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 Anís del Mono comença a preparar 
 la celebració dels seus 150 anys d’història 

La Setmana

Empreses | Carles Carvajal

Parlar de Badalona sense citar 
l’Anís del Mono o veure una 
ampolla d’aquest anisat sense el 
nom de la ciutat seria ara mateix 
impossible. A l’etiqueta indica 
la data de la seva creació, l’any 
1870. Això vol dir que l’any que 
ve, el 2020, l’empresa celebrarà 
els seus 150 anys d’història. 
Segons ha pogut saber el TOT, 
Anís del Mono, actualment en 
mans de l’empresa Osborne, 
està acabant de preparar un 
seguit d’actes de ciutat per 
celebrar aquest aniversari. 
L’empresa està treballant amb 
diverses institucions, com el 
Museu, per commemorar aquest 
aniversari, i també a través 
d’Osborne. Una de les primeres 
celebracions arribarà el 12 de 
desembre amb una exposició 
que està treballant el Museu de 
Badalona i l’Anís del Mono. La 
mostra posarà en relleu la imatge 
de la marca, la primera que va 

envasar l’anís en una ampolla 
adiamantada, que seria imita-
da per molts altres fabricants. 
L’exposició coincidirà amb la 
temporada de Nadal i s’allargarà 
fins el 2 de febrer. A part, des 
de l’empresa, s’està acabant 
d’ultimar el programa d’actes 
de celebració que s’allargaran 
durant el proper any. Un dels 
moments on Anís del Mono vol 
incidir serà amb la celebració 
de les properes Festes de Maig 
amb la col•laboració d’un gran 
acte de ciutat. Ara per ara, però, 
l’empresa afronta una de les 
èpoques de l’any amb més feina, 
amb la producció que servirà per 
la propera campanya de Nadal. 
Com cada any, Anís del Mono 
traurà al mercat una ampolla 
original i limitada durant les 
festes nadalenques. 

Remodelen la xemeneia de la 
fàbrica de l’Anís del Mono
Durant les darreres setmanes 
s’està remodelant la històrica 
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xemeneia de la fàbrica de l’Anís 
del Mono. Fonts de l’empresa 
han explicat al TOT que unes 
filtracions han obligat a realitzar 
aquests treballs. Els operaris 
estan utilitzant una gran bastida 
per realitzar aquestes obres que 
s’espera puguin estar acabades 
en breu. 

Les dades:

Data de 
fundació: 1870 
(tot i que abans ja 
fabricava anisats)
La marca 
sempre ha 
portat 
Badalona a la 
seva etiqueta 
L’any 2012 va 
inaugurar-se 
l’escultura del 
mono
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Comença la verema a la Masia 
de Can Coll de Canyet

Pagesia | Carles Carvajal

Can Co l l  ce lebra  aques t 
divendres i dissabte la recolli-
da de raïm. Segons ha expli-
cat e l seu responsable al 
TOT, Josep Coll, l’enòleg va 
comunicar dilluns que podrien 
veremar aquest mateix cap de 
setmana, perquè les analí-
t iques de g lucosa així ho 
recomanaven. Una trentena 
de persones, entre amics i 
coneguts de Can Coll, recolli-
ran a mà el raïm en una tradi-
ció que ja s’ha recuperat al 
barri de Canyet. Des de Can 
Coll esperen recoll ir unes 
set tones de raïm, de bona 
qualitat, i arriba a la producció 
d’unes 7.000 ampolles. D'altra 
banda, les vinyes plantades al 
costat del monestir de Sant 
Jeroni han patit els efectes 

dels porcs senglars que s'han 
menjat bona part del raïm que 
s'havia de recollir. 

Canyet celebrarà diumenge 
la Festa de la Verema
La verema a Can Coll gairebé 
coincidirà amb la Festa de la 
Verema que tindrà lloc durant 
tot diumenge al barri de Canyet. 
La festivitat començarà amb un 
Repic de Campanes, a les 10h, 
la celebració de l’Eucarística, a 
les 11h per donar pas a la Festa 
de la Verema, cap al migdia, 
amb la tradicional trepitjada del 
raïm i l’actuació dels Bastoners 
de Canyet i l’Esbart Sant Jordi. 
La festa acabarà amb un dinar 
popular i l’actuació, a les 17h, 
de la Coral de la Parròquia 
Ucraïnesa.

Imatge de les vinyes de Can Coll, aquest dimarts 

Absolts els sis regidors 
de Badalona acusats de 
desobediència pel cas del 
12O

Quatre ferits lleus per 
l’incendi d’un edifici 
a Sant Roc

Detinguts tres joves 
per cremar 9 vehicles 
a Sant Roc

El jutjat penal número 25 de 
Barcelona ha absolt els sis 
regidors de Badalona jutjats per 
obrir el Viver el 12 d’octubre del 
2016: Oriol Lladó, Agnès Rotger, 
José Téllez, Laia Sabater, Fatima 
Taleb i Francesc Duran. La 
magistrada argumenta que van 
complir el mandat judicial, referit 
només als treballadors públics, 
notificant que les dependències 
municipals no obririen el 12O.

Quatre persones van resultar 
ferides lleus, diumenge, per 
inhalació de fum en l'incendi 
d'un edifici de diverses plantes 
al carrer Anselm Turmeda, 
al davant del Mercat de Sant 
Roc. No es van desallotjar els 
veïns, sinó que s'ha demanat 
el seu confinament. Segons els 
Bombers, l'incendi va cremar el 
menjador d'un dels habitatges.

Agent de la Guàrdia Urbana van 
detenir, el passat diumenge a 
la matinada, tres joves com a 
presumptes autors de l’incendi 
de 9 vehicles als carrers Jumilla 
amb Vélez Rubio, al barri de 
Sant Roc. La mateixa matinada, 
uns desconeguts van cremar 4 
contenidors al grup d’habitatges 
Verge de la Salut. 

Actualitat-4-5.indd   3 10/09/2019   13:53:15
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Convoquen la Junta de Seguretat Local 
per dilluns 30 de setembre

Seguretat | Carles Carvajal

L’Ajuntament de Badalona ha 
anunciat, aquest dimarts, la 
convocatòria de la Junta de 
Seguretat Local pel proper 30 de 
setembre. Aquesta reunió arriba 
després d’un estiu on la segure-
tat ha estat al centre de l’actualitat 
i també de picabaralles políti-
ques a les xarxes socials. A més, 
des de fa setmanes veïns de la 
Salut i Llefià estan organitzant 
cassolades, cada vespre, per 
demanar més presència policial 
en aquestes zones de Badalona. 
Tot plegat també s’ha traduït en 
la convocatòria d’una manifes-
tació, aquest dimarts al vespre, 
per part de l’entitat “Amb tu”, a 
la plaça Antonio Machado de la 
Salut per reclamar més segure-
tat i polítiques socials. D’altra 
banda, el govern de Badalona 
va organitzar, també dimarts, una 
reunió per abordar els principals 
problemes que pateix Badalona, 
en aquesta matèria, amb repre-
sentants de les associacions de 
veïns de la ciutat. 

El govern mantindrà el mòdul 
de la Guàrdia Urbana a Sant 
Roc a l’espera de construir 
una comissaria
El qüestionat mòdul de la 
Guàrdia Urbana de Sant Roc, 
ubicat a la plaça de Cameron 
de la Isla, seguirà operatiu. El 
govern municipal ha confirmat 
que no té previst tancar-lo, tot i les 
actuals mancances que pateix 
l’equipament. A l’anterior mandat, 
amb Guanyem al capdavant, van 
sorgir algunes veus, algunes 
fins i tot dins del govern, que 
demanaven el seu tancament. A 
més, els sindicats de la Guàrdia 
Urbana fa temps que alerten de 
la poca seguretat que representa 
aquest mòdul pels agents que hi 
treballen dins. El govern, amb la 
propera ampliació de la plantilla 
de la Guàrdia Urbana vol destinar 
més agents en aquest espai. Una 
de les propostes que el govern 
de Badalona té sobre de la taula 
a llarg termini és construir un 
poliesportiu en aquella plaça 
i traslladar la comissaria a la 
planta baixa de l'edifici.

Imatge d’arxiu del mòdul policial situat al barri de Sant Roc 

Crearan una plataforma 
per defensar el litoral de 
Badalona

Albiol assegura que el 
dipòsit d'aigües pluvials 
de l'Estrella no funciona

El desembarcament del 
1705 tindrà lloc final-
ment aquest divendres

Evitar que la platja perdi la 
sorra. Aquest serà un dels 
objectius d’una plataforma 
que s’està gestant a la ciutat. 
Una de les entitats impulsores, 
el Club Natació Badalona, fa 
temps que treballa amb altres 
associacions per pressionar 
a l’administració perquè evitin 
que Badalona quedi sense 
platja. Cada estiu, el litoral de 
la ciutat perd metres de sorra.

El regidor del PP, Xavier Garcia 
Albiol, ha assegurat que el 
dipòsit d'aigües pluvials de 
l'Estrella fa sis mesos que no 
funciona correctament i que 
no té al dia el seu contracte de 
manteniment. El mateix alcal-
de, Àlex Pastor, l'ha respost a 
les xarxes socials mostra'n el 
contracte de l'Estrella en vigor.  

La pluja de dimarts va obligar 
a suspendre l’acte del 1705 
de Montgat. L’Ajuntament ha 
decidit aplaçar-lo a divendres 
per tal de celebrar aquesta sèrie 
d’activitats. L'acte començarà 
amb la recreació del campament 
dels miquelets i del desembar-
cament del 1705. A les 20.15 h 
del vespre hi haurà un concert 
dels Natural Thing, i a les 20.30 
h començarà la recreació.

