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Del 27/03 al 03/04 '20

Tots 
a casa

C/ Guifré, 82
93 397 71 56

Joieria - Rellotgeria

Joieria La Plana 
us recorda que 

la matinada del 
dissabte 28 

al diumenge 29 
s'han d'avançar 
els rellotges. 
A les 2h. seran les 3h.
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La tranquil·litat d’una trucada.
Des de qualsevol lloc en qualsevol moment.

Atenció 24h.

93 497 0 497
www.pfb-serveisfuneraris.com
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FUNERARIS

Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat
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Si t’ho diuen,
no t’ho creuràs!
Tot el material per a realitzar les teves reformes 
amb un finançament increïble!!!

A Badagres ho tens fàcil, 
a Badagres ho tens tot

Finançament 
de fins a 24 

mesos sense     
interessos* 

www.badagres.com

*Finançament subjecte a l’aprovació de l’entitat financera corresponent
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 Ampliació d'espais 
 i llits per lluitar 
 contra el coronavirus  

Ciutat | Redacció

Aturar la pandèmia. Aquest és el 
principal objectiu de professio-
nals sanitaris, que s'estan deixant 
la pell, i de totes les adminis-
tracions. Ja s'han complert les 
dues primeres setmanes de 
confinament i el Consell de Minis-
tres va aprovar dimecres que 
s'allargaran fins a l'11 d'abril, tot 
i que tothom dona per fet que 
serà molt més superior. Tots els 
hospitals de Badalona s'han 
preparat aquests darrers dies 
per afrontar el pic de la pandèmia 
del Covid-19, que molts experts 
asseguren que anirà per llarg. 
Tant l'Hospital Germans Trias i 
Pujol com l'Hospital Municipal 
dediquen gairebé tots els seus 
mitjans per atendre als malalts. 
No tenim dades oficials de 

Badalona, perquè el Departa-
ment de Salut canalitza la infor-
mació. A Can Ruti, per exemple, 
dimarts s'estaven atenent uns 
300 positius, però molts d'ells des 
de casa. Pel que fa als morts, a 
la ciutat segons algunes dades 
que ha tingut accés aquest mitjà, 
ja superen la vintena, una xifra 
de dimarts que malauradament 
feia preveure que s'enfilaria quan 
el lector del TOT estigui llegint 
aquesta edició.  

Can Ruti s'amplia amb llits 
gràcies a l'Institut Guttmann 
Des d'aquest dimecres, dues 
de les unitats hospitalàries de 
l'Institut Guttmann, un total aproxi-
mat de 70 llits, s'han convertit 
en plantes d'hospitalització de 
pacients de Germans Trias, en 
les quals s'atenen pacients del 

5

coronavirus positius de comple-
xitat moderada. Gràcies a l'acord, 
entre els dos centres, Can Ruti 
aporta personal mèdic i infermer 
i l'Institut Guttmann aporta també 
metges, personal infermer i altres 
professionals per poder cobrir 
totes les necessitats derivades 
d'aquesta nova circumstància. El 
mateix edifici de Can Ruti també 
s'han habilitat diversos espais per 
atendre malalts i s'han habilitat 
nous espais de crítics, que ja han 
començat a funcionar.

L'hotel Rafaelhoteles 
també acull una unitat 
d'hospitalització 
Fa una setmana va tancar al 
públic el Rafaelhoteles. Ara, 
l'establiment hoteler s'ha convertit 
en un hospital més. Aquestes 
instal·lacions són gestionades per 

La Setmana

Foto: Germans Trias i Pujol
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professionals de Germans Trias 
i s'hi han desplegat els mateixos 
serveis i logística. Segons la 
previsió del Servei Català de la 
Salut, les extensions hospita-
làries a hotels són ocupades per 
malalts de Covid-19 que estiguin 
ja en fase de recuperació però 
que necessitin repòs i evitar la 
transmissió del virus abans de 
rebre l'alta i tornar a casa. Des 
de l'Ajuntament de Badalona no 
descarten habilitar d'altres espais 
per atendre malalts, com escoles 
o bé pavellons esportius.  

L'Hospital Municipal habiita uns 
100 llits per malalts del Covid-19
Al Centre de Badalona, l'Hospital 
Municipal ha destinat prop de 
100 llits per malalts de corona-
virus, repartits per diferents 
plantes del centre sanitari. Des 
de l'Hospital Municipal, gestio-
nat per BSA, s'ha fet també un 
esforç per aprofitar tots els espais 
del centre hospitalari. Des de 
l'Hospital no descarten utilitzar 
els llits del Rafael Hoteles, tal com 
fa l'Hospital Germans Trias, si fos 
necessari.  

Aquest dimecres, la Unitat 
Militar d'Emergències (UME) 
ha començat a fer tasques 
de desinfecció de diversos 
equipaments de Badalo-
na per evitar la propagació 
del coronavirus. La decisió 
d'iniciar aquests treballs es va 
adoptar dimarts al matí en la 
reunió que l'alcalde de Bada-
lona, Álex Pastor, va mante-
nir amb membres de la unitat 
de reconeixement de la UME 

5

amb l'objectiu de coordinar i 
prioritzar els espais d'aquest 
municipi en els quals es por-
taran a terme els treballs de 
neteja. Els espais que s'han 
desinfectat són voltants de 
residències de gent gran, 
mercats municipals i centres 
sanitaris, entre d'altres. Els 
treballs de desinfecció que 
realitza la UME prioritzaren 
aquells espais on hi hagi un 
risc de contagi més alt.

