fase de preparació
després de caure també contra
el Casademont Saragossa
(74-90) a Montsó.
han fet un equip espaterrant
a cop de talonari i malgrat
les absències per culpa del
Mundial en principi són clars
favorits.

El torneig cadet del Sant Josep creix amb 12 equips participants
Bàsquet | J.C.

El CB Sant Josep organitza
una nova edició, la quarta,
del seu torneig internacional
cadet, que tindrà lloc aquest
divendres, dissabte i diumenge.
La competició creix fins als 12
equips, amb un cartell de luxe,
i es jugarà en dos pavellons,
el de Sant Josep i la Plana. Hi
participaran el Joventut, el FC
Barcelona, el Manresa, l'UCAM
Múrcia, el Bayern de Munic,
l'Alba de Berlín, el Casademont Saragossa, el Betis, la

El torneig, cita ineludible pels amants del bàsquet. / Foto: @CBSantJosep

UE Mataró, el Lettera Ventidue
italià, una selecció de jugadors
del Badalona Bàsquet Base
(BBB) i el Sant Josep. Dissabte,
a més, el tècnic Ricard Casas

participarà en un sopar debat
a la pista de patinatge, organitzat per l'Associació Badalonina d'Entrenadors de Bàsquet
(ABEB).
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Els primers punts es fan esperar
El nou Seagull
d'Anna Junyent debuta
a la lliga a Oviedo

El Badalona buscarà diumenge el primer triomf. / Foto: Eloy Molina
Futbol | J. C.

La temporada no ha començat
bé per al CF Badalona, que
encara no ha pogut sumar cap
punt a la lliga. Els escapulats
van caure en el debut a casa
davant del Barça B (0-2) i el cap
de setmana passat van encaixar
una nova derrota al camp de
l'Andorra, pel mateix resultat
(2-0). L'equip, amb moltes cares
noves i nou entrenador, encara
està en fase de rodatge però

necessita començar a sumar
per agafar confiança i poder
treballar sense angúnies. Els
de Juanma Pons, nou tècnic
escapulat, tindran una nova
oportunitat aquest diumenge
a l'Estadi Municipal (18.30h),
on s'enfrontaran a l'Ebro. Els
aragonesos sumen un punt a la
classificació, després d'empatar
en la darrera jornada amb
l'Espanyol B (0-0) i de caure
contra l'Olot (1-0) en l'estrena
del campionat.

La Bimbo Global Energy Race torna a Badalona
el 22 de setembre
Atletisme | J. C.

La Global Energy Race, organitzada per Bimbo, segueix
creixent i enguany, en la seva
quarta edició, es desenvoluparà de forma simultània en
36 ciutats de 22 països. Un
any més Badalona serà una de
les seus d'aquesta cursa, que
tindrà lloc el pròxim diumenge 22 de setembre i que té
un caràcter solidari. Per cada
quilòmetre recorregut en la
suma de tots els participants,

Bimbo donarà una llesca de pa
al Banc d’Aliments. Hi haurà tres
circuits, de 3, 5 i 10 quilòmetres,
i la base de la cursa estarà al
Passeig Marítim, amb la sortida
i l'arribada. Per formar-hi part us
podeu inscriure a www.globalenergyracebcn.com A més de
Badalona, Madrid és l'altra ciutat
de l'Estat que acollirà la Global
Energy Race, que enguany té
com a objectiu compartir aquest
dia solidari i esportiu amb més
de 110.000 persones arreu del
món.

Arrenca el "Reto Iberdrola", la
nova Primera B, que comptarà
amb la presència del Seagull,
enquadrat en el grup Nord. Les
badalonines començaran la
lliga aquest dissabte al camp
de l'Oviedo (19h), amb un nou
projecte marcat per l'adéu
sobtat de Jordi Ferrón. El tècnic
badaloní va deixar la banqueta
de les Gavines per «incompatibilitats laborals i familiars»
i el seu lloc l'ha ocupat Anna
Junyent.

Neix el projecte Dracs
Academy per potenciar
les categories inferiors
Oferir una formació integral als
jugadors i jugadores dels equips
de base, tant des del punt de
vista esportiu com acadèmic,
amb la col·laboració de la
Hamelin-Laie School. Aquest
és l'objectiu amb el qual neix
el projecte "Dracs Academy",
engegat pel club badaloní. Els
Dracs, a més, faran aquest
dissabte una jornada de portes
obertes al camp de Montigalà (10h), amb la presència de
l'exjugador de l'NFL Chris Draft.

Els veterans del Rem
Badalona, campions
de Catalunya de llagut
Sant Jaume d'Enveja va ser
l'escenari del Campionat de
Catalunya de llagut català, on
els veterans del Club de Rem
Badalona van tenir una gran
actuació i van acabar penjantse la medalla d'or. Després de
manar en totes les eliminatòries,
en la final es van imposar als
Vogadors de Cambrils.
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Fa 10 anys era notícia a Badalona...

Clausuraven la històrica llotja
de pescadors de peix
El mes de setembre de l’any
2009, ara fa 10 anys, publicàvem que les denuncies del
Gremi de Peixaters acabaven
amb la llotja del peix situada
a l’edifici dels Pescadors de
Badalona, al final del carrer de
Mar. Llavors, el departament
de Salut de la Generalitat de
Catalunya va ordenar tancar
la llotja de manera urgent,
per diverses denúncies del
Gremi de peixaters, perquè
no disposava de cap llicència.
Els pescadors asseguraven
que la llotja tenia totes les
mesures d’higiene correspo-

nent. Badalona no tornaria
a tenir llotja de peix fins la

finalització de l’edifici situat
al Port de la ciutat.

#totbadalona a Instagram
Si lo dels blocs de formigó
a la platja de #Badalona
servís per treure merda del
mar, encara bo. Molt em
temo que només ha servit
per escampar-la
@jaarn
Que sí, que el millor
moment per treure la
bomba de #Badalona és
un dissabte de platja!
@niuet
Tothom que sigui de
#Badalona sap que a la
platja del Cristall l'únic
objecte que es pot trobar és
una ampolla de Ballantine's
del "botellón"
@xdlaires

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

Cristóbal López Romero,
nomenat cardenal pel Papa Francesc

via Twitter @totbadalona

318 vots

Creus que s’hauria d’ampliar
el servei de socorrisme,
amb més hores i dies, a les
platges de Badalona?
Sí, s’ha d’ampliar 70%
No, no cal ampliar 30%

El Papa Francesc ha nomenat
13 nous cardenals, 10 dels quals
són menors de 80 anys i, per
tant, podrien participar en el
futur conclave per triar el nou
cap de l'església catòlica. Un
d'ells, és català i molt relacionat
amb Badalona. Es tracta de
Cristóbal López Romero, que
tot i haver nascut a Andalusia va
venir a viure de petit a la ciutat

amb la seva família i va formarse al Seminari Salesià de
Badalona i va estudiar Ciències
de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona.
En aquests moments Cristóbal
López Romero exercia com a
arquebisbe de la diòcesi de
Rabat. López ha estat durant
molts anys a Paraguai, Bolívia
i més tard al Marroc.

Ho hem vist al Facebook del TOT
Rosa Boffi
Company
Que fort... Som la
rialla..
Jordi de Miguel
Bascuñana
Resum: es desplaça a
l’exèrcit per escampar
la merda que llancem a
les platges...
Miguel Bustos
Y no se saben diferenciar una bomba con un
pilar de hormigón?