Actualitat-6.indd   1 10/09/2019   14:23:56
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VEN Y TE HAREMOS 
UN DIAGNÓSTICO 

GRATUÍTO

Un concepto nuevo para 
vencer definitivamente la 

celulitis y la grasa localizada

LIPOESCULTURA EXPRÉS
TECNOLOGÍA ULTRASÓNICA 

CAVIT

TÉMPERE 
FORTE

La solución definitiva

PROMOCIÓN DE 

ANIVERSARIO!

5 SESIONES 
195€

(Precio de la sesión 
individual 50€)
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Instal·len vestidors provisionals en 
els camps afectats per legionel·la

Ciutat | Carles Carvajal

Els clubs de futbol que juguen 
a ls camps munic ipa ls de 
Pomar, Lloreda i Pere Gol fa 
mesos que no poden utilitzar 
els vestidors perquè estan 
afectats per legionel•la. El ple 
de l’Ajuntament de Badalona, 
del passat juliol, va por tar 
ha aprovació una partida de 
400.000 euros per reparar 
totes les canalitzacions dels 
vestidors, però l’oposició ho 
va tombar perquè aquests 
diners sor tia d’una partida 
d’habitatges socials. Ara el 
govern local està treballant 
per tornar a por tar a l  p le 
l’aprovació d’aquesta parti-
da. Mentre, l’Ajuntament ha 
instal·lat , aquests darrers 
dies i de forma provisional, 
uns mòduls als vestidors dels 

Societat | Redacció

Dues de les tres famí l ies 
acampades, des de f inals 
del mes de maig, aixecaran 
aquest d imar ts les seves 
tendes de campanya davant 
l’Oficina Local d’Habitatge, 
davant  e l  Pa lau O límpic . 
Ent i tats del tercer sector, 
com Càritas, amb l’ajuda de 
la PAC, fa mesos que treballen 
per trobar una solució per tenir 
un habitatge a les famílies 
acampades. Està previst que 
dues d’elles puguin signar, 
aquest d imar ts mateix, el 
contracte d’un lloguer. L’altra 

camps perquè els jugadors 
s ’ h i  p u g u i n  d u t x a r .  D e 
moment, i mentre no comen-
cin les obres per canviar tota 

família, segons han confir-
mat des de la PAC, seguirà 
acampada perquè de moment 
no s’ha trobat una solució. 
Les famílies, amb el suport de 
la Plataforma d’Afectats per 

Imatge dels mòduls instal·lats als tres camps de futbol de Badalona 

Imatge d'arxiu de la acampada

la xarxa d’aigües, com també 
les canalitzacions, els mòduls 
estaran instal·lats als tres 
camps de futbol. 

la Crisi (PAC), han acampat 
durant més de quatre mesos 
davant l ’O f ic ina Local de 
l’Habitatge de Badalona per 
denunciar inacció per part del 
consistori.

Dues famílies acampades davant de l’Olímpic
aconsegueixen signar un lloguer

Actualitat-8.indd   1 10/09/2019   11:06:51



La tranquil·litat d’una trucada.
Des de qualsevol lloc en qualsevol moment.

Atenció 24h.

93 497 0 497
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SERVEIS
FUNERARIS

Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat
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EsportsEsports

Bàsquet | Jordi Creixell

La Penya va tenir a tocar la 
classificació per a la final de la 
Lliga Catalana, però en l'últim 
sospir Kyle Kuric ho va impedir. 
Un bàsquet seu a 3,6 segons 
del final va classificar el Barça 
(85-87) i va deixar sense premi 
el gran partit dels verd-i-negres, 
que van oferir la millor versió de 
la pretemporada. 
Els de Carles Duran no van 
decebre en l'estrena a l'Olímpic 
i amb Klemen Prepelic com a 
màxim encistellador (19 punts) i 
amb tothom sumant van plantar 
cara al totpoderós conjunt de 
Pesic, que enguany ha llançat 
la casa per la finestra en fitxat-
ges. Va faltar, però, encert en 
els minuts  finals per poder 
rematar la feina. Després d'una 
primera part trepidant (46-50), 
la Penya va signar un tercer 
quart fabulós, on va arribar a 
guanyar de 9 punts (67-58). 
Els badalonins, a poc més 
de 5 minuts del final, encara 
manaven (80-73), però es van 
quedar sense benzina. El Barça 
va apujar la intensitat defensi-

Kuric tomba una gran Penya
a les semifinals de la Lliga Catalana

Les bones sensacions que va 
deixar l'equip no van ser l'única 
bona notícia de les semifinals 
de la Lliga Catalana. L'altra 
va ser la reaparició del pivot 
Simon Birgander, que va jugar 
després de més de 8 mesos 
de baixa per culpa de la lesió 

Birgander reapareix després de la lesió
que va patir al genoll. D'altra 
banda, durant les semifinals 
l'Olímpic va retre homenatge 
a dos històrics de la Penya, 
Jaume Bassó i Jacint Duñó. La 
badalonina Anna Cruz també 
va ser homenatjada per l’or 
assolit a l'Europeu.

Nikos Zisis, en el matx contra els blaugrana. / David Grau - CJB 

va i l'aparició sota les anelles 
de Davies (9 punts) i Mirotic 
(16) també va ser determinant, 
abans que la suspensió de Kuric 
(18 punts) sentenciés definitiva-

ment el matx. La Penya conti-
nuarà la pretemporada aquest 
diumenge, amb un amistós a 
Escaldes-Engordany contra 
l'Andorra (19h). 

Bàsquet | J.C.

El Barça s'endú el torneig cadet del Sant Josep

El FC Barcelona es va proclamar 
campió de la quarta edició del 
torneig internacional cadet del 
CB Sant Josep. La competició va 
canviar d'escenari a última hora i 
finalment es va jugar a l'Olímpic, 
però això no va impedir que 
tornés a ser tot un èxit. Enguany 
el torneig va créixer fins als 12 
equips, amb tres representants 
badalonins: la Penya, el Sant 
Josep i una selecció del BBB. 
Els verd-i-negres van ser els 

que van arribar més lluny, però 
a la final van topar amb el Barça, 
que es va endur el triomf per 
62-69. Luis Garcia (Betis), Martín 

Iglesias (Barça), Mateu Escami-
lla (Mataró), Antonio Moreno 
(Saragossa) i Dylan Ducommun 
(Penya), el cinc ideal del torneig. 

Els blaugrana van vèncer la Penya en la final. / Foto: @cbsantjosep

Sin título-1   2 10/09/2019   13:03:48
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Futbol | J. C.

Tres ensopegades en tres jorna-
des i cap gol a favor. Aquest és 
el fluix bagatge del CF Badalo-
na en els primers compassos 
de la lliga. Els escapulats 
confiaven a capgirar la situació 
diumenge a l'Estadi davant de 
l'Ebro, però van acabar caient 
per 0-1 amb un penal a deu 
minuts del final transformat pel 
visitant Jesús Rubio. La derrota 
deixa els de Juanma Pons a la 

cua de la classificació i genera 
dubtes al voltant de l'equip.  
”Quan entres en una ratxa 
negativa, tot et va malament”, 
va lamentar el tècnic escapulat, 
que tot i així va admetre que 
cal fer un pas endavant: “En 
un moment dolent com aquest 
hem de fer més del que fem 
per guanyar”. Aquest diumenge 
(20h), al sempre complicat camp 
del Cornellà, els badalonins 
buscaran trencar per fi aquesta 
dinàmica negativa. 

Un altre gerro d'aigua freda

El Seagull no va poder sumar 
cap punt al camp de l'Oviedo. 
En l'estrena del Reto Iberdrola, 
les badalonines, tot i viatjar amb 
baixes, van deixar una molt bona 
imatge però van acabar cedint 
per 2-1. El gol de les Gavines el 
va marcar Nuria Garrote. El matx, 
a més, va suposar el debut de la 
jove portera Yaiza Mercader, de 
només 15 anys. Aquest dissabte 
el conjunt d'Anna Junyent jugarà 
el primer partit a casa, a l'Estadi 
Municipal, davant del CPM Friol 
(13h). 

El Seagull cau en l'estrena 
de la lliga a Oviedo (2-1)

El Badalona segueix sense estrenar-se a la lliga. / Foto:  Eloy Molina

Onze clubs de la ciutat disputen una nova edició, 
la 33a, de la Copa Badalona de bàsquet. La 
competició masculina i femenina va arrencar el 
passat cap de setmana i continuarà aquest diven-
dres, dissabte i diumenge, on ja es coneixeran 
els campions. Diumenge, a partir de les 6 de la 
tarda, es jugaran les finals femenina i masculina 
al pavelló de la Plana. / Foto: Manel Expósito

La 33a Copa Badalona busca campions 

Els Dracs ja escalfen motors de cara a la pròxima 
temporada i dissabte van fer una jornada de portes 
obertes al camp de Montigalà. La cita va aplegar 
jugadors i jugadores de les diferents categories, 
que van tenir l'oportunitat d'entrenar sota les 
ordres de l'exjugador de l'NFL Chris Draft i del 
"quarterback" de la Universitat de Saint Francis 
Aaron Ellis. / Foto: @BDN_Dracs

Entrenament obert dels Dracs amb segell NFL

Els millors triatletes del panora-
ma internacional es van aplegar 
a Banyoles per disputar una 
prova de la Copa del Món. El 
badaloní Jordi Garcia en va ser 
un dels participants, assolint la 
37a posició final. 