La Unitat Militar d'Emergències de l'exèrcit 
desinfecta diversos espais de Badalona

Imatge dels membres de la UME desinfectant una residència de gent gran  
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Suspeses les Festes de Maig 2020
pel coronavirus

Ciutat | Redacció

Badalona no celebrarà enguany 
les tradicionals Festes de Maig 
a causa d'aquesta emergència. 
Aixì ho va anunciar dimecres 
l'alcalde de Badalona, Àlex 
Pastor. Segons el batllet, "en 
aquests moments s'ha d'actuar 
pensant en la protecció de la 
salut i la seguretat del veïnat de 
Badalona i no es pot destinar 
cap mitjà i esforç a treballar en 
la programació d'actes festius". 
Pastor també va explicar que la 
Fira de Sant Jordi també queda 
anulada. Un cop presa aquesta 

decisió, el govern municipal ha 
decidit destinar a altres causes 
els 450.000 euros de la parti-
da reservada per celebrar les 
Festes de Maig. En primer lloc, 
es reservaran 50.000 euros per a 
despeses relacionades amb les 
festes que ja estan comprome-
ses. En segon lloc, s'ha decidit 
destinar 50.000 euros al projec-
te d'investigació de la vacuna 
contra la COVID-19 que s'està 
realitzant a Can Ruti. La resta, 
350.000 euros seran destinats 
a negocis i ciutadans afectats 
per aquesta crisi després d'un 
estudi. 

La nit del 10 de maig no cremarem el dimoni a la platja

Ovacions, solidaritat 
i voluntariat durant 
aquesta crisi

Ciutat | Redacció

Sortir al balcó i a la terrassa de 
casa ja s'ha convertit en una 
acció imprescindible durant 
aquests dies de confinament 
a casa. Cada vespre, a les 
20h, els aplaudiments, i en 
moltes ocasions la música, 
ressonen a tots els barris de 
Badalona, i de la resta de 
país. A més, durant aquesta 
setmana, els cossos policials, 
com Mossos d'Esquadra i 
Guàrdia Urbana, es traslla-
den cada vespre davant les 
portes dels hospitals, com 
Can Ruti i l'Hospital Munici-
pal, per donar les gràcies als 
professionals sanitaris. A més, 
molts establiments de la ciutat, 
i també mercats municipals, 
han donat aliments als hospi-
tals badalonins. D'altra banda, 
tal com expliquem en aquestes 
pàgines especials del TOT, 
molts veïns de la ciutat seguei-
xen fent mascaretes i d'altres 
materials de protecció per 
enviar-los als centres sanita-
ris i pels mateixos ciutadans. 
La solidaritat, aquests dies de 
crisi, s'escampa per tot arreu.  
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Badalona veta passejades amb
el gos més enllà de 100 metres 
del  domicili

Ciutat | Redacció

L'Ajuntament de Badalona 
ha establert que les passe-
jades pe l  gos només e ls 
pugui fer una persona i que 
siguin cur ts, per cobrir les 
necessitats fisiològiques de 
l'animal i no més enllà d'una 
distància de 100 metres del 
domicili on estigui empadro-
nat. L'alcalde, Àlex Pastor, 
pren aquestes mesures a 
la vista que hi ha ciutadans 
que realitzen passejos amb 
gossos de forma poc segura 
i amb l'objectiu de minimit-
zar riscos, i ha recordat que 
no són activitats d'oci i que 
podrà sancionar a qui contra-
vingui. La decisió que només 
una persona pugui passejar 

al gos s'estableix excepte en 
famílies monoparentals que 

Des de fa dies els gossos no poden allunyar-se més de 100 metres del domicili 

Comerç | Redacció

L'Ajuntament de Badalona ha 
limitat a les 21h del vespre l'horari 
de tancament dels establiments 
de venda personalitzada o 
d'autoservei de menys de 150 
metres quadrats. L'alcalde de la 
ciutat, Álex Pastor, ha signat un 

decret en aquesta direcció. La 
decisió s'ha pres després que els 
Mossos d'Esquadra i la Guàrdia 
Urbana, detectesin un elevat 
moviment de persones en horari 
nocturn i "amb cert descontrol de 
les mesures imposades per l'estat 
d'alarma", al voltant d'aquesta 
tipologia de negocis.

no puguin deixar els seus fills 
sols a casa.

Les botigues de menys de 150 metres 
han de tancar abans de les 21h 
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Obre el pavelló de Casagemes
per acollir fins a 80 sense sostre

Ciutat | Redacció

Des de fa una setmana, 
l'Ajuntament de Badalona ha 
ampliat l'espai destinat a perso-
nes sense llar per assegurar 
que tinguin un lloc on passar els 
pròxims dies, en plena emergèn-
cia sanitària pel coronavirus. El 
consistori ha habilitat el polies-
portiu de Casagemes amb uns 
80 llits que queden a la disposi-
ció de les persones sense llar 

que ho puguin necessitar. L'espai 
compta amb diverses sales per 
a dones, homes, persones amb 
necessitats especials, infer-
meria, menjador i un espai per 
passar-hi el dia. Fins ara, en 
el marc de l'Operació Hivern, 
Badalona disposava de 25 
places en un espai situat al 
barri de la Salut on les perso-
nes sense llar podien passar la 
nit. Aquest espai seguirà obert 
durant aquests dies.