Opinio-18-19.indd 3

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

Els nostres
seguidors han opinat!
Sancions si no fas cas al
socorrista. Sancions si
embrutes, si fumes porros o
poses música (...)
@CescSalCan

Si es creen llocs de feina
amb salaris adients, sí. Per
carregar-los de més feina
sense cobrar, no
@CarlosTrasto

Però si la meitat de dies no
ens podem banyar per alerta
de caca! @JordiBalaguer
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Badalona
Divendres 6
Exposició Teresa Pàmies:
la memòria tenaç, fins el 22
d’octubre, a l’Espai Betúlia
Cinemaaprop al Círcol amb
un especial de cinema familiar, amb el film El Fill del
Bigfoot (En Català), a les 18h,
al teatre del Círcol
Sortida del vaixell Quetx
Ciutat de Badalona, a les 19h,
al Port de Badalona
Tribut a Coldplay amb el
grup Coldday, a les 23:30h,
a la Sala Sarau 08911

Dissabte 7
Trencant Setges 2019. A les
12h, ballada de swing, a les
19h, xerrada històrica i a les
20:45h, actuació Trencant Setges i concerts a la platja amb
Aldadull, Tres de pego, Pira’ts
Sound Sistema i Pd al forn, a
la platja dels Pescadors
Concert de Sant Ramon,
30è aniversari de la Fundació
Catalunya-Amèrica, dins del
marc de l’exposició Cuba-Catalunya, “Mónica i Rafa canta
Amèrica Latina des de Catalunya”, a les 18h, al Monestir de
Sant Jeroni de la Murtra
Concert de Los 80 Principales, amb les 24h, a la Sala
Sarau 08911

Dimarts 10 de setembre
Actes Comissió Onze de Se-

Dimecres 11, Diada Nacional de Catalunya
Diada Nacional de Catalunya a Badalona. Acte institucional,
ofrena floral, a partir de les 10h. A les 12h, Diada Castellera amb
els Castellers de Badalona, Carallots de Sant Vicenç dels Horts i
els Xicots de Vilafranca, a la Plana
tembre, sopar popular, manifest
i marxa de torxes, vespre i nit,
a les places Països Catalans i
La Plana
Sopar popular previa Diada i
concert amb Pele Macleod, a
les 21h, a la plaça del Sol (Organitza: Junts per Catalunya)
Concert tribut a Eric Clapton,
amb Eric Clapton tribut band, a
les 23:30h, a la Sala Sarau 08911

Dijous 12 de setembre
Inauguració de l’exposició
L’atzar és breu. Toni Moreno
retrata 64 poetes d’ara, inauguració a les 19h, a l’Espai
Betúlia

Montgat
Diumenge 8

Jugateca ambiental a la pla-

tja de Montgat, a les 11h, a la
platja de les Roques
Jugateca ambiental al Parc
del Tramvia, a les 11:30h, al
parc del Tramvia

Dimarts 10
Actes commemoratius del
desembarcament aliat del
1705, fira d’artesana, a les
20 h, e s p e c t ac l e d e c o m memoració i recreació del
desembarcament aliat del
22 d'agost del 1705, vaixells
d’època, concer t de rock,
mapping, al parc de les Moreres
Festival de música Enrroka't
a la sorra 2019. Amb actuacions musicals dels grups
SUU i Infumables, a les
22:30h, al parc de les Moreres (platja)

14

022_tb023.indd 2

02/09/2019 10:38:25

Dimecres 11, Diada
Nacional de Catalunya
Ofrena floral al monument de
l'11 de setembre, a les 11 h al
Monument de l'11 de setembre

Tiana
Dissabte 7

Diumenge 8
II Aqua-Trail Solidària, de 10h
a 17h, a la piscina municipal

Dilluns 9
XXIV Concurs de dibuix infantil, de 9h a 14h, plaça de la Vila

Dimarts 10
Festa Major de Sant Cebrià,
mongetada popular, a les 21h,
a la plaça de la Vila i a continuació Havaneres amb Neus
Mar, havaneres en femení

La Descorxada de Tiana,
amb Banda Patilla, cercavila
a partir de les 21h, i després
concerts amb Dj Txarliy Mob,
al parc Doctor Mascaró

de Rafael Casanovas, a les
9h, i acte institucional, a les
10h, saló de plens. Després
esmorzar de carmanyola i hissada de l’estelada, als jardins
Lola Anglada

Dimecres 11, Diada
Nacional de Catalunya
Ofrena floral al Monument

Concurs de paelles, a les
13h, al parc del Doctor Barraquer

Dijous 12 de setembre
Màster Class de Zumba per
a tota la família, a les 19h, a la
plaça de la Vila

15
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Cultura

La Diada marca l’inici del curs cultural
a Badalona
Diada | Redacció

Tot i el seu caràcter polític, la
cultura té un pes important
als actes de la Diada Nacional de Catalunya a Badalona.
La programació d’activitats
començarà aquest mateix
d is s abte, 7 d e setem bre,
amb el tradicional “Trencant
S e t g e s ”, o r g a n i t z a t p e l s
joves d’Òmnium. El programa començarà cap al migdia
amb una Ballada de Swing,
a la platja dels Pescadors.
Des de les 17h a les 19h, hi
haurà música amb Mercè 32
i Pd’s. A les 19h, a la mateixa
platja, començarà una xerrada
històrica i la participació del
vicepresident primer i portaveu
d’Òmnium, el badaloní Marcel
Mauri. Cap a les 20:45h, i un
cop s’hagi acabat l’apartat
més institucional començarà
la representació del “Trencant
Setges”, per tal de commemorar i posar en valor el paper
dels badalonins i badalonines durant els fets que van
ocórrer l’any 1714 sota el setge
de les tropes de Felip V. La
festa s’acabarà amb diversos
concerts a la platja amb els
St. Antoni de Llefià
Avinguda
d’Amèrica

Recreació històrica dels fets del Trencant Setges
Foto: M&C Goldfish Studio - Òmnium

grups Aldarull, Tres de Pego,
Pirat ’s Sound Sistema. La
jornada finalitzarà amb els
punxa-discs badaloní, PD Al
Forn.
La Diada Nacional segueix el
patró dels darrers anys
Pel que fa als actes institucionals, organit zats per
l’Ajuntament, la Plana tornarà

a ser l’escenari principal,
el mateix 11 de setembre
al matí, A partir de les 10h
començaran les ofrenes
d’entitats, par tits polítics i
particulars. Cap a les 12h,
arrencarà la Diada Castellera
amb la colla badalonina i els
Castellers de Sant Vicenç
dels Hor ts i els Xicots de
Vilafranca.

Carrer
a carrer

Amèrica, també anomenat el
Nou Món, és un dels continents
de la Terra. Està format per dos
subcontinents Amèrica del Nord i
Amèrica del Sud, units per l'istme
d'Amèrica Central. A Badalona,
l’Avinguda travessa el barri de
Sant Antoni de Llefià.

Tots els carrers de Badalona. Museu de Badalona, 2003. Margarida Abras,
Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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Dimarts 10 arriba el desembarcament
del 1705 a Montgat
El Círcol estrenarà
el cicle #SócMenut
La nova temporada arriba al
Círcol amb diferents novetats.
L’entitat apostarà for t per
captar públic infantil amb un
nou cicle d’ar ts que por ta
per nom #SócMenut. Aquest
divendres, 6 de setembre, hi
haurà cinema amb el film “El
fill del Bigfoot”, a les 18h. El
15 de setembre s’ha programat teatre amb l’obra “El Peix
Irisat de la Cia Tanaka”.
Els Miquelets de Badalona participaran del desembarcament del 1705 a Montgat
Diada | Redacció

L'A j u n t a m e n t d e M o n tg at
organitza la setena edició
dels actes commemoratius del
1705, que tindran lloc aquest
dimarts 10 de setembre amb
la recreació del campament
dels Miquelets i del desembarcament del 1705. A les 20:15
h hi haurà un concert de rock
amb Natural Thing, i a les
20:30h començarà la recreació del desembarcament, amb
l'arribada d'embarcacions i
nedadors. A continuació actuaran els Miquelets de Badalona,

els Tabalers de Montgat i els
badalonins Bufons del Toc.
L'espectacle continuarà amb
la representació teatral de
la història del desembarcament, a càrrec de l'Agrupació
Artística del Casal Tiana, i
el Centre Recreatiu i Cultural de Montgat. Per finalitzar
es projectarà un mapping de
cloenda de l'esdeveniment
amb la participació dels Miquelets que evoquen la conquesta
del castell de Montjuïc. Tot
plegat tindrà lloc a la platja
de l’espigó, davant del turó de
Montgat.