El triatleta Jordi Garcia 
competeix amb els mi-
llors del món a Banyoles

Sin título-1   3 10/09/2019   13:03:49
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Fa 10 anys, mig Centre de 
Badalona estava de potes 
enlaire per les obres del metro. 
El perllongament de la L2, de 
Pep Ventura a l’Illa Central feia 
tallar tot el carrer Francesc 
Macià. A la plaça on s’havia 
d’ubicar les dues sortides del 
metro, en un futur portaria per 
nom plaça Pompeu Fabra, 
l ’alcalde d’aleshores, Jordi 
Serra, presentava un projecte 
d’edifici que s’havia d’ubicar 
molt a prop del carrer de Coll 
i Pujol, on ara hi ha les pistes 
de bàsquet. L’edifici estava 
cridat a ser un espai singular 

Un projecte per la plaça Pompeu Fabra 
que va quedar en un calaix

Fa 10 anys era notícia a Badalona...

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

de la ciutat. La crisi, però, 
va desmuntar tota aquella 
idea, tot i que la plaça de 
Pompeu Fabra s’ha convertit 
en un dels pulmons verds 

més apreciats del Centre de 
Badalona. De moment, 10 
anys després, el projecte de 
construir un edifici singular 
continua en un calaix. 

Mira que hi ha quilòmetres 
de platja a #Badalona on 
fer concerts prou cèntrics 
sense estar a tocar de les 
cases!
@OdileTercera 

Els 10 o 12 dipòsits pluvials 
200 milions, i la renovació/
reparació de la xarxa de 
clavegueram ni se'n sap! 
Però quina és la prioritat del 
nostre ajuntament? 
@falfambra 

Bon dia Guàrdia Urbana! 
Entrada al parc de Ca 
l'Arnús per Riera Canyadó 
tancat. Podeu obrir? Jo ja 
faig tota la volta gràcies 
@GiroMarta

Opinio-18-19.indd   2 10/09/2019   11:24:22
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A mi, quan no funcionen 
uns semàfors, em costa 
veure els agents de la 
Guàrdia Urbana de Badalo-
na regulant el trànsit
@JaumeGasull

En Badalona la velocidad 
media es de 80km/h. 
@VySe87

Ahir tampoc funcionaven els 
semàfors, últimament fallen 
massa @ann_migu 

A finals d’agost va anunciar-se 
les tres pel·lícules que podien 
representar l’Estat als premis 
Oscars. Una d’aquestes, el 
film d'animació 'Buñuel en el 
laberinto de las tortugas', ha 
estat dirigida per un badaloní, 
en Salvador Simó. Finalment, 
s’ha anunciat que serà la darrera 
pel·lícula de Pedro Almodóvar 
'Dolor y gloria', protagonitzada 
per Antonio Banderas i amb 

la col·laboració especial de 
Penélope Cruz, que finalment 
serà la candidata espanyola als 
Oscar escollida per l'Acadèmia 
Espanyola de Cinema. El film 
d'animació 'Buñuel en el laberin-
to de las tortugas', dirigit per 
Salvador Simó (Badalona, 1968) 
està basat en la novel·la gràfi-
ca de Fermín Solís, i ha rebut 
molt bones crítiques. El film va 
estrenar-se el passat mes d’abril.

El badaloní Salvador Simó queda 
fora de la preselecció dels Oscars

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Tens previst participar 
d’algun dels actes de la 
Diada Nacional de Catalunya 
a Badalona?
No, no hi participaré 29% 
Sí, hi participaré 71% 

Pròxima pregunta:
Què portes pitjor: la pujada 
de gener o la de setembre?
Pitjor la de gener
Pitjor la de setembre
Cap de les dues

170 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres 
seguidors han opinat!

Kris KIneta
Des de que van canviar els 
semàfors antics pels de 
Leeds, que cada dos per 
tres deixen de funcionar...i 
no dic res de quan cauen 
quatre gotes... 
Juani Salazar
Yo lo he visto, justo paseaba 
con mi marido y ha sido 
muy fuerte, los ocupantes 
estaban bien, pero ha sido 
impactante
Montserrat Arroyo
Para quedar en esta 
posición,el coche no debia 
circular muy despacio

Opinio-18-19.indd   3 10/09/2019   11:24:23



Divendres 13

Exposició "L'atzar és breu", 
de Toni Moreno, fins el dia 16 
d'octubre, a l'Espai Betúlia 

Presentació del llibre "Pa-
raules que tu entendràs", 
de Xavier Bosch, a les 19h, 
a la Llibreria Saltamartí del 
carrer Canonge Baranera, 78

Tribut a the Doors i Janis 
Joplin amb Kosmik band+ 
the other door, a les 23:30h, 
a la Sala Sarau 08911

Dissabte 14

33a Copa Badalona de Bàs-
quèt, a diferents horaris, als 
Pavelló Països Catalans, Po-
liesportiu de Casagemas i 
Pavelló de la Plana

Festival Skate Love, festa a 
Badalona, de 10h a 19h, a la 
platja dels Pescadors

75è Aplec de la Sardana 
de Badalona, a les 22h, a la 
Plaça de la Vila 

Concert tribut al grup Hom-
bres G amb la formació "Su-
fre Mamón", a les 24h, a la 
Sala Sarau 08911

Diumenge 15

Sortida amb el vaixell Que-
tx Ciutat de Badalona, a les 
10h, al Port de Badalona 

33a Copa Badalona de Bàs-
quèt , a diferents horar is, 
Pavel ló Països Catalans, 
Poliesportiu de Casagemas 
i Pavelló de la Plana

Visita guiada a la fàbrica 
de l'Anís del Mono, a les 
10h i 12h, més informarció 
al Museu 

Visita guiada al Monestir 
de Sant Jeroni, a les 10:30h, 
més informació a l'Oficina de 
Turisme de Badalona 

14

 Badalona 

15

Diumenge 15 de setembre

Festa del Sant Crist i Festa de la Verema de Canyet 2019. a les 
10h, Repic de Campanes, a les 11h, celebració de l'Eurcaristia, a les 
12h, festa de la Verema amb els Bastoners de Canyet, a les 14:30h, 
dinar de germanor i a les 17h, concert amb la Coral de la Parròquia 
Ucraïnsa de Barcelona 

022_tb023.indd   2 09/09/2019   11:07:40
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75è Aplec de la Sardana de 
Badalona, durant tot el dia, 
al parc de Can Solei 

Jugateca ambiental (pri-
mera de la temporada) a les 
11:30h, al parc de Ca l'Arnús 

Cicle Sóc Menut ,  teatre 
familiar amb l'obra "El peix 
Irisat", a les 12h, al teatre 
del Círcol 

CINEFÒRUM 19-20. Cicle 
Fanatisme Religiós (I): El 
hombre de mimbre (VOS), a 
les 18h, al Teatre del Círcol

Nova temporada de Swing 
a la fresca, a les 19h, a la 
plaça Rosa dels Vents, al 
costat del Pont del Petroli 

Dimarts 17

Clàssics de la Narrativa i 
del Cinema: Doctor Jivago, 
a les 19h, a l'Espai Betúlia

Dimecres 18

Recital i presentació del lli-
bre "El misantrop", d'Hilari 
de Cara, a les 20h, a l'Espai 
Betúlia

15

Montgat
Dissabte 14

Col·lecta de sang a la plaça 
de les Mallorquines, de 10h a 
14h i de 17h a 21h

Tiana
Festa Major 
de Sant Cebrià 2019

Divendres 13

Pregó infantil, a les 17:30h, 
cercavila, Tiana i la festa dels 
colors, 18:30h, Pregó, a les 
22h, concert de Tiana Groove 
Collective

Dissabte 14 

Enrucada, 8:30h, ssegona 
f ira de la cervesa, durant 

tot el dia, circ, a les 18.30h, 
correfoc a les 22h, ball i con-
certs de festa, a les 23:30h, 
a diferents espais

Diumenge 15

Matina, camina i esmorzar, 
a les 8h, trobada de puntai-
res, al matí, Lu Nostru, balls 
tradicionals, a les 11:30h, 
plena de festa major a les 
18h

Dilluns 16

Repic de campanes de Fes-
ta Major, a les 12h, festa 
del tramvia, durant el matí, 
xocolatada, a les 18h, Ofici 
Solemne, a les 19h, Castell 
de focs, a les 21h i pícnic de 
festa major 

¿SE TE SALE EL PECHO DE LA COPA?
¿LOS TIRANTES TE DEJAN 
MARCAS EN LOS HOMBROS?
¿SE TE SUBE LA TIRA A LA ESPALDA?
¿LO SABÍAS?

8 DE CADA 10 MUJERES 
NO LLEVAN LA TALLA 
CORRECTA DE SUJETADOR

DESDE 39€ A 67€ 
Assesoramiento 
personalizado y gratuito

Avinguda Martí Pujol
Horas convenidas
Teléfono y whatsapp:  
690.12.71.10 Sonia Hernández
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Cultura

L’Aplec de la Sardana arriba 
puntual a Badalona, com cada 
mes de setembre, i enguany 
ho fa celebrant els seus 75 
anys. A la ciutat poques festes 
trobarem que celebrin aques-
ta edició. Durant els darrers 
anys, l’Aplec s’ha consolidat 
amb dues jornades, dissabte 
nit i diumenge durant tot el dia. 
Per celebrar aquesta efemèride 
s’han preparat diversos actes, 
com la l’exposició dels butlle-
tins dels 75 anys Aplecs de la 
Sardana i l’estrena de la sarda-
na “Badalona, Aplecs de Platí”. 
Durant l’Aplec també sonaran 
sardanes dedicades a la ciutat, 
com Noces d’or a Badalona o 
L’Aplec de Badalona. A més, 
s’ha preparat una petita celebra-

Sardanes | Redacció

16

75 anys ballant sardanes 
a l’Aplec de Badalona

17

Imatge d’arxiu de l’Aplec de Badalona. Foto: Badalona Sardanista 

ció amb tornemis i moscatells. 
L’Aplec començarà dissabte, 
a les 21h, a la plaça de la Vila 
amb les cobles Jovenívola de 
Sabadell i Marinada i diumen-
ge, 15 de setembre, al parc de 

Carrer 
a carrer 

Arbust de la família de les papi-
lonaciae, quasi mancat de fulles. 
Creix als llocs assolellats de la 
terra baixmediterrània. Es troba 
en una zona on diversos carrers 
porten nom d'arbres i arbustos 
habituals a la zona climàtica me-
diterrània.