Llits instal·lats al pavelló del barri de Casagemes 

Transport públic reduït 
durant aquests dies 
Les conseqüències d'aquesta 
crisi sanitària s'està notant a 
tots els àmbits. El transport 
públic també s'ha anat adaptant 
a la situació. A Badalona, els 
autobusos de Tusgsal han reduït, 
en gairebé un 50%, totes les 
freqüències i línies. Tots els 
autobusos segueixen aplicant 
mesures de seguretat, com 
entrar per la porta del darrera 
i no vendre bitllets senzills. El 
metro, Rodalies Renfe i Tram 
han reduït horaris. Pel que fa al 
cap de setmana, ni metro ni tram 
funcionen durant la nit de dissa-
bte. El metro funciona de 5h de 
la matinada a les 24h, de dilluns 
a diumenge. D'altra banda, el 
taxi segueix funcionant, amb 
una reducció de vehicles, però 
només hi pot pujar un passat-
ger per cotxe. Altres empreses 
de VTC, com Cabify, han optat 
per recomanar només viatges 
imprecindibles.  

Pompes Funebres de Badalona 
ha volgut informar que en compli-
ment de les mesures decretades 
per la Generalitat de Catalun-
ya, PFB Serveis Funeraris, ha 
adoptat les mesures preventives 

previstes per fer front al corona-
virus. Per tal de protegir als seus 
usuaris, treballadors i a la ciutada-
nia en general, Pompes Funebres 
de Badalona han pres la decisió 
de no celebrar vetlles ni cerimò-

nies a les seves instal·lacions. 
Algunes empreses, en casos 
excepcionals, permetran a la 
família més propera restar en 
una sala uns breus minuts amb 
el difunt per poder acomiadar-se.

El tanatori de Badalona suspèn totes les vetlles i cerimònies 
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Impulsen el projecte 
#MascarillasalRescate

250 voluntaris a la Xarxa 
Solidària de Badalona

La marca navarresa Green 
Cornerss i les emprenedo-
res mataronines Laura Tió 
(Mamis&Minis) i Mar Opisso 
(Ninona Handmade), totes tres 
dedicades a la moda infantil, 
han impulsat una campanya per 
fer arribar mascaretes a centres 
sanitaris en la lluita contra el 
coronavirus. La primera remesa 
de #MascarillasAlRescate ha 
arribat aquesta setmana a 
Can Ruti (1.000 mascaretes) o 
l'Institut Guttmann (500). El grup 
recull excedents de teles que 
distribueix entre els seus tallers 
i voluntaris per fer producció 
de mascaretes amb factor de 
protecció FPP2.

En poc més d'una setmana de 
confinament de la població, la 
Xarxa Solidària de Badalona ja 
compta amb més de 250 volun-
taris i voluntàries, i d'aquests, 
ja n'hi ha 22 que fan serveis 
atenent a demandes concre-
tes, 19 que estan confeccionant 
mascaretes de protecció per a 
personal sanitari i voluntaris, i un 
grup de psicòlegs que generen 
continguts oberts i atenen a qui 
ho necessiti de forma gratuïta. 
[+] xarxasolidariabdn@gmail.com

Neix a Badalona la xarxa de 
voluntariat "totsjunts.cat"

L'empresa montgatina ICT Filtration
fabrica mascaretes i bates per donar-les 
als hospitals

Solidaritat | Redacció

Les mostres de solidaritat 
s'estan escampant per tots els 
racons de la ciutat. Des de la 
Xarxa de Voluntariat a perso-
nes que estan fent mascaretes 
i material de protecció a casa. 
Una de les iniciatives, de les 
moltes, que ha nascut aquests 
dies és la xarxa de voluntariat 
dedicada a fer a casa material 
de protecció i seguretat, com 
mascaretes, a casa. Per unir-
se les iniciatives s'ha creat un 
web www.totsjunt.cat i diversos 
perfils de Facebook que porten 
per nom "Solidaritat amb els 

Solidaritat | Redacció

ICT Fil trat ion, amb seu a 
Montgat i especialitzada en 
solucions filtrants per a la indús-
tria farmacèutica i alimentària, 
ha reorganitzat totes  seves 
línies i torns de producció per 
fabricar mascaretes i bates 
quirúrgiques per donar-les a 
centres sanitaris. Amb aquest 
canvi en la seva producció, la 
companyia vol ajudar a pal·liar 

hospitals de Badalona contra el 
coronavirus" i "Voluntariat contra 
el coronavirus Badalona". Totes 
les persones interessades troba-
ran enllaços i més informació en 
aquestes pàgines.

l'escassetat d'equips de protec-
ció individual (EPI). "És la nostra 
manera de col·laborar per frenar 
l'expansió de la pandèmia i 
protegir els que estan cuidant 
de la nostra salut", ha expli-
cat a diversos mitjans  Xavier 
Bassas, director general d'ICT 
Filtration. L'empresa de Montgat 
ha adoptat les mesures neces-
sàries i recomanades per les 
autoritats sanitàries per garantir 
la continuïtat de la producció.