Concert del 30è aniversari de la Fundació
Catalunya-Amèrica
Música | Redacció

Aquest dissabte, 7 de setemb r e, e l M o n e s t i r d e S a n t
Jeroni de la Murtra acollirà
el concert de Sant Ramon
que ser virà per celebrar

els 30 anys de la Fundació
Catalunya-Amèrica. A partir
de les 18h, actuaran “Mònica
i Rafa”, canten a l’Amèrica
Llatina des de Catalunya.
L’entrada serà d’apor tació
voluntària.

Suspenen el concert
del grup Camela
El grup Camela havia
d’actuar el pròxim diumenge
15 de setembre al solar de
l’Skate Agora. Tal com va
passar amb el Festival de
Reggaeton, que s’havia de
celebrar a principis d’estiu,
la manca de llicència de
l’Skate Agora, per organitzar esdeveniments musicals,
ha fet suspendre aquest nou
concert.

Badalona prepara el
75è Aplec de la Sardana
L’entitat Badalona Sardanista ultima els detalls del 75è
Aplec de la Sardana de la
ciutat que tindrà lloc els dies
14 i 15 de setembre, a la plaça
de la Vila i al parc de Can
Solei. Enguany, les cobles
Marinada, Ciutat de Girona
i La Principal del Llobregat
participaran de l’Aplec. Com
cada any hi haurà concurs de
colles improvisades.
17
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Novetats

Editorial

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

Me Quedo Aquí
Marco Balzano
Ediciones
Duomo

Objetivo: Washington D.C.

Cuando la guerra llega a la
puerta de casa o se produce
una inundación, la población
huye. Al menos, eso es lo que
hace la mayoría de la gente,
pero no Trina, una mujer fuerte
y obstinada. Las palabras son
la única arma de esta maestra
decidida.
L'abisme: Tots
tenim un motiu
per caure

Direcció: Ric Roman Waugh
Intèrprets: Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper
Perabo, Nick Nolte, Jada Pinkett Smith

El president dels Estats Units, Allan Trumbull,
queda en coma després d'un intent d'assassinat.
El seu confident, l'agent secret Mike Banning, és
injustament acusat de perpetrar-lo. Retingut pels
seus, el Banning aconsegueix escapar.
Crítica: 		

Públic:

Anna
Direcció: Luc Besson
Intèrprets: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans,
Cillian Murphy, Lera Abova

Carla Gracia

Sota la sorprenent bellesa d'Anna Poliatova
s'amaga un secret que desfermerà la seva força i
habilitat per convertir-se en una de les més temibles
assassines governamentals del món.

Editorial
Univers
L'Octavi Fontseca està en crisi:
el seu matrimoni s'ensorra i es
incapaç d'escriure. Ja no queda
res de l'escriptor que va transformar tota la ràbia que sentia
per una infantessa trencada en
una novel·la que el va convertir
en la veu d'una generació.
Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 195

Crítica: 		

Públic:

Dora y la ciudad perdida
Direcció: James Bobin
Intèrprets: Isabela Moner, Eugenio Derbez, Michael
Peña, Eva Longoria, Adriana Barraza

Després d'haver passat la major part de la seva
vida explorant la jungla al costat dels seus pares, res no podria haver preparat la Dora per a
l'aventura més perillosa a la qual s'ha enfrontat
mai: l'institut.
Crítica: 		

Públic:

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

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

Lectors

Brossa al carrer Coll i Pujol
Elena Gonzalez

Vull queixar-me dels contenidors i les escombraries al
carrer Coll i Pujol de Badalona.
Al lloc dels contenidors hi ha
una part d'una nevera, plena
d'escombraries i ningú l'ha
passat a recollir. La nevera
porta més d'una setmana i
ningú ha passat a recollir-la.
A més fa temps van cremar
un contenidor de cartró, que
tampoc han tornat a reposar,
al barri de Coll i Pujol.

Excrements de coloms
Sergi Vaíllo

Vull denunciar la presència
d'excrements de coloms a
la vorera degut a que els
veïns del 1er pis els hi deixen
menjar.
L a meva filla, d e quasi 2
anys, va caure enmig dels
exc r e m e n t s , q u a n a n ava
caminant per la vorera. El
problema està al barri Canyadó, al carrer Pompeu Fabra
número 20.

Tallers, Recanvis, Vendes i Exposició
Especialitzat en motos de gran cilindrada
www.motosbadalona.com
President Companys, 11 · 08911 BADALONA · Tel.:

93 464 05 53 · Fax 93 464 05 19
19

Lectors-28-29.indd 1

03/09/2019 9:25:12

Tres escoles de Badalona seran
institut-escola aquest nou curs

SUPLEMENT
EXTRAESCOLARS
Foto: Àlex Rosa
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El proper dijous, 12 de setembre, el despertador tornarà
a sonar ben d’hora per
31.900 alumnes badalonins
d’educació, infantil, primària
i secundària obligatòria. Les
classes, d’aquest nou curs,

acabaran el 19 de juny de
2020. D’aquests, 6.400 nens i
nenes aniran a educació infantil, uns 14.500 cursaran educació primària a les escoles de
Badalona i 10.000 joves ho
faran a l’Ensenyament Secun-

dari Obligatori, a l’ESO. Pel
que fa a les escoles bressols
municipals i les dues de la
Generalitat de Catalunya,
tenen totes les places ocupades , amb una oferta superior
a les 600 places. Pel que fa a
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CURSOS 2019
SUBVENCIONATS PER A PERSONES EN ACTIU. INICI SETEMBRE/OCTUBRE
CURSOS

HORARI

COMPTABILITAT AVANÇADA. 60 HORES
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC, SEGONS NORMATIVA). 30 HORES
CONEIXEMENTS BASICS FUNCIONAMENT INSTAL·LACIONS ACS, ELECTRICITAT. 30 HORES
NOMINES I SEGURETAT SOCIAL. 30 HORES
NOMINES I SEGURETAT SOCIAL AVANÇAT. 40 HORES
ACREDITACIÓ INSTAL·LADOR D’AIGUA. 60 HORES
MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ. 50 HORES
MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE FRED INDUSTRIAL. 45 HORES
TÈCNIQUES DE VENDA I FORMACIÓ DE VENEDORS. 40 HORES
AUTOMATITZACIÓ PROGRAMABLE II. 60 HORES
CÀLCUL I DISSENY D’INSTAL·LACIONS DE GAS. 40 HORES
QUINS SÓN I COM OMPLIR ELS BUTLLETINS DERIVATS D’UNA INSTAL·LACIÓ. 8 HORES
CONTRATACIÓ. 20 HORES
ELECTRICITAT INDUSTRIAL. 60 HORES
INSTAL·LADORS DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS. 25 HORES
ACREDITACIÓ D’INSTAL·LACIÓ D’AIGUA. 60 HORES

Dimarts i dijous de 18:00 a 22:00 hores
Dimarts i dijous de 18:30 A 21:30 hores
Dilluns i dimecres de 18:30 A 21:30 hores
Dimarts i dijous de 18:30 A 21:30 hores
Dimarts i dijous de 18:30 A 21:30 hores
Dilluns i dimecres de 18:30 A 22:00 hores
Dimarts i dijous de 18:30 A 22:00 hores
Dilluns i dimecres de 18:30 A 22:00 hores
Dimarts i dimecres 18:30 A 21:30 hores
Dilluns i dimecres de 18:30 A 21:30 hores
De dilluns a dijous de 18:30 A 22:00 hores
Dimarts i dijous de 18:00 A 22:00 hores
Dilluns i dimecres de 18:30 A 21:30 hores
Dilluns i dimecres de 18:30 A 22:00 hores
Dimarts i dijous de 18:30 A 22:00 hores
Dilluns i dimecres de 18:30 A 22:00 hores