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

Carrer de la 
Ginesta

Mas Ram

Can Solei, de 10h a 16h, amb 
les cobles Marinada, Ciutat de 
Girona i La Principal del Llobre-
gat. En cas de pluja es farà a la 
pista de patinatge del Centre 
Parroquial de Sant Josep. 

Torna el Festival Skate Love a la platja dels Pescadors

Aquest dissabte 14 de setembre, 
de 10h a 19h, la platja dels Pesca-
dors tornarà a ser l’escenari 
de la quarta edició del Festival 
Internacional de música sobre 

Festival | Redacció rodes, el Skate Love. El certa-
men té quatre dies de durada 
i una d’aquestes jornades té 
Badalona com a seu principal. 
Prop de la platja podrem veure, 
a part de molt de patinatge, un 
mercat, zona Playground, balls, 

shows i música de dj’s. A més, 
el festival acollirà tallers a l’aire 
lliure, amb Pepa Skate amb el 
taller “Acrobatic Skating”, Pere 
Marsinyach, amb “Artistic Style” 
i per últim, Quadzilla que donarà 
“Feel the Rhythm”.

20(ELMEUCARRER).indd   2 09/09/2019   11:24:53
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La festa major petita de Tiana 
arriba com cada any per Sant 
Cebrià,el 16 de setembre. Tot 
i que durant aquesta setma-
na ja s’han celebrat actes, 
aquest divendres comencen 
oficialment amb els pregons 
infantils i també el central, 
amb el Club de Patinatge 
de Tiana com a protagonis-
tes, a les 22h, a la plaça de 
la Vila. Durant aquest cap 
de setmana, i també dilluns, 
s’han preparat més d’una 
vintena d’actes. No hi faltaran 
l’Enrucada, la segona fira de 
la cervesa de Tiana, el circ 
o el Correfoc, dissabte i de 
cara a diumenge, la trobada 

Festa Major | Redacció

Tiana celebra la Festa Major 
de Sant Cebrià

de puntes de coixí, el matí de 
balls tradicionals, amb “Lu 
Nustru” o la plena de festa 
major. 

D i l l u n s ,  fe s t i u  a  T i a n a , 
arribarà la festa del Tramvia, 
l’Ofici Solemne, la xocolatada 
o el Castell de focs, a les 21h. 
Podeu consultar els actes a 
l’Agenda del TOT o bé al web 
www.tiana.cat

Torna el Cinefòrum al Círcol. 
Després de l’èxit de la tempo-
rada passada arrenca el cicle 
de cinema en versió origi-
nal subtitulada amb poste-
rior debat sobre la temàtica 
tractada. Aquest diumenge, 
15 de setembre, a les 18h, 
s’ha programat el f i lm “El 
hombre de mimbre” (VOS), i 
un debat sobre el Fanatisme 
Religiós.

Després de l’aturada del mes 
d’agost, el grup de swing del 
Círcol torna a programar un 
parel l  de bal lades durant 
aquest mes de setembre. 
Aquest  d iumenge, 15 de 
setembre, a les 19h, sonarà 
swing a la plaça Rosa dels 
Vents, molt a prop del Pont 
del Petroli.

F ins e l  16 d ’oc tubre,  es 
pot veure a l’Espai Betúlia 
l’exposició “L’atzar és breu”, 
del fotògraf Toni Moreno, que 
ha retratat 64 poetes d’ara. 
La mostra també ha preparat 
diverses activitats paral•leles, 
com l’estrena del documental 
El rellotge no és un arbre. 
José Corredor-Matheos, de 
Toni Moreno, el dimarts 24 de 
setembre, a les 19h.

Nova edició del cicle 
cinefòrum al teatre del 
Círcol

Programades dues 
noves ballades de swing

El fotògraf Toni 
Moreno retrata 
64 poetes d’ara

Cartell de la Festa Major de Sant Cebrià 2019 
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Quan la Meki creu haver-se 
quedat embarassada, inicia 
una cadena de correus elec-
trònics amb la seva mare. Les 
incerteses es tornen preguntes 
i aquestes reflexions íntimes i 
descarnades.

Ventres
de paper

Laia Asso 

Ministral
Sembra Llibres

Facilitat per Saltamartí Llibres

Baba Dúnia viu en un poblet de 
l’anomenada zona d’exclusió 
de Txernòbil, un poblet que ja 
no hauria d’existir.
Mentre tothom a la resta del 
món es preocupa per l’origen 
de les fruites i les verdures que 
mengen i d’on venen el vents.

Editorial

L’últim amor de 
Baba Dúnia

Alina Bronsky

Traducció: 
Ramon Farrés

Les Hores

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. 196

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

Estrenes de Cinema

It: Capítulo 2

Hotel Bombay

Kikoriki. La llegenda del drac daurat

Direcció: Andrés Muschietti
Intèrprets: James McAvoy, Jessica Chastain, 
Bill Hader, Isaiah Mustafa, Bill Skarsgård

Vint anys després que el Club dels Perdedors el 
derrotés, l'esgarrifós Pennywise ha tornat per te-
rroritzar la ciutat de Derry. Els Perdedors són ara 
adults que van agafar camins diferents fa molt de 
temps.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Anthony Maras
Intèrprets: Anupam Kher, Dev Patel, Armie Hammer, 
Nazanin Bonjadi, Jason Isaacs

El novembre de 2008, uns jihadistes del Pakistan 
van dur a terme una sèrie de devastadors atacs 
terroristes a Bombai, i van submergir la ciutat més 
poblada de l'Índia en el caos total.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Denis Chernov

Els tranquils i senzills habitants de la plàcida illa 
de Kikoriki emprenen una gran aventura quan el 
Dokko, un científic amateur, inventa un sorpre-
nent dispositiu anomenat El Millorador. Es tracta 
d'un casc que pren els trets de personalitat d'un 
ésser viu i els intercanvia amb els d'un altre.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

ESTRENES.indd   1 09/09/2019   11:52:36



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

Javier Rodríguez 

Brossa al barri de Sant Crist

19

És impressionant l'abando-
nament que hi ha al barri 
de Sant Crist, cada dia es-
tan les escombraries plenes 
i ve gent amb camionetes 
a deixar les escombraries, 
neveres, mobles en els con-
tenidors del número 54 del 
carrer d'Àngel Guimerà.

És indignant que any rere 
any aquest barri estigui més 
descuidat. No entenc com no 
hi ha una brigada especial 
per a aquests casos quan hi 
ha la necessitat de més con-
tenidors en tot el barri. Si us 
plau, facin alguna cosa per 
aquest barri tan oblidat de la 
nostra ciutat.
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 Com influencia la música 
 en el desenvolupament cognitiu? 

La música és a la vida, el que 
l'oxigen als pulmons. Algú de 
vosaltres s'ha plantejat viure 
sense la música? Us convidem 
a fer un exercici pràctic: feu 
una llista de la música que 
ens envolta excloent aquells 
moments intencionats en 

un vincle emocional amb el 
producte?

Definitivament la música forma 
par t de les nostres vides, 
des de gairebé els mateixos 
orígens de la nostra espècie... i 
ens acompanyarà per sempre, 

què l'escoltem al cotxe, per 
treballar, etc. És possible viure 
sense música, si fins al so dels 
smartphones és una melodia 
o un anunci publicitari té com 
a base fonamental per al seu 
engagement una harmonia 
que ens serveix per establir 

C. Prim, 73  08911· 609 109 211 / 686 248 024

IDIOMES PER A TOTES LES EDATS
Anglès, francès, alemany, 
català, espanyol 
per a estrangers

CURS INTENSIU PREPARACIÓ 
FIRST CERTIFICATE

CURS SET THE BASIS
Per resoldre definitivament 
tots els teus dubtes

HORARIS A CONVENIR  · CLASSES PERSONALITZADES  · INDIVIDUALS O EN PETIT GRUP

GOING ON HOLIDAY
Nocions bàsiques d’anglès 
per anar de vacances

CASAL INFANTIL EN ANGLÈS
Canta, cuina i juga en anglès!