Algun material per fer
mascaretes a casa

13
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Méteo

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

Divendres de la setmana passa-
da al final de la matinada va ser 
l’equinocci de primavera. Tot i 
això, l’ambient suau que havíem 
tingut durant força setmanes 
entre el mes de febrer i principis 
de març sembla haver quedat 
enrere. Durant els darrers quinze 
dies amb prou feines s’ha arribat 
als 15 o 16 °C de temperatura 
màxima. Fins i tot, el dia 12 hi 
va haver bancs de boira molt 
espessos sobre el mar que van 
arribar a endinsar-se a terra. 
Això va donar pas a una jorna-
da rúfola, fresca i molt humida. 
Tant és així que els higròmetres 
van superar la ratlla del 95% 
d’humitat relativa. A la fresca 
de les darreres jornades s’hi 
han de sumar les tongades de 

Aquest dilluns, 23 de març, es 
va celebrar el Dia Meteorològic 
Mundial, en commemoració del 
70è aniversari de la constitució 
de l’Organització Meteorolò-
gica Mundial (OMM). El lema 
d’aquest any ha estat “compta 
cada gota, cada gota compta”. A 
causa de la crisi del nou Corona-
virus, tots els actes que hi havia 
programats arreu del territori 
s’han hagut de suspendre.

Temp màx 16,6 °C el dia 9

Temp mín 9,2 °C el dia 20

Hr màx 96% el dia 12

Hr mín 54% dies 9 i 10

Press atm màx 1029,9 hPa dia 17

Press atm mín 1012,1 hPa dia 22

Vent màx 57,9 km/h (est) 
el dia 16

 Precipmàx 24h 14,1 l/m2 dia 16

 Precip anual 177,6 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre (dades mensuals)

pluges que, un cop per setma-
na pel cap baix, ens han anat 
visitant. De fet, el dia 16 vam 
tenir una petita llevantada que 
va deixar al voltant de 14 l/m2 a 
la ciutat, ratxes de vent superiors 
als 50 km/h i onades de 2 metres 
d’altura.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo dels dies 
9 a 22 de març
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Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

La Setmana en imatges

Les empreses de Badalona, i també particular, continuen amb la donació de material
de protecció i sanitari pels centres de salut i treballadors 
Els paradistes del mercat Morera-Pomar porten aliments als professionals de Can Ruti 
Moltes botigues i negocis de Badalona han portat menjar als centres sanitaris 
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Molts veïns fan mascaretes a casa, com aquests de les Vessants de Tiana, per centres sanitaris  
Les policies locals de Badalona, Montgat i Tiana fan controls conjunts durant aquests dies
Molts ciutadans, escoles i entitats,  gràcies a les impressores 3D, estan fabricant mascaretes a casa
Els serveis de neteja de Badalona desinfecten zones sensibles de la ciutat
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Informacions 
d'interès de Badalona

Telèfons d'interès a la ciutat
Ajuntament, info sobre coronavirus: 
934 832 925 (no temes de Salut)

Protecció Civil 933 870 016 
(ajudar les persones més vulnerables) 

B.S.A, Badalona Serveis Assistencials: 
934 648 300

Hospital Germans Trias i Pujol: 
934 978 800

Els serveis sanitaris
Urgències per coronavirus i sanitàries
061
Emergències
112
Consultes generals
012

#ELTOTaCasa

*Retalla aquesta pàgina i penjar-la a la nevera de casa teva 

Febre Tos Sensació 
de falta 
d'aire

Malestar 
general

L'atenció a les víctimes de violència 
masclista no s'atura

900 900120

App per baixar-te al mòbil 
sobre coronavirus

Tens símptomes 
de coronavirus? 
Has estat en 
contacte amb 
algú diagnosticat?
Pots baixar-te l'app, 
per Iphone o
Android

STOP COVID19 
CAT
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Esports

Poliesportiu | J.C.

Els Jocs de Tòquio s'ajornen fins al 2021

La crisi del coronavirus ha 
acabat provocant la suspensió 
dels Jocs de Tòquio, previstos 
per aquest estiu. La renúncia 
de diversos països va precipitar 
la decisió del Comitè Olímpic 
Internacional (COI) i del país 
organitzador, Japó,  que els ha 

ajornat fins a l'estiu del 2021. 
Mireia Belmonte, que ja havia 
hagut d'interrompre la seva 
preparació pel Covid-19, s'ha 
mostrat favorable a aquesta 
decisió, per evitar el risc de 
contagi i perquè tots els espor-
tistes puguin afrontar la cita 
olímpica sense entrebancs i "en 
igualtat de condicions".