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER LA INSCRIPCIÓ: DNI i última nòmina.
MÉS INFORMACIÓ INSCRIPCIÓ: Tel. 93 384 60 75 – formacio@aemifesa.org
Edifici “CATT Gremi” Av. Comunitat Europea, 34 Parc Comercial Montigalà – 08917 Badalona www.aemifesa.org

CURSOS PRIVATS – INICI SETEMBRE/OCTUBRE
FORMACIÓ CARNETS D’INSTAL·LADORS

CERTIFICADO PROFESIONAL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES A EDIFICIS
INSTAL·LADOR DE GAS. CATEGORIA B
INSTAL·LACIÓ-CONSERVADOR-REPARADOR FRIGORISTA

HORARI
De Dilluns a Dijous de 18:00 a 22:00 h
Dilluns - Dijous de 19:00 a 22:00 h
Dilluns – Dimecres de 19:00 a 22:00 h
Dilluns – Dimecres de 19:00 a 22:00 h

PROGRAMA INTEGRAL DE QUALIFICACIÓ I OCUPACIÓ
CURS DE CLIMATITZACIÓ I FRED INDUSTRIAL. Adreçat a joves de 16 a 29 anys en situación d’atur
INICI: 16 de setembre de 2019. De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h.
Durada del curs: 120 hores de climatització i fred industrial i 65 hores de competències digitals i ocupabilitat.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER LA INSCRIPCIÓ: DNI i estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil del SOC

MÉS INFORMACIÓ: Tel. 93 384 60 75 – formacio@aemifesa.org
Edifici “CATT Gremi” Av. Comunitat Europea, 34 Parc Comercial Montigalà – 08917 Badalona www.aemifesa.org

SUPLEMENT EXTRAESCOLARS.indd 3

04/09/2019 14:58:09

Foto: Col·legi Badalonès

Tres institut-escoles
s’estrenen a Badalona
aquest curs
Badalona és un dels municipis

CAMPIONAT
INFANTIL ~
~
~ DE PESCA ~
VIII memorial Miquel Vera

8 de
setembre
Port de
Badalona

i
Cu

d em

de l m
ar

Modalitat Boia ‘Corcheo–Mar’
Categoria A — de 11 a 16 anys
Categoria B — ﬁns a 10 anys
Inscripció 10€ a
badamarpesca.com
Data límit 3 de setembre
Places limitades

o

N

9h–14h

on aquest curs es desplegaran
nous instituts escoles. Concretament, son tres els centres
de Badalona on es desplega

mé

tic

s

les aules d’educació infantil
s'han mantingut les aules
d 'educ ac ió infantil que hi
havien fins ara i no es manté
l’increment d’aules provisionals a les escoles Progrés,
Jungfrau i Lola Anglada, als
barris més cèntrics de Badalona. Pel que fa a l’educació
primària, amb el major
nombre d’alumnes cursant
aquests estudis a Badalon a a m b 14. 5 0 0 a l u m n e s ,
destaca el manteniment del
número de grups. Respecte a
l’educació especial, continua
registrant un dèficit permanent de places a la ciutat, tot
i les 3 escoles de titularitat
municipal.

s plàs

#viuelport
#badalona
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Foto: Ángela Vázquez

aquest model d’institut escola
que implica que un sol centre
pot oferir diferents nivells
educatius, entre els 3 i els 16
anys, abastant tota l’etapa
d’escolarització des de P3 fins a
4t de l’ESO. Les escoles Rafael
Alberti, Baldomer Solà i Sant
Jordi són els tres centres que
amplien la seva oferta educativa per aquest curs 2019-2020
a Badalona per implantar el 1r
d’ESO i seguir el model d’institut
escola que facilita la integració
i un projecte pedagògic comú.
Aquest setembre ja oferten 1r
d’ESO i augmentaran cada
curs fins completar tot el cicle.
Així doncs, s’incrementa en 4
aules l’oferta de l’any anterior
per 1r d’ESO, un al Baldomer
Solà, dos a Rafael Alberti i un
a Sant Jordi.

Augment dels mòduls
a l’institut La Riera
Pel que fa als centres estrictament de secundaria, a l’institut

La Riera, situat a l’interior del
parc de Ca l’Arnús, aquest
c o n c ur s e s tre n ar an n o u s
mòduls, en un centre estrenat
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NEXES PILATES BADALONA

Creus que és hora de trobar un moment per tu,
per sentir-te millor, més flexible i mes happy?
Necessites Pilates!

No importa la teva edat ni si fa anys que
no et mous.. qualsevol moment és bo per
a començar a cuidar-te. Per això volem
proposar-te que entris al món pilatero!
Practicar Pilates amb regularitat t'ajudarà
a enfortir el teu cos de manera segura,
relaxada i divertida.
Graciés al Pilates aconseguiràs mantenir
allunyats els dolors cervicals i lumbars.
Evitaràs les indesitjables contractures,
guanyaràs flexibilitat i mobilitat. Millorares
el teu benestar i la teva qualitat de vida!

Entre els beneficis
del Pilates hi trobaràs:
Mantenir una esquena sana
Aconseguir articulacions fortes
Tonifica la musculatura
Treball Abdominal
Consciència i control corporal
Vitalitat, energia
Control de l'estrés

"En 10 sessions notaràs la diferència,
en 20 sessions veuràs la diferència;
en 30 sessions el teu cos haurà canviat
completament"

PILATES AMB MÀQUINES
SPECIALITZADES
GRUPS REDUÏTS
HORARIS AMPLIS I SUPER FLEXIBLES
APP PERSONALITZADA PERQUÈ
GESTIONIS HORARIS I CENTRES
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Fotos: Col·legi Badalonès

ara fa un any. Durant aquest
estiu s’han doblat els mòduls
per poder acollir noves línies
de 3r d’ESO i els alumnes que
van estrenar, el curs passat,
el centre. L’institut té la seva
seu provisional a l’espera
de la construcció definitiva
que s’ha de fer a l’antic edifici de l’escola Lola Anglada,
a l’antre cantó de la Riera
Canyadó. De fet, el passat
mes de maig, el conseller
d ’educació, Josep Bargalló, va anunciar una inversió
d’uns 6 milions d’euros pel
nou institut. D’altra banda,
pel que fa a l’Institut Ventura
Gassol, a Montigalà, s’està
ultimant la inscripció de la
parcel·la. Un cop estigui, ja
podran començar les obres
ja adjudicades del nou edifici.

Inauguració del curs escolar
2019-20 a Badalona
L’Institut Eugeni d’Ors ha acollit,
aquest dijous al matí, l’acte
d’inauguració del curs escolar
2019-2020. L’Institut també ha
estat l’escenari de la 5a Fira de

Serveis, Projectes i Materials
Didàctics amb informació dels
projectes i activitats que s’han
adreçat a l’alumnat i al professorat i que s’han dut a terme amb
la participació dels diferents
centres i entitats de la ciutat.
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Calendari escolar 2019-20 a
Badalona: vacances, festius
i dates clau
El calendari escolar del
2019 -20 ja es c o neix. L a
Generalitat de Catalunya ha
fet públic el calendari per

al curs escolar que tornarà
a començar el dijous 12 de
setembre i acabarà el 19 de
juny, dos dies abans que el
passat curs. A més, aquest
curs escolar del 2019-2020
inclourà un dia més de vacan-

ces per Nadal que aquest any.
Les vacances de Nadal seran
del 21 de desembre al 7 de
gener i Setmana Santa del 4
al 13 d’abril. Els dies festius del
curs escolar 2019-2020 són
els que determina el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies, més els dos dies de
festa local, tenint en compte
que si algun d’aquests dies de
festa local cau en dia no lectiu,
les escoles poden incloure’ls als
establerts com a lliure disposició. A Badalona, el 2020, Sant
Anastasi caurà en dilluns, 11 de
maig. A més, els centres poden
decidir com distribuir tres dies
festius de lliure disposició, però
ho han de fer de forma equitativa entre els tres trimestres (no
poden coincidir amb els d’inici i
final de les classes).