PREPARACIÓ SELECTIVITAT

CLASSES DE REFORÇ
Tots els nivells des de primària 
fins a la universitat

SUPLEMENT EXTRAESCOLARS.indd   2 10/09/2019   13:56:16
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SUPLEMENT 
EXTRAESCOLARS

 

www.idiomeslacademia.com          C/ Lleó 11-13 segona planta 08911 Bdn         933·844·895 - 697·650·442

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

ESCOLA 
BRESSOL

fins i tot des d'abans de néixer. 
Diversos estudis s'han dedicat 
a abordar la influència que 
exerceix la música al ventre 

matern, partint que el fetus 
és capaç d'escoltar sons des 
d'una determinada fase del seu 
desenvolupament (s'estima 

que és entre les setmanes 
8-12 quan reacciona a sons i 
vibracions). Entre els beneficis 
que exerceix el fet que la dona 
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embarassada escolti música, 
es relacionen:
Estimula la freqüència cardía-
ca i l'activitat cerebral.
Enforteix els vincles entre la 
mare i el nadó.
Afavoreix el benestar, etc.
En aquesta línia s'han dut a 
terme diversos estudis, per 
tal d'obtenir evidències cientí-
fiques respecte a l'exposició 
o no a la música durant el 
desenvolupament embrionari. 
Tots ells arriben a l'afirmació 
que es produeixen beneficis 
a nivell neurològic que són 
evidents i importants per a les 
subsegüents fases del desen-
volupament cognitiu posteriors 
al naixement.
Aquesta conclusió es basa 
en l'evidència que la música 
afavoreix la neurogènesi, és 
a dir, la generació de noves 
neurones. Un increment del 
nombre de neurones facilitarà 
els processos cognitius de 
l'individu i l'ajudarà a estar 
exposat a sofrir en menor risc 
aquelles malalties associades 
a la mort neuronal com poden 

ser per exemple l'Alzheimer.
Quan l'estimulació musical 
dels nens i adolescents, és 
un procés intencionat, en el 
qual els menors no només 
són agents passius davant 
de l'audició de determinades 
peces musicals, els beneficis 
augmenten.
Vegem a continuació alguns 
dels avantatges que pot tenir 

l 'educació musical a nivell 
cognitiu:
Afavoreix l 'augment de la 
c a p a c i t a t  n e m o tè c n i c a , 
d'atenció i de concentració.
Facilita la resolució de proble-
mes matemàtics i de raona-
ment mental complex.
Promou noves vies d'expressió 
i per tant, de canalització de les 
emocions.
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Vía Augusta 4
Esquina Avda. Martí Pujol

Tel. 931 992 011

whatsup.es

Aprende inglés 
con tarifa plana 
y libertad de horarios.
¡Tú puedes!

MATRÍCULA
GRATUITA
Plazas limitadas

En ser una activitat a combinar 
amb el ball o altres activitats 
físiques, afavoreix el desenvo-
lupament muscular, el control 
de l'equilibri, l'estimulació de 
diversos sentits alhora, etc.
És una font inesgotable per a 
l'estimulació de la creativitat.
Fomenta una millor autoes-
tima.
Facilita els vincles perso-
nals i el desenvolupament 
d'habilitats socials.
Contr ibueix a agi l i tzar la 
rapidesa amb què el cervell 
és capaç de processar la parla 
i per tant, ajuda a que el siste-
ma auditiu del nen sigui més 
eficient.
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Badalona acollirà el proper 22 de se-
tembre una cursa molt especial que 
es disputa arreu del món. Es tracta de 
la Global Energy Race, un esdeveni-
ment esportiu organitzat per Bimbo 
que es desenvolupa de forma simul-
tània a 22 països del món.
Es tracte de la 4a edició d’aquesta 
experiència que va obtenir bons 
resultats l’any passat. L’objectiu és 
compartir aquest dia amb més de 
110.000 persones arreu del món. 
Per formar-hi part, et pots inscriure a: 
www.globalenergyracebcn.com

Una Gran causa solidària
Com cada any, Bimbo donarà per 
cada kilòmetre recorregut en la suma 
de tots els participants, dues llesques 
de pa al Banc d’Aliments. Entre les 
curses de Badalona i Madrid, l’any 
passat es van donar més de 78.000 
llesques i a tot el món, més d’un milió. 

Premi: participar a la Global Energy 
Race de Buenos Aires
Aquesta edició, com a gran al·licient, 
al finalitzar la Cursa, entre tots els 
participants inscrits, es farà un sorteig 

La cursa 
més gran del món 
torna a Badalona

per disputar la Global Energy Race 
a Buenos Aires amb totes les des-
peses incloses per al guanyador i un 
acompanyant. D’altra banda, també 
cal mencionar que els guanyadors de 
la categoria de 10km obtindran un val 
directe per a la carrera d’Argentina de 
l’any vinent.    

36 ciutats; 22 països
A més de Madrid i Badalona, la 4a 
Cursa Global Energy Race es dispu-
tarà a Shetfield (Regne Unit); Beijing, 
Teijing (Xina); Sao Paulo, Rio de Ja-
neiro (Brasil); Buenos Aires (Argenti-
na); Guatemala (Guatemala); Asun-
ción (Paraguay); Santiago (Chile); 
Bogotà, Cali (Colombia); Montevideo 
(Uruguay); San Salvador (El Salva-
dor); Lima (Perú); San José (Costa 
Rica); Panamà (Panamà); Tegucigal-
pa (Hondures); Guayaquil (Equador); 
Los Ángeles, Philadelphia, Dallas, 
Orlando, Phoenix (USA); Toronto 
(Canadà); i Ciutat de Mèxic, Guada-
lajara, Monterrey, Puebla, Veracruz, 
Torreon (Mèxic); Casa Blanca (Ma-
rruecos); Lisboa, Oporto (Portugal) i, 
Delhi NCR (India).
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Recorreguts de 3, 
5 i 10 quilòmetres
La base de la cursa serà al 
Passeig Marítim de Badalo-
na, escenari del qual partiran 
els 3 recorreguts que ofereix 
la Global Energy Race: un 
de 3km, més assequible per 
a famílies i amb una sand-
witx party posterior per a 
tothom dins un ambient molt 
festiu amb activitats infantils 
i música en directe, i dos 
altres més complerts de 5 i 
10km, que recorren part de 
la ciutat i pràcticament tota la 
línia de mar.
La major peculiaritat de la 
cursa és batre un nou record 
mundial de nombre de ciu-
tats a les que s’està desen-
volupant una cursa al mateix 
temps: aquest any, un total 
de 36.
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Com es produeix 
l'aproximació dels nens a la 
música?
Els nens de molt tendra edat 
necessiten d'estímuls sensorials 
que contribueixin al seu correcte 
desenvolupament. En aquest 
sentit, i considerant els benefi-
cis exposats anteriorment, la 
música és un favor clau que si 
no es presenta des dels primers 
anys pot repercutir en altera-
cions a nivell psíquic o biològic, 
davant la manca d'estimulació 
que comporta associada.
Algunes de les fites en el desen-
volupament cognitiu dels nens 
en la seva interacció amb la 
música, en funció de l'edat, són:
Des del naixement: l'infant 
reacciona davant de qualse-
vol estimulació sonora modifi-
cant el seu estat de repòs i en 

determinades situacions fent 
moviments a la recerca de la 
font sonora.
A partir de l'any: els petits 
són capaços de fer música 
mitjançant cantussols o balbuce-
jos. A mesura que vagi creixent 
aquests sons aniran incorporant 
el ritme en la seva reproducció. 
Així mateix, i a nivell motor, amb 
aquesta edat els nens solen 
reaccionar davant la música 
amb balanceigs, inclinacions de 
cap, girs de canell, elevació de 
braços, etc.
Als dos anys: són capaços de 
manipular instruments sonors 
o de generar sons amb objec-
tes, fins i tot amb la finalitat 
d 'acompanyar a melodies 
improvisades.
Dels 2 als 3 anys: es presenta 
una major coordinació psico-

motriu i una resposta rítmica 
més d'acord amb la música que 
escolta. A partir d'aquesta edat, 
els petits són capaços de cantar 
com a activitat auxiliar al joc.
Dels 3 als 4 anys: augmenta 
la coordinació i la varietat de 
moviments, permetent al petit 
simular fins i tot alguns passos 
de dansa.
Dels 4 als 5 anys: es comença 
a desenvolupar la capacitat de 
memorització de melodies i de 
lletres de cançons, cada vegada 
més llargues. En alguns casos, 
el nen serà capaç de compon-
dre les seves pròpies cançons, 
desenvolupant d 'aquesta 
manera la seva creativitat i 
imaginació en l'àmbit musical.
Dels 5 als 6 anys: es millora el 
to i la capacitat de cant, dispo-
sant de capacitat per reproduir 
cançons, corregir-les i memorit-
zar-les.

Com es pot afavorir des 
d e  l ' e d u c a c i ó  i n f a n t i l 
l'estimulació musical?
Resulta essencial que els 
professionals de l'àmbit educa-
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tiu coneguin les diferents etapes 
del desenvolupament cognitiu 
dels nens en relació amb la 
música. Aquestes van, com 
comentàvem anteriorment, des 
de la simple repetició de ritmes 
a la capacitat d'aprenentatge de 
melodies i lletres de cançons.

La música com a disciplina 
ha de tenir entitat pròpia en 
el currículum educatiu, quan 
l'alumne disposi de la capacitat 
cognitiva adequada per assimi-
lar els continguts relacionats. 
En les edats més primerenques 
la música ha de ser l'eix verte-

brador del dia a dia de l'escola, 
contribuint així l'integral desen-
volupament del nen, en funció 
de la seva edat. Reforçar en 
l'entorn de casa l'estimulació 
musical de l'infant, sempre serà 
favorable. Així mateix, conforme 
vagi creixent, la música es pot 
anar suggerint al menor com 
una activitat d'oci, aprenentatge 
i interacció social. Descobrir el 
potencial de cada nen, per tocar 
un instrument, cantar en una 
coral, practicar el ball, etc. si 
s'estimula des de la més tendra 
infància, pot ser una activitat 
factible amb un component 
d'incalculable valor per a la seva 
salut cognitiva i emocional.

ESTEM PREPARANT LA 
FIRA COMERÇ TARDOR 2019

SI VOLS PARTICIPAR: 
TEL. 673 742 140  
         628 562 561

T A R D O R

Organitzada per: 
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Motor

A partir de l’1 de juliol de 2019 
està en vigor la nova homolo-
gació europea que obliga els 
fabricants de cotxes elèctrics a 
incloure sistemes d’avís acústic 
(de tipus SAAV o AVAS) en els 
nous models.