Bàsquet | Jordi Creixell

El 30 de març del 1930 un grup 
de joves, Màrius Cuixart, Xavier 
Estruch, Joaquim Massot, 
Miquel Lloret, Joan M. Boada, 
Adrià Corominas, Antoni Gonzá-
lez i Marc Grífol, van fundar la 
Penya “Spirit of Badalona”. Poc 
es podien imaginar que la seva 
Penya, rebatejada posterior-
ment com a Joventut, acabaria 
complint 90 anys de vida sent 
un dels clubs més llorejats del 
bàsquet europeu, amb cinc 
títols continentals, 4 lligues i 
vuit copes, i tot un referent en la 
formació de jugadors. Malaura-
dament, però, el coronavirus farà 
que aquest 90è aniversari de la 
Penya, que tindrà lloc dilluns, se 

celebri sense bàsquet a l'Olímpic 
i amb molta incertesa econò-
mica pels efectes de l'aturada 
de les competicions. Alguns 
clubs de l'ACB ja han aplicat un 
Expedient de Regulació Tempo-
ral d'Ocupació (ERTO), però a 
l'hora de tancar aquesta edició la 
Penya no havia fet cap moviment 
oficial sobre aquesta qüestió.

La Penya fa 90 anys 

Equip del 1933 a Can Solei. / Museu de 
Badalona (Col. Família Traité Pibernat) 

Mireia Belmonte. / www.triatlonweb.es

Moltes federacions van aturar 
inicialment les competicions 
durant dues setmanes. La situa-
ció, però, ha fet que gairebé 
totes les lligues s'hagin suspès 
de forma indefinida, fins que el 
Govern decideixi que és segur 
poder reprendre-les. 

L'aturada inicial de dues
setmanes s'allarga 

Arran de la situació generada pel 
coronavirus, alguns clubs han 
decidit suspendre temporalment 
el pagament de les quotes, fins 
que la situació es normalitzi. El 
Sant Josep, el Badalonès o el 
Bufalà són alguns dels que han 
pres aquesta mesura. 

Diversos clubs suspenen el 
pagament de quotes

Totesports27març2020 OKEY.indd   1 25/03/2020   15:10:31



Cultura

Queda menys d'un mes per 
Sant Jordi i des de fa dies ja 
es evident que aquest no serà 
una Diada normal. D'entrada, 
els llibreters ja han anunciat 
que treballen per fer-lo quan 
les autoritats donin llum verda. 
Per altra, el Gremi de Llibreters 
han assegurat que organitzaran 
activitats alternatives. "Segons 
les restriccions que hi hagi 
en aquell moment farem de 
més o menys", han explicat els 
llibreters que han assenyalat 
com una possibilitat organitzar 
activitats virtuals o digitals. El 
Gremi de Llibreters també ha 

Sant Jordi | Redacció
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Sant Jordi 2020 es posposa i 
els llibreters i floristes proposen 
una Diada "virtual"

Carrer 
a carrer 

Estat de l'Europa septentrional 
amb capital a Vílnius. Al llarg 
de la seva història ha estat di-
verses vegades annexionada a 
Rússia, de la qual es va inde-
penditzar el 1991 després de la 
desintegració de l'antiga Unió 
Soviètica.

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

Carrer de Lituània

Montigalà

Aquesta imatge no la podrem veure aquest any a Badalona

El passat dissabte es va 
complir 200 anys del naixement 
d'Evarist Arnús Ferrer (Barcelo-
na 1820-1890). Financer, l'any 
1846 s'establí com a agent de 
canvi i borsa i obrí la seva casa 
de banca. Arnús va tenir una 
forta relació amb Badalona, 
on fins i tot va ser nomenat 
fill adoptiu, el 1884. El Museu 
prepara una sèrie d'actes, a la 
tardor, sobre la figura d'Evarist 
Arnús.

En un comunicat, la colla 
micaco ha explicat que des 
del primer moment de l'estat 
d'alarma han aturat tota la seva 
activitat. La colla havia de fer 
la Diada d'Inici de  tempo-
rada a finals d'aquest mes 
de març. De moment, tot ha 
quedat aturat i esperem que 
s'acabi aquesta situació per 
poder reprendre tota la seva 
activitat castellera.

L'Ajuntament de Badalona ha 
decidit no obrir el període de 
convocatòria de sol·licitud de 
subvencions de l'any 2020 
destinades a entitats a causa 
de l'actual alarma. Mentre duri 
la situació, el consistori mantin-
drà la suspensió dels terminis 
de sol·licitud per tal d'assegurar 
la lliure concurrència i la igualtat 
de condicions per a tothom. 

200 anys del naixement 
d'Evarist Arnús

Els Castellers de Badalona 
paren la seva activitat

L'Ajuntament no obrirà 
la convocatòria de 
subvencions per entitats

alertat de la desaparició de 
"moltíssimes llibreries" davant 
de la situació generada per 
la crisi del coronavirus, i per 
això demanen "més que mai" 
ajuda a les administracions. 
"Tancar tots aquests dies és 
molt preocupant per la super-
vivència". Aquests dies, des de 
les xarxes, han sorgit iniciatives 
de lectors com reservar llibres i 
adquirir-los quan la llibreria obri. 
També hi ha preocupació en el 
sector de les floristeries per la 
cancel·lació que pot significar 
aquest Sant Jordi. A Badalona, 
iniciatives com la Fira de Sant 
Jordi o del llibre, ja han anunciat 
que no tindran lloc aquest any.  
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En la primera quinzena del mes 
d'octubre del 1918, Badalo-
na, una ciutat que no arribava 
als 30.000 habitants, va viure 
submergida en el caos a causa 
de la coneguda com a grip 
espanyola. Molts comerços, 
fàbriques i serveis van haver de 
tancar per manca de personal. 
L'Eco de Badalona, ara digitalit-
zat pel Museu, explicava el 19 
d'octubre de 1918 que durant 
els primers dies d'octubre van 
morir a la ciutat 52 badalonins 
i badalonines. Molts altres 
van emmalaltir. Les xifres van 