Prova 1 dia
de manera
gratuïta

Dissabtes de 9 a 11
Poliesportiu cobert de La Colina

629 365 626
cpgramenet@gmail.com
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La importància de les
activitats extraescolars
Les activitats extracurriculars
milloren el nivell educatiu,
les relacions interpersonals i
augmenten la motivació dels

alumnes. En molts casos, les
activitats extraescolars han
estat utilitzades per molts
pares per millorar el rendiment escolar dels seus fills
o per controlar i gestionar el

seu temps d'oci. En general,
les activitats extraescolars
augmenten la autoestima dels
alumnes ja que desenvolupen
qualitats personals en funció
de l'activitat. Cada alumne

Botiga dedicada al món de la Dansa
· Ballet · Clàssic · Contemporani · Jazz
· Twirling · Patinatge · Rítmica
C/ Cadis, 4 · 08911 Badalona
www.preludibotiga.com preludibotiga@gmail.com

934 64 26 77 · 601 270 392
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ha de realitzar l'activitat que
més li agradi per anar desenvolupant aquesta passió i la
seva autoestima. No podem
oblidar que si es forç a al
nen a fer alguna ac tivitat

pot resultar contraproduent
i perjudicar la seva realització personal. Hi ha moltes
activitats extraescolars com
per exemple: participar en
un equip de futbol, jugar a

tennis, practicar el bàsquet,
classes de música, tallers
de dibuix, classes de ball,
teatral, ordinador, de ceràmic a , d 'ang l è s, refor ç o s d e
matemàtiques ...
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Llar

CONSELLS CASOLANS
Neteja dels vidres
Solució netejadora: Barreja
una part de vinagre blanc amb
tres d’aigua calenta i barrejarho a consciència. Per a que
no faci després olor a vinagre,
prova d’afegir unes gotes de
llimona. Una altra solució
efectiva és la barreja de dues
tasses d’aigua, tres cullerades
de vinagre blanc i mitja cullera
de detergent líquid. Tot això
ben mesclat i fent ús d’un spray.
2. Filtre de café: Un truc eficaç
és utilitzar els filtres de cafè.
Evitaràs ratllades i taques i
estalvies de comprar draps i
baietes.
3. Paper de diari: Per netejar
les finestres sense deixar
marca és usar diaris vells.

`

Com il·luminar un
ambient sense finestres
Redacció / amic.cat

Si voleu il·luminar espais sense
finestres, com és el cas dels

`

soterranis, ho podem fer utilitzant
colors vius. Els colors clar donen
un aire més brillant a l’ambient.
Es recomana utilitzar colors
blancs o tons de groc, vermell
clar o taronja. Per tal que hi hagi
més il·luminació podem utilitzar
mobles foscos per tal de generar
un major contrast. Pel que fa a la
llum, no és recomanable penjar
làmpades al sostre, sinó que és
millor utilitzar làmpades o llums
enganxades a la pared. Es pot
complementar amb llums de
taula o de peu. Finalment, es pot
decorar l’estança amb plantes
que donen alegria a l’ambient.

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

Tel. 696 687 826
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Gastronomia

Llavors de cànem, incorpora
proteïnes al teu cos
Redacció / amic.cat

Les llavors de cànem són utilitzades per la medicina xinesa
per les seves múltiples funcions per millorar la salut. El
cànem el podem trobar com
llavors de cànem amb pell, llavors pelades, en formes d’oli o
les proteïnes en pols. Però les
més habituals són les llavors,

Bar - Restaurant
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

de 1973
des

ESPECIALITAT

en Tapes Variades i típiques d'Aragó
Santa Madrona, 122 - 123
08911 Badalona
Tels. 93 389 30 80- 93 464 17 09
labotadearagon@wanadoo.es

que poden afegir-se a molts
plats: a les amanides, sopes,
al iogurt, a les postres...
Les llavors de cànem contenen múltiples beneficis, però
pel que més destaca és per
tenir unes propietats altes en
proteïnes, a més de ser molt
digestives. Són una bona font
d’omega 3, magnesi calci, ferro
i zinc.

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 7,50€

31

GASTRONOMIA.indd 1

04/09/2019 15:46:13

Com organitzar el teu
menú setmanal?
Redacció / amic.cat

Som el que mengem. Planificar
setmanalment el que menjarem
ens permet alimentar-nos de
forma més equilibrada, estalviar
a l'hora de comprar i organitzarnos de forma més eficient.
Si t’acostumes a dedicar vint
minuts a la setmana a preparar
el menú dels set dies següents,
veuràs com la teva qualitat de
vida canvia. I si a més li sumes
que fas la tècnica de cuina en
sèrie, podràs concentrar tota la
feina del menú setmanal en una
única tarda.
Què ha de contenir el teu
menú setmanal perquè sigui
sa?
Verdura, hortalissa i fruita. El
més recomanable és menjar

fruita i verdura de temporada.
Proteïna. Sigui proteïna animal,
peix o carn, o proteïna vegetal.
Carbohidrats complexes: avena, arròs integral, quinoa, pasta
i pa integral.
Grasses bones. La grassa de
referència és l’oli d’oliva, però

també la podem trobar als fruits
secs, a l’alvocat o a les llavors.
Quina proporció ha de contenir?
La meitat del teu plat (50%) hauria de dedicar-se als vegetals.
Un quart del plat (25%) a les
proteïnes i l’altre quart (25%) als
carbohidrats.

TA P E S · R E S TA U R A N T

Mercè, 2 · 93 384 87 44

Menú diario y fines de semana sábado y domingo

Horario: De martes a sábado de 8 a 16h. Noches de viernes y sábado de 20 a 23.30h. Domingos de 11 a 16h.
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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RESTAURANTE

SHAN HAI CITY
en badalona desde 1990

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
HORARIO: DE 12H A 16H - DE 19:30H A 24H

menús especiales

ENTRADAS Y SOPAS
1.Ensalada China
5.Ensalada de Gambas
7.Rollo de Primavera
8.Pan Chino
9.Pan de Gambas
11.Sopa de Aleta de Tiburón
12.Sopa Agripicante
13.Sopa de Maíz con Pollo
14. Sopa de Maíz con Cangrejo
15.Sopa de Marisco
16.Sopa de la Casa
18.Sopa de Pollo con Champiñones

3,75€
3,70€
1,70€
1,50€
1,95€
3,25€
3,25€
3,25€
3,25€
3,70€
3,65€
3,25€

ARROZ Y TALLARINES
20.Arroz con Curry
21.Arroz Frito Tres Delicias
22. Arroz Frito con Ternera
23. Arroz Frito con Pollo
24. Arroz Frito con Gambas
25.Arroz Especial
26.Arroz Blanco
27.Tallarines con Tres Delicias
28.Tallarines con Ternera
29.Talarines con Pollo
30.Tallarines con Gambas
31.Tallarines Hong Kong
32.Tallarines Chinos a la Plancha
33.Fideos con Tres Delicias
34.Fideos con Ternera
35.Fideos con Pollo
36.Fideos con Gambas
37.Fideos Japoneses a la Plancha

3,80€
3,75€
3,45€
3,45€
4,15€
5,75€
1,60€
4,75€
4,50€
4,50€
4,95€
5,50€
6,10€
4,95€
4,70€
4,70€
5,10€
6,10€

TERNERA
40.Ternera Liqi Estilo Coreana
41.Ternera con Verduras
42.Ternera con Salsa de Ostras
43.Ternera con Cebolla
44.Ternera con Pimientos Verdes
45.Ternera a la Plancha
46.Ternera con Curry
47.Ternera con Champiñones
48.Ternera con bambú,setas chinas
49.Ternera con Salsa Picante
50.Ternera Estilo Tailandia