28

 Els cotxes amb motor elèctric 
 i híbrids, obligats a fer soroll 
 si volen circular 

ciutatdelmotor.com El motor elèctric d’aquests 
vehicles ens ha sorprès més 
d’una vegada quan els hem vist 
circular pel carrer; i és que tan 
sols depeníem de la vista per 
poder visualitzar-los, ja que feien 
tan poc soroll que no els podíem 
escoltar. I això fa que els motors 
elèctrics siguin perillosos; de fet, 

ja s’han produït alguns impor-
tants accidents en molts llocs, 
sent un perill tant per a vianants, 
com per a ciclistes.
La primera fase d’aquesta 
regulació tan sols afecta els 
vehicles de nova homologació. 
Però hi ha més, també estipula 
que aquests sistemes seran 
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obligatoris per a cotxes híbrids 
i elèctrics que ja hagin estat 
comercialitzats, és a dir, per 
a tots. Davant d’aquesta nova 
situació, algunes marques ja 
estan adaptant els seus vehicles, 
com és el cas de Nissan, que 
està incorporant la tecnologia 
Cant, Toyota.

Què estableix la normativa 
sobre el funcionament dels 
avisadors acústics?
La normativa sobre els motors 
elèctrics imposa que els siste-
mes d’avís acústic han de 
activar-se automàticament 
des del moment en què arren-
quin, fins que adquireixen una 
velocitat de 20 km/h. També 
han d’estar actius, tot i que el 
vehicle es mogui marxa enrere. 
Un cop hagueu superat aques-
ta franja de velocitat, el soroll 
que fa la rodadura provocarà 
el suficient soroll com per ser 
identificats, així que el sistema 
es desconnectarà. A més, no 
pot ser desactivat manualment.
A nivell tècnic, l’avisador haurà 
d’emetre un nivell de soroll 
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que ha de ser superior als 
56 decibels, però mai podrà 
elevar-se per sobre dels 75 
decibels.
Pel que fa al tipus de soroll, 
aquest haurà d’emetre de 
manera continuada, d’una 
forma similar a la d’un motor 
convencional. Específicament 
en el cas dels cotxes híbrids 
(que consten d’una combina-
ció de motor elèctric + motor 
tèrmic), aquests sistemes 
avisadors no han de generar 
sons si el propulsor tèrmic ja 
funciona. Tampoc requereix que 
funcioni quan el vehicle va marxa 
enrere si el vehicle compta ja 
amb un avís sonor. Sembla ser 
que aquesta normativa entra en 

conflicte amb el que estableix 
l’OMS (Organització Mundial 
de la Salut) en referència a la 
contaminació acústica. I és que 
aquesta organització, d’acord 
amb el que recomana per les 
Nacions Unides, recomanen 
reduir el límit de remor als 53db 
pel dia i a un màxim de 45dB 
a la nit, tot i que sembla que 
aquestes recomanacions no 
han estat tingudes en compte.
Aquests són els nous avisa-
dors acústics que comença-
ran a aparèixer en els vehicles 
elèctrics i híbrids a partir d’ara. 
I tu, has estat sorprès alguna 
vegada per un cotxe elèctric o 
híbrid quan gairebé ho tenies 
a sobre?

TALLER: Guixeres, 52  Badalona 

PADDOCK-BDN
ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

Tel.93 399 26 92                     info@paddockbdn.es                      www.paddockbdn.es

BOTIGA: Baldomero Solà, 4  Badalona 
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Llar

 Parets amb papers pintats 

Redacció / amic.cat

Una de les opcions que més 
èxit tenen a l’hora de decorar 
les parets del dormitori és 
posar-hi paper pintat.Una 
opció és posar paper pintat 
en totes les parets o només 
en alguna d’el les i en les 
altres aplicar-hi pintura.Si 
poseu paper només en una 
paret, haureu de tenir en 
compte el color de les altres 
parets perquè la combina-
ció sigui encertada. Si heu 
optat per un paper que no 
combina gaire, el millor serà 
que pinteu les altres parets 
per aconseguir un contrast 
bonic.Per aconseguir una 
decoració amb molta vida, 
podeu fe r  con t ras ta r  de 

forma molt marcada la paret 
que tingui el paper amb la 
resta de les parets, però en 
aquest cas haureu de combi-

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

nar ambdues tècniques per 
aconseguir un millor resultat.
Per això, el millor és optar 
per un paper pintat que tingui 
colors forts i molta energia, i 
que a les altres parets utilit-
zeu tons més neutres per 
suavitzar el resultat final. Si 
voleu aconseguir un efecte 
relaxant, el mi l lor és que 
opteu per un paper pintat de 
colors i estampats neutres, 
que podeu utilitzar en totes 
les parets perquè el resul-
tat sigui més harmònic. Els 
colors més indicats són els 
pastels i els neutres.
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Per gaudir del menjar, de la 
companyia, de l’ambient i de 
la tertúlia de sobretaula, heu 
de disposar d’un lloc adequat i 
cuidar tots els detalls per crear un 
ambient que convidi a la calma 
i a la conversa.I per aconseguir 
això, una de les coses que primer 
heu de tenir en compte és la 
il·luminació.En primer lloc, és 
important que trobeu el centre 
perfecte de la taula i que hi situeu 
el punt del qual penjareu un llum, 
perquè d’aquesta manera quedi 
centrat i no produeixi desequili-
bris visuals, de pes i de llum.Si 

voleu un efecte una mica més 
decoratiu, podeu optar per un 
llum de disseny o per col·locar-
ne més d’un. En aquests casos, 
és aconsellable optar per un 
nombre imparell i situar-los de 
forma ordenada sobre la taula.
Heu de buscar una llum càlida, de 
tons grocs, que creï un ambient 
apropiat per estar-s’hi una bona 
estona després de l’àpat i mentre 
duri. El llum penjant, a més de 
proporcionar la llum necessària 
per veure-hi, fa que els límits 
de l’estança s’apropin, i que en 
seure al voltant de la taula no 
sentiu damunt vostre una altura 
excessiva.

CONSELLS CASOLANS 
Taladrar la paret 
com un professional
Encara que sigui una tasca 
senzilla, moltes persones 
encara no la dominen, i fan 
veritables estralls cada vegada 
que han de penjar un simple 
quadre. 

Saber en què paret 
s'està trepant
En general, les parets estan 
fetes de maó i ciment, amb un 
revestiment de guix, o parets 
de pladur, les quals tenen els 
muntants i perfils metàl·lics que 
suporten les plaques de cartró 
guix. Hi ha alguns trucs per 
saber quina paret és:
Copets: Els clàssics copets 
per veure com sona la paret, 
et diuen perfectament si és de 
pladur o maó. En general, les 
parets de pladur sonen més 
buides i bastant més fràgils.
Una agulla: Intenta clavar un 
simple agulla a la paret. Si és 
de pladur, podràs clavar l'agulla 
fins al fons sense problema. 
Si és de guix i maó, clavarás 
l'agulla un centímetre més o 
menys. També has de tenir en 
compte quina broca utilitzar, 
hi ha per a diversos materials.
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• Arrenjaments i reformes
• Roba de la llar
• Nuvies, comunions 
    i cerimonies

C/Prim, 179
de 10 a 14 i de 17 a 20h.

JULIOL - AGOST - SETEMBRE, 
DISSABTES TARDA TANCAT

VACANCES DEL 12 AL 18 D'AGOST

Mercé Rodríguez

El teu ordinador és
molt lent?

tenim la SOLUCIÓ

93 460 31 10
www.integer.cat

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONS, 
ALBAÑILERIA, 

ELECTRICIDAD, 
FORTANERIA, GAS, 

PINTURA, ECONÓMICO
670 -232 -977

 Làmpades per al menjador 
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L’orientació més apropiada per 
a la cuina és l’oest, amb la zona 
de focs a la paret sud i la millor 
distribució és una illa al mig de 
l’estança.La cuina ha d’estar 
ben ventilada i ha de ser llumi-
nosa, àmplia. Pel que fa als 
colors, el millor és el blanc, però 
també són aptes els colors càlids 
barrejats amb detalls en colors 
brillants.És molt important la 

ubicació de l’aigüera i dels focs, 
que han d’estar lluny de la zona 
d’aigua, si és possible en parets 
diferents. Si no, es pot solucionar 
col·locant alguna cosa de metall 
o fusta entremig. El foc ha d’estar 
ubicat de tal forma que la porta 
d’entrada no quedi d’esquena a 
la persona que està cuinant. Si 
no es pot evitar, col·loqueu un 
mirall sobre la paret del foc, això 
permetrà que vegi què succeeix 
per darrere i augmentarà l’èxit i 

els ingressos familiars. A més, 
els focs han d’estar en bon 
estat, funcionant correctament i 
nets. Encara que sempre tenim 
tendència a utilitzar només un o 
dos cremadors, cal intentar utilit-
zar-los tots de la mateixa forma, 
perquè els ingressos familiars es 
potenciïn al màxim. Cal tenir en 
compte que els focs de gas són 
millors que els elèctrics, perquè 
aquests darrers destrueixen 
l’energia dels aliments.