Fa 102 anys era notícia a Badalona

augmentar durant aquell octubre 
i novembre. La Mancomunitat de 
Catalunya va prohibir tota activi-
tat que comportés "relacions 
poble a poble", com reunions, 
mítings, partits de futbol o 
espectacles teatrals. El contacte 
entre la gent propagava la malal-
tia. De fet, l'Eco de Badalona no 
va tenir edició del 19 d'octubre 
a l'1 de novembre. A les cròni-
ques d'aquella tardor, l'edició de 
l'Eco publicava recomanacions 
d'higiene i bans de l'alcalde per 
evitar la propagació d'aquesta 
grip. 

Sense pluges des de fa dies, 
aprofitant el confinament 
de la gent, es continuen 
abocant aigues residuals 
directament al mar a 
#Badalona
@CarlesCombarros

En quin moment els aplau-
diments als sanitaris es 
van convertir a #badalona 
en festes amb altaveus als 
balcons?
@xdlaires

Ha mort mossèn Joan 
Cuadrench, pel conoravi-
rus, qui va treballar molts 
anys de capellà obrer a les 
parròquies de Llefià i Pomar 
de #Badalona @rmassipg

Ho hem vist al Facebook del TOT

Creus que les mesures preses 
pel Govern espanyol, per la 
contenció del coronavirus, 
són suficients?
No 39% 
Cal un confinament total 31%
Han actuat massa tard 19%
Sí 11%

Pròxima pregunta:
Creus que després d'aquesta 
crisi sanitària s'obrirà una 
nova etapa per a tots?
Sí, s'obre una noba etapa
No, serà com abans

510 vots 
via Twitter @totbadalona

Marta Pons Roca 
Sou els millors, us mereixeu 
tot. Jo sóc pacient oncològica 
i la veritat que tot va bé de 
moment. Vull agrair a totes 
les infermeres i doctores de la 
planta 13. 

Miquel Forcadell 
Aquesta setmana veu salvar 
la vida de la meva mare. 
Esteu sense recursos, 
cansats i seguiu al peu del 
canó! Us admiro de tot cor pel 
tracte rebut a la mare i l'humà 
que sou. Gràcies per la vostra 
vocació d'ajudar a la gent

La coneguda com a grip espanyola 
afectava també la ciutat de Badalona

Opinio-18-19.indd   1 25/03/2020   15:38:33
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Badalona amb uns altres ulls

21

Carrers que han perdut la seva 
identitat, la seva essència i el 
seu ritme habitual. Tots els barris 
de Badalona han quedat trans-

formats, buits i com mai l'havíem 
vist. L'estat d'alarma, per la crisi 
sanitària del coronavirus, ha fet 
veure Badalona amb uns altres 

ulls. Des del TOT us volem oferir 
en aquestes pàgines algunes 
instantànies diferents i que mai 
ens hauríem imaginat.  

BadalonaAmbUnsAltresUlls.indd   2 25/03/2020   7:21:06
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Troba totes 
les imatges al 
nostres web.

Fotos:
Redacció
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Novetats

Quinn, una jove infermera, 
descarrega una aplicació per 
al mòbil anomenada 'Cou-
ntdown', que pot predir el 
moment exacte en què una 
persona morirà. En aquest 
moment descobreix que a 
ella només li queden tres 
dies de vida.

Countdown. 
La hora de tu 
muerte

Dirigit: 
Justin Dec
Intèrprets: Eliza-
beth Lail, Peter 
Facinelli

Any 1942, Segona Gue-
rra Mundial. Després de 
l'devastador atac sorpresa 
que va destruir Pearl Harbor, 
l'Armada Imperial Japone-
sa es prepara per a un nou 
atac..

Estrenes de sèries 
a les plataformes digitals

Midway

Dirigit: 
Roland
Emmerich 
Intèrprets: Ed 
Skrein, Woody 
Harrelson, 
Patrick Wilson, 
Luke Evans

Black Lightning (T3)

Ozark (T3)

Vamos Juan (T2)

Future Man (T3)

Creada per: Salim Akil
Intèrprets: Cress Williams, China Anne McClain, 
Christine Adams, Nafessa Williams, Dabier

L'univers televisiu dels còmics de DC segueix ex-
pandint-se. Jefferson Pierce, que va deixar de ser 
el superheroi Black Lightning fa nou anys, torna al 
seu paper d'heroi per defensar la seva família.

Creada per: Bill Dubuque
Intèrprets:  Jason Bateman, Laura Linney, Sofia 
Hublitz, Skylar Gaertner, Peter Mullan

Un home de negocis ha molts diners a un narco-
traficant. Per tornar-, l'ajuda a rentar diner negre. 
Per fer-ho, trasllada a la seva família a un petit po-
ble de vacances.