5,85€
5,30€
5,95€
5,30€
5,30€
6,50€
5,40€
5,30€
5,70€
5,30€
5,85€

POLLO
51.Pollo con Verduras
4,85€
52.Pollo con Salsa Agridulc
4,85€
53.Pollo con Almendras
5,50€
54.Pollo con Pimientos Verdes
4,85€
55.Pollo a la Plancha
6,50€
56.Pollo con Curry
4,85€
57.Pollo con Champiñones
4,85€
58.Pollo con Bambú y Setas Chinas 5,40€
59.Pollo con Salsa Picante
4,95€
60A.Pollo con Limón
5,10€
60B.Pechuga Frita
con Huevos y Patatas
5,35€
GAMBAS Y MARISCO
61.Gambas con Verduras
62.Gambas con Salsa de Ostras
63.Gambas con Cebolla
65.Gambas a la Plancha
66.Gambas con Curry
67.Gambas con Champiñones
68.Gambas. Bambú y Setas Chinas
69.Gambas con Salsa Picante

7,25€
7,25€
7,25€
8,50€
7,25€
7,25€
7,60€
7,25€

FRITURAS
74.Cerdo Agridulce
82.Langostinos Estilo Japonés
83.Ternera Frita Estilo Chino
84.Pollo Frito Estilo Chino
86.Wan Tun Frito
89.Patatas Fritas
90.Alas de Pollo Fritas

4,95€
7,80€
5,40€
5,40€
3,30€
2,90€
4,55€

PESCADO Y SEPIA
91.Sepia con Verduras
92.Sepia con Salsa de Ostras
93.Sepia a la Plancha
96.Sepia con Curry
98.Sepia, Bambú y Setas Chinas
99.Sepia con Salsa Picante

7,25€
7,25€
8,95€
7,25€
7,25€
7,25€

PLATOS ESPECIALES
12,50€
100.Pato Asado Pekín
101.Pato con Naranja
8,95€
102.Pato con Bambú y Setas Chinas 8,95€
104.Empanadillas Fritas
4,95€
106.Ku-Bak con Tres Delicias
7,70€
107.Ku-Bak con Gambas
8,10€

MENÚ PARA 2 PERSONES 17,50 €
1 Ensalada china
2 Rollos de primavera
1 Pollo con almendras
1 Ternera con bambú
Setas chinas
1 Arroz frito tres delicias
MENÚ PARA 3 PERSONSONAS 25,95 €
1 Ensalada china
3 Rollos de primavera
1 Arroz frito tres delicias
1 Ternera a la planxa
1 Pollo con almendras
1 Cerdo agridulce
MENÚ PARA 4 PERSONAS 37,50 €
2 Ensaladas chinas
4 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias
1 Pollo con almendras
1 Alas de pollo fritas
1 Ternera a la planxa
1 Gambas salteadas con bambú y setas
MENÚ PARA 5 PERSONAS 42,95 €
2 Ensaladas chinas
5 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias
1 Ternera con salsa de ostras
1 Pollo con almendras
1 Empanadilla frita
1 Cerdo agridulce
1 Gambas con ostras
MENÚ PARA 6 PERSONAS 54 €
2 Ensaladas chinas
6 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias
1 Empanadilla al vapor, a la plancha
o fritas
1 Pollo con limón
1 Alas de pollo fritas
1 Ternera a la plancha
1 Pollo con almendras
1 Gambas con champiñones
2 panes chinos

a domicilio pedido mínimo 15 €
Con todos los pedidos a domicilio también bebidas y postres

93 397 91 63 · 658 918 151 · restauranteshc@gmail.com
Av del Marqués de Mont-Roig, 72-74
GASTRONOMIA.indd 3
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Salut

Què és la informació alimentària?
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

La informació alimentària és
la informació relativa a un
aliment i posada a disposició del consumidor final per
mitjà d'una etiqueta, un altre
material d'acompanyament, o
qualsevol altre mitjà, incloent

eines tecnològiques modernes o la comunicació verbal.
Es c o n s i d er a et i q u et atg e
totes les mencions, indicacions, marques de fàbrica o
comercials, dibuixos o signes

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. President Companys, 57 local
08911 Badalona
Tel. 93 464 21 34
info@boramarserveis.com

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

Persones que cuiden de persones
Els serveis domèstics i d’assistència domiciliària de la teva zona
Empresa Registrada amb el núm. S03775 en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
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relacionats amb un producte alimentari que figurin en
qualsevol envàs, document,
rètol, etiqueta, faixa o collaret
que acompanyen un producte
alimentari o s’hi refereixin.
L’etiquetatge és el principal
mitjà de comunicació entre
els productors i el consumidor, i ens permet conèixer
l’aliment, el seu origen, la
seva manera de conservació, els ingredients que el
componen o els nutrients que
aporten a la nostra dieta.
L’etiquetatge dels aliments:
És una eina imprescindible
per tenir una aliment ac ió

Podologia per a tothom
Alfons XII, 43 baixos
08912 Badalona · T. 640 870 164

www.clinicabadapeu.com

saludable i responsable. Ens
ajuda a prendre decisions
que s’adaptin a les necessitats i preferències individuals.
Ens informa sobre substàncies que causen al·lèrgies o
intoleràncies.
Ens ajuda a comprar productes i a triar les alternatives
més adequades.
Per tant, per tenir una dieta
saludable i realitzar compres
segures, hem de fixar-nos en
l’etiquetatge dels aliments
a l’hora de comprar- los o
c o n su m ir- l o s. En e ll e st à
la clau per saber el que
mengem.
En els aliments envasats la

informació alimentària ha
d'anar a l'etiqueta. S'entén
per etiqueta els rètols,
marques c omerc ials o d e
fàbrica, signes, dibuixos o
altres descripcions, escrits,
impresos, estergits, marcats,
gravats o estampats en un
embalatge o envàs alimentari, o que acompanyi el mateix.
Les normes sobre informació alimentària poden variar
en funció del producte, la
manera de venda o la forma
de presentació; per això, és
impor tant conèixer-ne les
diferències.
Podem classificar els
aliments en:

Podologia general
Podologia esportiva
Podologia pediàtrica
Podologia geriàtrica
Ortopodologia
Peu diabètic
Ortoníxia
Biomecànica / Estudi de la petjada
Plantilles personalitzades amb Scan3D
Tractaments amb làser podològic
35

34_pag.31_SALUT.indd 3

04/09/2019 15:23:05

A l i m e n t s e nva s a t s: s ó n
els aliments que s’envasen
abans de la venda, de
manera que no se’n pugui
modificar el contingut sense
obrir l’envàs; per exemple,
iogurts, caixes de cereals,
ampolles o cartrons de llet.

Aliments no envasats: són
els aliments que es presente n s e n s e e nva s ar o s ó n
subministrats per establiments que serveixen menjars
(bars, restaurants, menjadors...), els que se submi-

nistren a altres establiments
(residències d’avis, hospitals,
col·legis...), els aliments que
es venen a pes o a granel
(llegums, hortalisses...), els
pr o d u c te s q u e s’e nva s e n
a p et i c i ó d e l c o n s u m i d o r
(embotits, peixos...) o que
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són envasats pels titulars
del comerç al detall per a
la venda immediata en
l’establiment o establiments
de què en són propietaris.
Materials i envasos
alimentaris
Els materials en contacte
amb els aliments són aquells
materials i objectes destinats a
entrar en contacte directament
o indirectament amb productes
alimentaris, com ara el vidre, el
paper, la fusta, els metalls, els
plàstics, les tintes d’impremta,
amb els quals es fabriquen
els envasos, els embalatges,
els estris de cuina, els contenidors, les màquines que

processen els aliments, etc.
Aquests materials han de ser
prou inerts com perquè els
seus components no tinguin un
efecte negatiu en la salut dels
consumidors ni influeixin en la
qualitat dels aliments tal que:
no han de representar un perill

per a la salut humana,
no han de provocar modificacions inacceptables de la
composició dels aliments,
no han de provocar alteracions de les característiques
organolèptiques dels alime
nts.
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 · 93 383 04 68

PROGRÉS –CENTRE Ref B-2964: Casa de
Pb+1,90m² amb 2hab, bany complert, cuina
reformada, menjador exterior, a/ c, calef, pati
10m², terrassa de 10m² , ideal per zona.