 Cuina dissenyada amb fengshui 
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Els centres d’atenció primària 
de l’Institut Català de la Salut 
(ICS) a l’àrea Metropolitana 
Nord, entre ells Badalona, 
han implementat la progra-
mació de visites per motius 
a casos pediàtrics. Aquest 

Salut

 S’amplia la programació de visites 
 per motius a casos pediàtrics  

35

s is tema de t reba l l  es va 
començar a introduir al terri-
tori fa cinc anys per gestionar 
les demandes de la població 
adulta. Actualment aquest 
procediment està plenament 
conso l idat  ent re tots e ls 

Farmàcies
FARMÀCIA AGUILAR
Francesc Layret, 83 · 93 389 52 08
FARMÀCIA BELENGUER 
Concòrdia, 1 local B-41 (C.C.Màgic) 
93 224 55 58
FARMÀCIA CAIRÓ 
Canonge Baranera, 60 · 93 384 04 53
F. EDUARD CONDÓN  
Ptge. Riu Ter, 18-20 · 93 460 28 55
F. FERRÉ-CLAPÉS  
Av. Martí Pujol, 133 · 93 384 48 06
FARMÀCIA GAY
Av. Martí Pujol, 6-8 · 93 389 53 03
F. J. SALLA FUSTER  
Salvador Seguí, 4 · 93 387 39 16
FARMÀCIA LLOREDA     
Av. Catalunya, 60-62 · 93 388 18 41
FARMÀCIA P. RELAT     
Antiga de València, 31 · 93 399 92 76
FARMÀCIA PUCHOL 
Antiga de València, 31· 93 399 92 76
FARMÀCIA SERENTILL 
de Mar, 23 · 93 384 12 33
FARMÀCIA VIVES 
Juan Valera, 197 ·  93 388 05 04
FARMÀCIA VIAYNA 
President Companys, 45
FARMACIA MASNOU
Llefià, 15-17 · 93 387 42 98
FARMÀCIA OLÍMPIC 
Av.d’Alfons XIII  nº 127
93 387 93 50
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equips d’atenció primària. 
D’aquesta manera s’arriba 
a la unificació en la manera 
de gestionar les demandes 
de tota la ciutadania en els 
prob lemes de sa lu t  més 
comuns a l’atenció primària 
de l’àrea Metropolitana Nord, 
cosa que compor ta  una 
major equitat en l’assistència 
sanitària. 

En què consisteix?
La programació de visites 
per motius és un sistema de 
treball que estableix el temps 
i la prioritat en què els usuaris 
han de ser atesos en funció 
del problema de salut que 

presenten i quin és el profes-
sional més adient per la seva 
atenció (infermera, metge…). 
El  programa most ra una 
relació de motius de consulta 
freqüents a l’atenció primària 
i quina simptomatologia de 
cadascun d’ells cal tenir en 
compte. També indica quins 
d’aquests motius es poden 
considerar de baixa comple-
xitat i quins són més greus 
i requereixen ser atesos de 
manera immediata. D’aquesta 
manera els administratius 
sanitaris compten amb un 
context de treball clar que 
end reç a  i  s imp l i f i c a  l es 
accions a realitzar davant els 

casos més freqüents. A més, 
aquest sistema de treball ha 
contribuït a la seva professio-
nalització. 

Reduir la burocràcia
Per altra banda, i d ’entre 
altres profits, la programació 
per motius permet alliberar 
les consultes assistencials 
de la càrrega burocràtica. 
I  és que aquest procedi -
ment també estableix si la 
resolució de l’atenció ha de 
ser presencial, o bé, pot ser 
gestionada per altres canals 
(per exemple, rebre resul-
tats de proves a través de La 
Meva Salut). 
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Avgd. President Companys, 57 - 08911

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

Telf. 93 464 21 34

 "El maltractament a la gent gran: una 
realitat silenciada" a l’Aula de Salut  

La sala d’actes de l’Hospital 
M u n i c i p a l  d e  B a d a l o n a 
acollirà el dimecres 25 de 
setembre, a les 18.30 hores, 
la xerrada “El maltractament 
a la gent gran: una real i -
tat silenciada”, que anirà a 
càrrec de Maria Miguélez, 
cap de la Unitat de Treball 
Social de Badalona Serveis 
Assistencials (BSA). 
La gent gran, en ocasions, 
pot arribar a ser un col·lectiu 
vulnerable. Amb aquesta 
sessió informat iva volem 

donar recursos per informar 
i evitar al màxim possible 
aquesta realitat silenciada, 
especialment dins l 'àmbit 
domiciliari. Quins tipus de 
maltractament hi ha i algunes 
es t ratèg ies d 'abordatge, 
seran els eixos de la xerrada. 
Les persones que desitgin 
assistir a l’acte, que forma 
part del cicle de conferències 
Aula de salut. Aprenem de 
la mà de l’especialista, s’hi 
han d’inscriure prèviament. 
Les xerrades d’Aula de salut 

estan obertes a tothom qui 
hi estigui interessat, encara 
que el nombre d’assistents 
està limitat a l'aforament de 
la sala. 
L a  i nsc r i pc ió  es  po t  fe r 
mitjançant el telèfon 93 464 
83 89 -de dilluns a divendres 
de 9 a 13 hores- i l’adreça de 
correu electrònic bsa@bsa.
cat o mitjançant la pàgina 
web, gràcies a un formulari 
online disponible a la pàgina 
principal o a l'apartat l'Agenda 
de salut.
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Redacció

Alella està vivint aquests 
dies la 45è edició de la fes-
ta de la Verema d’Alella, 
que s’allargarà fins aquest 
diumenge 15 de setembre. 
Durant deu dies el poble es 
converteix en un punt de 
trobada per a totes aquelles 
persones que volen tastar 

els vins de la DO Alella i gau-
dir de les activitats festives 
i descobrir el paisatge i el 
patrimoni singular del poble. 
El passat cap de setmana va 
tenir lloc, i amb un gran èxit 
de públic, la tradicional Fira 
de la Festa de la Verema, on 
enguany hi va participar el 
restaurat badaloní “La Masia 
de la Xesca”. 

Gastronomia

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

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

 La festa de la Verema d’Alella 
 proposa una “verema nocturna” 
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realitzats l’any passat entorn 
a l’obra “Vinyes revelades” del 
col·lectiu Terra-lab. L’artista-
educadora Naiara Garcia 
Márquez ens apropa a la idio-
sincràsia d’Alella a través de 
l’observació de l’empremta que 
el paisatge deixa als seus ha-

bitants. Els principals protago-
nistes de l’experiència són els 
alumnes de les escoles Fabra 
i La Serreta que, fent servir els 
materials suggerits, parlen del 
lloc on viuen des de la revisió 
dels seus records. Som raïm 
trepitjat és, doncs, un paisatge 
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POLLASTRES A L'AST · MENJARS PER EMPORTAR
MENÚ DIARI 7,50€

Obert de dilluns 

a diumenge de 10h. 

a 15.30h. 

Canonge Baranera, 121 
Tel. 93 464 19 76

Aquest dissabte, verema 
nocturna 
Una de les activitats destacades 
del programa tindrà lloc aquest 
dissabte, 14 de setembre. Es 
tracta de la “verema nocturna”. 
Els interessats es trobaran al 
celler de Can Magarola a les 6 
de la matinada i seguidament, 
aniran cap a una de les vinyes 
d'Alella per veremar amb la sorti-
da del sol. En acabat, es tornarà 
al celler de Can Magarola per 
esmorzar. Les persones inte-
ressades en participar-hi s’han 
d’adreçar a l’Ajuntament d’Alella. 

"Som raïm trepitjat", la 
proposta artística de verema
“Som raïm trepitjat”  és un pro-
jecte d’art i educació que pren 
forma expositiva per mostrar el 
resultat dels tallers educatius 
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fictici definit pel ressò d’un te-
rritori real que els nens i nenes 
d’Alella observen, interpreten 
i trasllades al pla artístic. El tí-
tol de la proposta expositiva 
s’expressa amb el passat par-
ticipi, degut a que l’acció de 
prospecció del paisatge del te-
rritori on vivim es dona des del 
moment que naixem i habitem 
un lloc. Podem considerar que 
tot el material conceptual amb 
el que els nens de les escoles 
Fabra i  La Serreta treballen 
per elaborar les seves peces 
pertany al passat, als seus re-
cords. La proposta la podeu vi-
sitar, fins el 17 d’octubre, a Can 
Manyé, a Alella. 
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93 782 17 58 · www.ibericfusion.com
Eduard Maristany, 197 local 2 (al costat del Port Marina Badalona)

També ens podreu trobar a: CC Maquinista  - CC Màgic Badalona
1h. 

gratis
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Si has posat uns quilets, 
els trànsits pel sector de 
la salut, que aspecten a 
la Casa IX, suggereixen 
augmentar l'exercici físic i 
també sortir més de casa 
per veure món.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Vius un possible final 
d'etapa i tens ganes de 
conèixer gent nova. Un 
dels teus objectius de 
cara a la nova temporada, 
és sortir més, potser fins i 
tot, trobar parella.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Potser véns d'un període 
de silenci, de certa 
prudència verbal. Però 
aviat, entres en una etapa 
més social. Hi ha una 
persona que t'atrau molt 
i voldràs conèixer-la millor.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Si véns d'una etapa de 
reclusió per diferents 
motius, aviat entres en un 
període de més obertura i 
vida social. Molta energia 
continguda. Caminar pot 
ser un bon exercici.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Si signes algun contracte 
laboral, mira bé les 
condicions. Amb la tensió 
de Júpiter amb Mart, cal 
assegurar-se. Entraràs 
en un període de més 
reserva i contenció verbal.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

És evident la tensió 
que pots viure, amb 
l'aspecte de Júpiter. 
Potser cal resoldre 
temes domèst ics i 
laborals. Aviat s'inicia 
una etapa més social i 
et sentiràs millor.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Amb el trànsit de planetes 
per Casa III, l'enfocament 
de les coses és material. 
Cerques seguretat 
econòmica. Entres en 
un període de millor 
connexió amb persones 
de la família.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

La tensió de Júpiter al 
sector afectiu, indica 
que la qüestió de l'amor 
està sotmesa a tensió. 
Compte amb les accions 
mancades d'ètica, que 
poden compl icar- te 
l'existència.