Creada per: Diego San José
Intèrprets: Javier Cámara, María Pujalte, Adam Jeziers-
ki, Yaël Belicha, Esty Quesada, Cristóbal Suárez

Conscient de tot el que encara li queda per apor-
tar, Juan Carrasco decideix fer un pas endavant: 
reunir al seu equip de confiança, tornar a Madrid i 
fundar un nou partit.

Creada per: Kyle Hunter
Intèrprets: Josh Hutcherson, Eliza Coupe, Derek Wil-
son, Glenne Headly, Ed Begley Jr., Haley Joel Osment

La seva vida gira per complet quan uns misterio-
sos visitants de el futur li trien com a peça clau en 
la lluita contra la imminent extinció de la raça hu-
mana.
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Pel·lícules
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Creada per: Eric Wald
Intèrprets: Eline Powell, Ian Verdun, Rena Owen, Alex 
Roe, Anthony Harrison, Chad Rook, Ron Yuan

La vida del pueblo costero Bristol Cove cambia 
por completo cuando unas sirenas salen del mar y 
empieza una guerra.

22

Siren (T3)

La casa de papel (T4)

Home Before Dark

Tales from the loop

Creada per:  Álex Pina
Intèrprets:  Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, 
Paco Tous, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Alba Flores

La necessitat de salvar Rio, arrestat per la Inter-
pol i sotmès a tortures durant setmanes, porta a 
la banda a reunir-se i ordir un nou robatori amb el 
qual poder cridar l'atenció dels seus captors.

Creada per: Dana Fox
Intèrprets: Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby 
Miller, Kylie Rogers, Adrian Hough, Jibrail Nantambu

Una nena d'onze anys es muda de Brooklyn a la 
localitat natal del seu pare, on emprendrà una ca-
rrera com precoç reportera. Basada en la història 
real de la nena Hilde Lysiak.

Creada per: Patrice Sauvé
Intèrprets: Isabel Richer, Alexandre Landry, Alexa-
Jeanne Dubé, Èveline Gélinas, Patrick Hivon

Basada en les obres de l'artista suec Simon Stål-
enhag, la sèrie explora la ciutat i les persones que 
viuen sobre The Loop, una màquina construïda 
per desbloquejar i explorar els misteris de l'univers.
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Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Barcelona, 1945. Nil Roig és 
un noi que es passa el dia 
amb bicicleta transportant 
d'un cinema a un altre velles 
bobines de pel·lícules. El dia 
del seu tretzè aniversari és 
testimoni d'un crim.

El chico de las 
bobinas

Cervantes, Pere

Facilitat per Saltamartí Llibres

La Paula, en Jonas i la 
Kate es van conèixer a 
Brussel·les, a l'institut de 
Pintura. Buscant el seu camí 
vital, la Paula Karst ho ha-
via anunciat als seus pares: 
«Hi aprendré les tècniques 
del trompe-l'oeil, l'art de la 
il·lusió».

Editorial

Un món a 
l'abast de la 
mà

Kerangal, 
Maylis
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TOT Anirà bé

 Els nens i nenes de Badalona 
 continuen donant ànims a tothom 

Unay (3 anys)

Oriol Inglés (3 anys)

Ariadna Conchello (11 anys)

Teo-Roda (7 anys)

Troba tots
els dibuixos

al web

Berta Tripiana (4 anys)

El TOT segueix rebent dibuixos dels infants 
badalonins d'ànims per a tots els que estan 
treballant i estan a casa

NENS.indd   2 24/03/2020   13:50:12



Ivet Pérez Vasco

Martin, Aitana i Joan (11,15 i 16)

Berta (4 anys)

Candela (6 anys)

Claudia Comella

Adrián (4 anys)

NENS.indd   3 24/03/2020   13:50:14
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

FELICITATS! El Sol entra 
al teu signe i renoves 
energies. Amb Mercuri 
a Casa XII, et pots sentir 
més contingut i reflexiu. 
Evita donar voltes al que 
per ara no té solució.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Potser  penses en 
expandir horitzons i 
cercar més enllà de 
l ’entorn habitual, la 
manera de guanyar-te 
la vida. Pot donar-se 
una connexió especial 
a la xarxa i sorgir l’amor.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Pot ser que no tinguis 
clar cap on dirigir-te 
professionalment. Si 
és el cas, no prenguis 
decisions precipitades. 
Cerques la pau interior 
i defenses el teu espai 
més íntim.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Et preocupa l’economia 
i vols trobar l’equilibri 
que et permeti viure més 
tranquil. El Sol a Casa VII 
pot portar una relació de 
parella o més compromís 
si ja en tens.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Saturn comença a 
transitar pel sector 
domèstic i pot ser una 
etapa d’obligacions en 
aquest sentit. En lo laboral 
és un moment d’inicis i 
pots sentir que cal ser 
valent.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Júpiter amb Mart et fa 
sentir amb l’empenta 
suficient per cercar 
oportunitats,  més enllà de 
l’entorn habitual. El sector 
de l’amor s’activa i pot 
portar alguna sorpresa.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