PEP VENTURA-GORG Ref B-2963: Pis de
65m², 3hab, cuina i bany per reformar, menjador de 15m² ext a balcó, finca amb ascensor. TOT EXTERIOR.

TIANA CENTRE REF B-2962: Duplex baixos
de 100m², 4hab (3 dobles), cuina office, 2
banys , menjador de 31m² amb llar de foc,
jardí de 135m², per entrar a viure.

320.000 €

190.000 €

385.000 € pk opcional

FRONT MARÍTIM OBRA SEMINOVA REF
B-2961: Duplex de 110m²,4hab, traster, 2
banys i aseo, cuina office, menjador de 22m²
ext a balcó, calef i a/c,asc.Ideal per zona, per
entrar a viure.

PEP VENTURA A 5 MIN DEL METRO Ref
B-2960: 125m², 4hab, bany i aseo, cuina ext
en bon estat, menjador de 24m² amb sortida
a balcó grandet, calef. Asc.

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.

355.000 €

285.000 € pis i pk

185.000 €

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- 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.

109.000 €

192.000 €

168.000 €

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.

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.

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!

190.000 €

122.000 €

263.000 €
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Tendències

El rodi en joieria
Fabre Gemmòlegs
Teniu algun anell d'or blanc i
heu observat que últimament
està d'un color estrany, com
esgrogueït?
Pro bablement, és perquè
ja li fa falta un bany de rodi.
El rodi és un metall de color
gris platejat. El seu símbol
químic a la taula periòdica
dels elements és Rh.
És molt escàs i difícil
d'ex treure, ja que sempre
es troba associat a altres
metalls. Aquest fet suposa uns
costos d'extracció, separació i
processament que el converteixen en un metall preciós

realment molt car.
L'or blanc, al ser un aliatge principalment d'or groc i
Pal·ladi, sempre s'acaba amb
un bany de rodi final que és
el que li donarà la lluentor
espectacular característica
de l'or blanc, i alhora servirà
de revestiment per protegir
la peça i fer-la més resistent
al desgast. Quan la joia és
acabada de comprar, reflexa
com un mirall. Però amb el
pas del temps, l'ús quotidià
provoca un lògic desgast del
bany de rodi: aquest es va
perdent amb la fricció fins a
deixar pas al color real de
l'or blanc, que és grisós amb

un toc groguenc. El cas més
evident d'aquest desgast per
ús intensiu és el de les aliances de boda d'or blanc.
Però per recuperar la mateixa
lluentor inicial del dia en què
vam comprar la joia, només
cal reposar aquest bany de
rodi mitjançant un procés de
galvanitzat que realitza el Joier
a Taller, concretament amb la
tècnica de l'electrodeposició.
Us c onvidem a venir a la
botiga a fer un manteniment
postvacances de les vostres
joies, i si els hi cal, els hi
farem un bon bany de rodi:
Us quedaran noves com el
primer dia!
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Horòscops
Facilitat Imma del Destí · AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)

CRANC
(21/6 al 21/7)

Mart, que transita pel
signe de Verge, activa el
teu sector laboral i de la
salut. Dies de gestions
i possibles visites per
millorar les condicions en
un sentit i altre.

Amb diversos planetes
transitant per Casa
III, l'activitat se centra
en tràmits, converses,
desplaçaments i estudis.
Dies d'anar amunt i avall
i de manteniment de la
salut.

TAURE
(19/4 al 19/5)

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

El sector afectiu es veu
activat per la presència
de diversos planetes.
Tant si es tracta d'amor
de parella com dels fills,
et sents amb ganes de
compartir el millor de tu.

Si et deuen diners, ja no
esperes més i fas els
tràmits per reclamar-ho.
Tensió a l'àmbit afectiu, on
pots patir una decepció si
no has triat correctament.
De tot s'aprèn.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

El sector domèstic i
familiar presenta més
activitat del normal. Potser
valores un trasllat o una
renovació de la decoració.
Interessants converses al
voltant de la taula.

Felicitats! Els nadius de
Verge feu anys en aquest
període. Es renova la
vostra energia i amb
ella, la il·lusió vers nous
projectes laborals. Potser
toca viatjar per feina.

Frases cèlebres

«El qui aprén i aprén i no
practica el que sap, és com el
que llaura i llaura i no sembra»
Platóo

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Amb un bon pes de
planetes transitant per
la Casa XII, pots viure un
moment de processos
interns, de replantejar-te
moltes coses. Valores les
teves prioritats a la vida.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
Les teves preocupacions
poden centrar-se ara
en l'economia. Potser
t'anirà bé implementar
un pla d'estalvi, per tal de
poder fer front a una sèrie
d'obligacions futures.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
Tensió de Júpiter amb
p lanetes a Verg e i
Peixos, que cau als
sectors professional i
domèstic, i et fa moure
fitxa. Potser hauràs de
prendre una decisió que
no és senzilla.

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Interessants converses
amb persones que són
lluny de tu. A més,
podria sorgir una forta
atracció amb algú en
la distància. Poses la
mirada en objectius
més espirituals.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
La màxima atenció en
aquest moment, està
posada en qüestions
materials. Urà, el regent
d'Aquari, amb aspecte a
planetes a Verge, inclina
a preservar i a modificar
hàbits.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
Els bons aspectes en
signes de Terra, et
poden portar una etapa
de millor estabilitat en
la parella i a establir
projectes de cara al
futur per millorar la teva
economia.

Dites

«A tort i a dret»
Significat: a tot arreu / a per tot / de totes les
maneres........en castellà: a diestra y siniestra /
a troche y moche

40

PASSATEMPS.indd 2

03/09/2019 10:49:56

Méteo

La méteo de l’estiu
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

Per donar el tret de sortida al
mes de setembre, dilluns a la nit
hi va haver un fort aiguat molt
localitzat. On va ploure més va
ser al sector central del municipi
i a la falda de la serralada. Això
va fer créixer sobtadament el
seu cabal d’aigua fins al punt
d’arrossegar contenidors de la
brossa. Fotografia de la riera de
Canyet al seu pas pels barris de
Coll i Pujol i Dalt la Vila.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

En meteorologia i en climatologia, es considera que l’estiu
comença l’1 de juny i acaba el 31
d’agost, encara que oficialment
la tardor no començarà fins el
23 de setembre a les 9:50 h.
D’aquests darrers tres mesos
destaca l’onada de calor que ens
va afectar a finals de juny. Durant
tres dies la temperatura màxima
es va enfilar per sobre dels 30 °C
a la majoria de barris. El dia 28
va ser la jornada més càlida de
totes, amb valors àmpliament
superiors als 35 °C a gairebé tot
arreu, tret de la línia de la costa.
Globalment, l’estiu ha estat
lleugerament més calorós del
normal. La temperatura mitjana
del període ha estat de 24,0 °C,
mig grau per sobre de l’habitual.
Al Centre s’han registrat un total
de 5 dies amb una màxima igual

o superior als 30 °C, però en
canvi les nits han estat de mal
dormir. Hi ha hagut 68 nits tropicals, amb una mínima igual o
superior als 20 °C. Tot i que al
llarg dels mesos de juny i agost
ha plogut menys del que tocaria,
les tronades de juliol han fet que
finalment s’hagin recollit 98,1
l/m2 en tot l’estiu (el 88% del
normal).
Temp màx

33,3 °C el 28/06

Temp mín
Hr màx

11,8 °C el 12/06
94% l’01/07

Hr mín

22% el 07/06

Press atm màx 1023,9 hPa 08/06
Press atm mín 1002,8 hPa 27/07
Vent màx

77,2 km/h (nordoest) el dia 17/07

Precipmàx 24h 24,2 l/m2 l’11/06
Precip anual
210,9 l/m2
*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Sudokus
Nivell fàcil