VERGE
(22/8 al 21/9)

L'oposició de Neptú inclina 
a posar límits o reafirmar-
te davant persones que no 
es mostren clares, que no 
són frontals. Això ho pots 
viure, sobretot, al sector 
laboral.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Segueixes lluitant per 
la teva supervivència 
o pels teus objectius 
amb feresa. Saps que 
no pots abaixar la 
guàrdia però aviat es 
pot donar algun oasi 
de tranquil·litat.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

La tensió entre les Cases 
II i VIII, inclina a haver 
de prendre mesures 
en el sector econòmic. 
Potser és necessària una 
revisió de les finances per 
recuperar l'estabilitat.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Les relacions en general, 
poden ser una mica 
tenses, amb el trànsit de 
planetes per la Casa VII. 
Si els altres et provoquen 
confusió, potser cal 
establir certa distància.

Facilitat Imma del Destí · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres Dites

«Protegiu-me de la saviesa 
que no plora, de la filosofia 
que no riu i de la grandesa 
que no s'inclina davant els 
nens»

K.Gibran

«A boig i a cavaller, tot li està bé»
Variants i sinònims:
A boig i a cavaller, tot li està bé (Saura 1884)
Més val fama que diners (Saura 1884)
Equivalents: Buena fama, hurto encubre
[ES] (Saura 1884).
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

La meteorologia d'aquesta 
setmana ha vingut marca-
da per les for tes tempes-
tes. Diumenge, cap a les 4 
de la tarda, van registrar-se 
aiguats molt localitzats, sobre-
tot a Tiana, Montgat i la part 
nord de Badalona. L'episodi 
de tempestes va seguir la 
matinada de dilluns a dimarts, 
amb una gran descàrrega 
de llamps i trons, sobretot 
a dins del mar. La tempesta 
va despertar a molts ciuta-
dans durant la matinada. A 
Badalona les ratxes de vent, 
d'uns 50 km/h. van provocar 
algunes incidències, com la 
caiguda d'una palmera de la 
Rambla o un xiprer a la plaça 
Pompeu Fabra. Les tempestes 
van seguir durant la jornada 
de dimarts, amb una baixada 

L'episodi de tempestes va 
començar diumenge amb xàfecs 
molt localitzats. A Tiana va caure 
uns 50 mm, al Mas Ram, 40 
mm, 22 mm al Port i uns 6 mm 
al Centre de Badalona, amb 
registres molt irregulars. Les 
tempestes van provocar algunes 
incidències, com la baixada de la 
Riera de Sant Jordi de Montgat, 
on un vehicle va quedar atrapat 
o la caiguda d'un pal de llum a 
Tiana.

Temp màx 29,4 °C últ. mes

Temp mín 17,1 °C últ. mes

Hr màx 90% últ. mes

Hr mín 48% últ. mes

Press atm màx 1020,5 últ. mes

Press atm mín 1006,1 hPa mes

Vent màx 32,2 últ. mes

 Precipmàx 24h 24,5 l/m2 
provisional 
dia 10

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Bufalà

important de la temperatu-
ra. Sembla que de mica en 
mica l'estiu va arribant a la 
seva fi, amb aquestes típiques 
tempestes de final d'estació. 
Les darreres pluges són breus 
i amb una gran intensitat de 
precipitació. Durant aquesta 
setmana també s'ha vist la 
primera enfarinada a les cotes 
més altes dels Pirineus.

Meteorologia | Redacció TOT

Tempestes per aca-
bar l'estiu

PASSATEMPS.indd   3 10/09/2019   11:51:32



42

Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA

CENTRE BADALONA, carrer 
Laietània, p is reformat per 
interiorista a estrenar, 112 m2, 
4 habitacions, 2 banys,  terras-
sa, galeria, pàrquing opcional. 
336.000€. 600 513 452

TREBALL
 

SEÑORA SE OFRECE para 
cuidar personas mayores, niños 
y limpieza. Con experiencia  y 
curso de Geriatría. 600 074 801
CHICA 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 experien-
cia. 688 285 208
SE OFRECE CHICO para 
cuidar personas mayores y 
l impieza. Con referencias y 
experiencia. 688 425 200
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 
y  l i m p i e z a .  I n t e r n a .  C o n 
experiencia. 697 886 366
CHICA BUSCA TRABA-
JO  para cuidado de perso-
nas mayores, niños y limpieza. 
Interna o externa. 631 893 991
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Con 

referencias. Interna o externa. 
612 209 089
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Con 
referencias. 674 880 490
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Por 
horas o media jornada. 
631 602 007
CHICA BUSCA TRABAJO 
limpieza hogar, y cuidado de 
personas mayores o niños. Por 
horas, media jornada o completa 
y fines de semana, disponiblidad 
inmediata. 632 660 937
NECESITAMOS PERSO-
NAL DE MANTENIMIENTO-
CLIMATIZACIÓN. Jornada 
completa, contrato por obra y 
servicio. Escuela Internacional 
de Montgat. 934 625 050. hello@
sixlemonworld.com
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza. Con referencias 
y experiencia. Disponibilidad 
inmediata. 620 829 865
CHICA SE OFRECE para 
cuidar personas mayores, niños 
y limpieza. Con experiencia.
 651 946 874
CHICA BUSCA TRABAJO 
cuidando personas mayores, 
niños y limpieza. Interna, externa 
o por horas. 612 527 229

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

CHICA SE OFRECE para 
cuidar personas mayores y 
l impieza, niños y l impieza. 
Externa, con experiencia. 
612 235 508
CHICA SE OFRECE para 
cuidar personas mayores En la 
noche, limpieza por horas. Con 
experiencia. 632 113 133
SE OFRECE CHICA para 
cu idar  personas mayores, 
niños y limpieza.  Noches y 
fines de semana. 688 205 338
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores,  niños y l impieza.  
Interna o externa. 602 894 167
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Por horas. 
Con referencias.  698 636 763
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores,  niños o l impieza.  
Interna o externa. 688 308 166
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores,  niños y l impieza. 
Interna. Responsable. 
632 014 916
CHICA SE OFRECE para 
cu idar  personas mayores, 
niños y limpieza. Por horas. 
Con exper ienc ia y buenas 
referencias. 661 159 514
CHICA SE OFRECE para 
cuidar personas mayores, niños 
y limpieza. Por las noches, por 
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INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT AL CENTRE: 

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

Horari: Dilluns a divendres de 16.30 a 20.30h.  
Dissabte i diumenge de 11 a 20.30h.
Ara també a Facebook.com/dimoni.dolç

SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 687 73 50 63
dimonidolcbdn@gmail.com · Faccebook   - instagram

Preu: 0,35€/paraula

Necrològiques
10 de setembre
• Pere Guevara Pérez
• José Martínez Vicente
• Teo García Cuadros
• Fina Moreno López

9 de setembre
• Teresa Pérez Martínez
• Carme Huguet Navés
• Narciso Alba González
• Paco García Campoy

8 de setembre
• Pepi Pérez Zapata
• Rafael Ponces García
• Pedro Portillo Céspedes
• Gines Avila Martínez

7 de setembre
• Paquita García Montoliu
• Paco Puértolas Brouho
• Carme Boqué Descamps
• Maribel Brito Carrasco
• Sonia Hidalgo Fernández
• Francisca Navarro Murcia

6 de setembre
• Josep José Viladevall
• Evangelista Gómez Ruiz
• Asunción Gallego Llorente
• Antonio Genovés Miguel

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

651 976 517

horas o fines de semana. 
698 603 851
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidar personas mayores, 
niños y limpieza. Interna con 
experiencia. 722 471 374 
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidar personas mayores y 
limpieza. Con experiencia y 
referencias. Disponibi l idad 
inmediata.  671336367
SEÑORA HONRADA SE 
OFRECE para cuidar perso-
nas mayores y l impieza por 
horas o en las noches.
688 235 747 
SEÑORA CON PAPELES 
legales en regla, busca traba-
jo para limpieza, por horas o 
media jornada. 634 295 927

VARIS

COMPRO ANTIGUEDADES: 
muñecas, Scalextrics, Geyper-
man, 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, antigüe-

ALQUILER OFICINA 
300 €/MES 

O COMPARTIR 200 €/
MES CON POSIBILIDAD 

DE ALMACÉN
TEL. 608 690 516

dades, plumas, puros, objetos 
religiosos, restos pisos y casas. 
Pago al momento. José Miguel. 
679 736 491

AMISTATS

VIUDO 65 AÑOS, busco mujer 
española, extranjera, amistad, 
relación estable. 698 243 029

CLASSES

ES DONEN CLASSES parti-
culars de piano i l lenguatge 
musical. Professora  amb titula-
ció Superior de piano i llenguat-
ge musical. Badalona Centre. 
656 190 408
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Anys 60, quiosc a la plaça del Sol 
en el barri de Casagemes
Foto antiga: familia Mussons Expósito
Foto actual: Facu Martínez

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

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

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 
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PROPER SUPLEMENT 

AUTOESCOLES
NO T'HO PERDIS!

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

Distribuïdors oficials del TOT

Renovació distribuïdor

Horari: Obert tots els dies de 10h a 15.30h. 

Menjars per emportar.
Especialitat en arrossos i fideuas per encàrrec,
pollastres a l'ast, braves i croquetes.
Menú diari: Primer, segon, aigua i postre 7,50€

Per què continues distribuïdor del tot?
Volem tenir un detall amb els nostres clients.

Canonge Baranera, 121
93 464 19 76

Més de 40 anys al vostre servei. 
Disposem de totes les seccions:  fruiteria, 
carnisseria-xarcuteria, peixateria i forn-cafeteria. 
Ofertes diàries en productes frescos. 
Comandes a domicili. No tanquem al migdia. 

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

C. Torner, 5-9
934 610 770
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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

  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 

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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