El sector social segueix 
molt actiu i pots sentir-te 
una mica en mans dels 
altres, com si no podessis 
agafar les rendes. És 
temporal i segur que porta 
algun aprenentatge.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

El Sol per Casa IX, inclina 
a un augment de la fe, a 
tenir una visió més elevada 
de les vivències. Mercuri 
a Casa VIII, pot activar 
algunes pors. Potser cal 
gestionar-ho.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Temps de converses amb 
Mercuri a Casa VII. Un 
assumpte pendent amb 
els germans, pot tractar-
se ara. Si pagues una 
hipoteca amb la parella, 
potser fareu alguns 
canvis.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Període de reafirmació 
pel que fa a l’economia i 
valors. Defenses el que és  
teu amb valentia. Activitat 
a la llar, ja sigui per fer 
reformes o per canviar 
de residència.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

E l  S o l  a c t i v a  l a 
comunicació i sents que 
has d’expressar el teu 
sentir, sigui com sigui. 
Moment per establir més 
connexió amb la família 
i intercanviar alguns 
favors.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Pots sent ir que és 
hora de renovar idees 
i  c o n e i xe m e n t s  i 
t’interesses per la lectura 
de noves matèr ies. 
L’economia et preocupa i 
intentes cercar solucions 
per tu mateix.

Facilitat Imma del Destí · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres Dites

«Quan l’home no es troba 
amb si mateix, no troba res»

Goethe

«Estar sec com un clau»
Significat: Ser molt prim
En castellà: Estar en los huesos
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Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus
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Anuncis per paraules

TREBALL
 

C O N S U LTA  D E N TA L  a 
Bada lona busc a aux i l i a r-
higienista. A temps complet de 
tardes. (660 606 435 matins) 
SE PRECISA MECÁNICO 
vehículo  Oficial de 1ª para 

B a d a l o n a   t e l é f o n o  d e 
contacto 
610 21 37 42 
CHICA BUSCA TRABAJO 
de interna o de externa, con 
experiencia y disponibilidad 
inmediata. 631 628 442
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO con personas mayores, 

canguro y limpieza por horas 
o de fija.  Con experiencia y 
disponibilidad inmediata. 
612 438 085

AMISTATS

VIUDO 66 AÑOS busco mujer 
española extranjera amistad 
relacion estable 698  243 029

Necrològiques

21 de març
• Agustín Garrido Simón
• María Sancho Maymi
• Capilla Barranco Morales 
• Francisco Arlandiz Sánchez 
• Andrés Trejo Rodríguez 
• Miguel Guisado Castillo 
• José Sánchez Navarro 

20 de març
• Manolo Martínez Navarro
• Jacinto Martos López 
• Mari Carmen Martínez Varela

19 de març
• Francisco González Martínez
• Lorenzo Pires Urbano 
• Francisca Cárdenas Pineda
• Josefa Merlos Sánchez 

18 de març
• Ramon Llorens Ricarte 
• Francisco Aceijas Pérez 
• Josep Gaxas Durán
• Ramón Molina Ibáñez

17 de març
• Clodoaldo Ruiz Cornejo 
• Josep Oliveras Costa
• Miguel Gómez Maldonado 
• Pepi Legido Vilas 

16 de març
• Àngela Sánchez Pérez
• Eva De La Fuente Santos 
• Isabel Iglesias Cerezo
• José Medina Alcúdia 
• Juan Merlos Gea

 INSERTA EL TEU   
 CLASSIFICAT 

 ONLINE: 

CLASSIFICATS.indd   1 24/03/2020   10:35:37
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Finals dels anys 70, Hospital municipal de Badalona 

Foto antiga: Revista de Badalona 
Foto actual: Facu Martínez de la C.

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

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

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 

BadalonaRecuerdos.indd   1 23/03/2020   13:19:23



Distribuïdors oficials del TOT

Renovació distribuïdor

Posa't en contacte amb nosaltres:

651 976 517
comercial@totbadalona.com

Vols distribuir 
el TOT al 
teu comerç?

Troba la teva 
revista als 

distribuïdors 
oficials del TOT 

Horari: 
Dilluns a Dissabte  8:30 a 20:30h.
Diumenge 9:30 a 14:00h.

El teu supermercat. No tanquem al migdia.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
És com una tradició els nostres clients ja
esperen cada divendres.

Horari: 
de dilluns a dissabte de 9:30 a 11:30h. 
i de 16.30 a 20.30h.Dissabtes de 9.30 a 13.20h.
Taller de patchwork, monogràfics, 
material robes. mercería.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Per oferir un servei extra als nostres clients
i per estar al dia del que passa a  Badalona.

Avda. Morera,  101
93 395 50 12

Francesc Planas 
i Casals, 2
933 844 769

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd   1 23/03/2020   15:46:24



Aparcament
metropolità

aparcament.amb.cat

A Badalona
ja no necessites
els parquímetres

Ni a Barcelona, Castelldefels, Esplugues, l’Hospitalet, el Prat,
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern ni Santa Coloma de Gramenet.

Perquè l’app AMB Aparcament metropolità 
unifica la gestió de l’estacionament 

a la metròpolis de Barcelona.

Descàrrega gratuïta

Engestur.indd   1 23/03/2020   13:36:17
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