Nivell difícil
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA
CENTRE 50 M2, 3 hab., 1
bany, cuina, menjador i galeria.
A 60 m. del metro Pompeu Fabra
i a 100 m. de la estació RENFE.
Ascensor. 190.000 €.
647 115 575
CENTRE BADALONA, carrer
L aiet ània, pis refor mat per
interiorista a estrenar, 112 m2,
4 habitacions, 2 banys, terrassa, galeria, pàrquing opcional.
336.000€. 600 513 452
MORERA Ref B-2959: Pis de
60m², 3 hab, bany conservat,
cuina reformada, menjador de
18m² ext, a/c amb bomba de
calor, ideal parelles.160.000€
Tel 933 832 806
PEP VENTURA - PIS TIPUS
CASA Ref B-2958: 88m² + 25m²
de golfes+ terrassa de 12m²,
3hab, 2 banys , cuina office
amplia, menjador de 27m² ext
a terrassaa/c, calef, parquet i
alumini. Pis situat a prop de la
platja. 258.000€ Tel 933 830 468
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.
428.000 € Tel 933 832 806
DÚPLEX-PEP VENT Ref B2862: 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 inclòs.
Tel 933 830 468
CENTRE-CASA EN VENDA
Ref B- 2916: Per entrar a viure!!
205 m ² repartits en PB+2, 6
hab, 3 banys, menjador ext a
PATI de 45 m ², 2 terrasses.
Preciosa!!! 575.000 €
Tel 933 832 806
MONTGAT- CAN MAURICI
Ref B-2943:Baixos de 75m² amb
3hab, bany i cuina arreglats,
menjador amb sortida a pati de
30m²a/a i caleff, per entrar a
viure.235.000€ Tel 933 830 468
TREBALL
SEÑORA SE OFRECE para
cuidar personas mayores, niños
y limpieza. Con experiencia y
curso de Geriatría. 600 074 801
SEÑORA HONRADA busca
trabajo para cuidar personas
mayores, niños y limpieza. Por
horas o interina. Con experiencia.
688 235 747
SE OFRECE CHICA para
trabajar en limpieza, cuidado
de niños, personas mayores, ya
sea por horas, media jornada o
interna. Muy sería y responsable.
Disponibilidad inmediata.
602 051 783
CHICA BUSCA trabajo para
cuidar personas mayores y
limpieza. Con experiencia. Disponibilidad inmediata. 697 267 564

CHICA JOVEN y responsable,
busca trabajo para cuidado de
niños, personas mayores, limpieza.
Jornada completa, media o por
horas, y fines de semana. Disponibilidad inmediata.
632 660 937
CHICO BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores y
labores del hogar. Disponibilidad
inmediata. 631 030 303
CHICO SE OFRECE para
cuidado de personas mayores y
labores del hogar. 602 372 790
CHICA BUSCA trabajo para
cuidar personas mayores, niños
y limpieza, por horas. Buenas
referencias y experiencia.
688 285 208
SE OFRECE CHICO para
cuidar personas mayores y limpieza. Con referencias y experiencia.
688 425 200
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores y
limpieza. Interna. Con experiencia. 697 886 366
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado personas mayores, niños
y limpieza. Interna o externa. Con
referencias y experiencia.
605 416 945
CHICA BUSCA trabajo para
cuidar personas mayores, niños
y limpieza. Con experiencia.
632 967 296
SEÑORA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores y
limpieza. 632 015 636

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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DONA CATALANA s'ofereix
per cuidar gente gran. Mitja
jornada. 658 980 194
SEÑOR A CON PAPELES
legales en regla, busca trabajo para limpieza, por horas o
media jornada. 634 295 927
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,
niños y lim pieza. Inter na o
externa. 631 893 991
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. Con referencias. Interna o externa.
612 209 089
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. Con referencias. 674 880 490
C HI CA S E OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. 631 546 675
S E Ñ O R A B U S CA trabajo
para cuidado de personas
mayores, niños y limpieza. Por
horas o media jornada.
631 602 007

Necrològiques

VARIS
COMPRO ANTIGUEDADES:
muñecas, Scalextrics, Geyperman,
Madelman, tebeos, comics, objetos
religiosos y militares puros plumas
licores libros y mucho más. Pago
inmediato 627 937 101
COMPRO COMICS, álbumes
de fútbol, Playmobil, Scalextric,
Geyperman,Madelman, muñecas,
Tente, Rico, Paya y antigüedades
en general. 679 736 491
AMISTATS
VIUDO 65 AÑOS, busco mujer
española, extranjera, amistad,
relación estable. 698 243 029
CLASSES
ES DONEN CLASSES particulars de piano i llenguatge musical.
Professora amb titulació Superior
de piano i llenguatge musical.
Badalona Centre. 656 190 408

4 de setembre
• Adelaida González Viejo
• Marta Aznar Sanmiguel
• Maria Pau Nieto De Arcos
• Josefa Giménez Martínez
3 de setembre
• Teresa Tadeo Figueroa
• María Hidalgo Boyero
• Joan Arnaldich Pascuet
• José Soto Vico
2 de setembre
• Josep Sala Jordà
• Heriberto Marín Caballero
• María Del Carmen Mendoza
Catalán
• Carme Fonollosa Palacios
• Ana María Amat Martín
1 de setembre
• Rafael Petit Renter
• Joaquina Maldonado García
• Rufino Buendía Rubio

El teu ordinador és
molt lent?

tenim la SOLUCIÓ

93 460 31 10
www.integer.cat

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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Badalona Recuerdos
Anys 60, Col·legi Liceo Barcelonés en el carrer de
Circumval·lació al barri de la Salut.
Foto antiga: Antonio Plazas Requena
Foto actual: Facu Martínez

/BadalonaRecuerdos

@BdnRecuerdos

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

Renovació distribuïdor
Av. d'Alfons XIII, 127
933 87 93 50

Horari de 9 a 21 h OBERT 365 Dies
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè és una revista molt solicitada per la gent de
Badalona i agrada molt per la informació que dóna
de la ciutat.

Quevedo, 18
933 839 706
Horari: de dilluns a dimecres de 8.30 a 14h. Dijous matí
de 8.30 a 14h. Tarda de 17 a 20h. Divendres de 8.30 a
20h. Obert al migdia. Dissabtes de 8.30 a 14.30h.
MARÍ 2, es reinventa i ara es Mari la extremeña i Mari
bellota a les xarxes socials. Gràcies per la vostra acollida. Tot un éxit.
Des de 1976 al vostre servei.Comandes i encàrrecs
660 648 776- 933 839 706
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Volem que els nostres clients puguin trobar el TOT al
nostre establiment.

PROPER SUPLEMENT

AUTOESCOLES
NO T'HO PERDIS!
PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM
651 97 65 17
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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
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
CONDIS
Torner, 5-7
934 610 770
CAN MIXO
Roger de Flor, 82
933 887 457
ULTRAMARINOS
MARTINA
Progres, 93
93 388 12 42
RAVAL
FORN MARENA
Baldomer Solà, 55
933 979 671
FONTISI PASTISSERIA
Miquel Servet, 202
93 387 49 42
SANT CRIST
BON ÀREA
Coll i Pujol, 185
934 610 405
SALUT PLENA
Coll i Pujol, 188
Tel. 932 504 623
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TOT PER A LA CONSTRUCCIÓ
I LA REFORMA DE LA LLAR
www.gress.es

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

Mueble de baño
120cm wengué
con lavabo de porcelana
2 senos y espejo liso

por sólo

Mueble de baño
80cm con pica
y espejo

por sólo

399 € 260 €

* También disponible en 120cm 1 seno. 100, 80, 70, 60cm.
Consulta precios en nuestras tiendas.
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* También disponible en 70cm y 120cm.
Consulta precios en nuestras tiendas.

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

OFERTAS EN
MUEBLES DE BAÑO

IVA NO INCLUIDO, EN TODOS LOS PRECIOS

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
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