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 12.000 badalonins i badalonines  
 necessiten dels Bancs d'Aliments 
 per poder menjar 

Societat  | Redacció

El Banc d'Aliments de Badalo-
na, dels Amics del Gorg Mar, 
és el principal punt de distribu-
ció de la ciutat de les persones 
que necessiten aliments. Des 
de l'inici de l'estat d'alarma el 
nombre de famílies ateses ha 
augmentat un 40%, segons ha 
avançat al TOT el president del 
Banc d'Aliments de Badalona, 
Carmelo Rubio. A principis de 
març, aquesta entitat oferia 
menjar de primera necessitat 
a unes 450 famílies, i ara a 
finals de maig ja són més de 
650. De fet, en xifres, unes 
4.500 persones de Badalona 
depenen ara mateix d'aquest 
banc d'Aliments i unes 7.500 
més d'altres entitats i adminis-
tracions, segons ha explicat 
el regidor de serveis socials, 

Miguel Jurado. De fet, moltes 
famílies de la ciutat fa més de 
dos mesos que no tenen cap 
ingrés a casa i d'altres esperen 
poder cobrar de les ertes. Des 
del Banc d'Aliments assegu-
ren que ara per ara tenen prou 
menjar, però tenen por del que 
pot passar d'aquí a uns tres 
mesos. Segons Rubio, moltes 
empreses han donat tot l'estoc 
de sobrants i això farà molt 
complicat poder seguir donant 
la quantitat de menjar que ara 
donen. En aquest sentit, el 
regidor de Serveis Socials, 
Miguel Jurado, ha explicat 
al TOT que la prioritat del 
govern d'Albiol són ara mateix 
aquests bancs d'aliments, uns 
14 que té Badalona. Jurado 
ha avançat que estan treba-
llant en una remodelació que 
afectarà els bancs d'aliments 
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de la c iutat. Aquest canvi 
arribarà en pròximes setma-
nes. Jurado ha reconegut 
que la situació és dramàtica, 
però que pot ser molt pitjor 
durant els mesos vinents. De 
moment, l'Ajuntament conti-
nua treballant, amb Creu Roja 
i d'altres entitats, amb el Banc 
d 'Al iments s i tuat al Palau 
Olímpic i preveu poder ampliar 
el nombre de persones que 
puguin rebre menjar a unes 
1.200 durant els propers dies. 

Més de 400 persones 
sense llar dormen en 
diferents espais de 
Badalona  
La Taula Sense Llar de Badalo-
na ha comptabilitzat un total 
de 404 persones dormint en 
serveis per a persones sense 
llar que funcionen a la ciutat. 

La Setmana
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D'aquestes, 50 persones estan 
passant la nit al pavelló de 
Casagemes, habilitat durant 
durant la crisi del coronavirus; 
3 persones al dispositiu que 
es va crear per a l'operació 
h i ve r n ;  2 5  p e r s o n e s  e n 
centres d'acollida; 43 en pisos 
d'inserció; 142 en habitatges 
inadequats (assentaments), i 
141 en pensions i habitacions 
de relloguer. Són xifres que 
evidencien la problemàtica 
del sensellarisme a la ciutat. 
Una altra xifra significativa són 
les 46 persones que aquest 
20 de maig han utilitzat els 
serveis d'alimentació (dinar 
i sopar) i d'higiene (dutxes i 
bugaderia) del centre Diürn 
Folre. Persones que també 
han verbalitzat estar en situa-
ció de carrer. Aquest maig de 

F a  u n s  d o s  m e s o s , 
l 'Ajuntament va habilitar el 
pavelló de Casagemes perquè 
les persones sense sostre 
tinguessin un espai on poder 
dormir. Tot i aquest servei, 
alguns sense sostre no han 
volgut anar fins aquest espai. 
A la zona del Centre, sobretot 
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al voltant de la Plana, dormen 
un gran nombre de perso-
nes sense llar. De fet, molts 
d'aquestes persones, unes 25, 
van a l'espai Folre per menjar 
i dutxar-se. De moment, el 
pavelló de Casagemes funcio-
narà fins a finals del mes de 
juny. 

Persones sense sostre segueixen dormint arreu 
dels carrers de Badalona

Imatge del darrer recompte que es va fer l'any 2018

2020 la Taula Sense Llar tenia 
previst organitzar el tercer 
Recompte de Persones Sense 
Llar a Badalona. Finalment, 
però, a causa del Covid-19 no 
s'ha pogut fer el Recompte 
als carrers però sí que s'han 
comptabilitzat les persones 

a equipaments. El Recompte 
de Persones Sense Llar es 
fa bianualment a Badalona 
des del 2016 i permet realit-
zar una anàlisi de l'evolució 
i tendència del sensellaris-
me al municipi i als barris de 
la ciutat.  
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Obertura a mig gas de les terrasses
de Badalona 

Retiren el quiosc situat 
davant l'estació de 
Renfe 

Via Pública | Redacció

Obertura a mig gas de les terras-
ses de bars i restaurants de 
Badalona. Algunes no han obert 
a principis de setmana i d'altres 
s'esperaran a fer-ho la setma-
na vinent. A la Rambla gaire-
bé tots els bars han muntat les 
seves terrasses, tot i l'eliminació 
d'algunes taules i cadires. A 
la resta de la ciutat, l'obertura 
ha estat desigual i els establi-
ments que tenen les terrasses 
més petites no obriran fins a 
la fase 2. Alguns propietaris 
d'establiments han assegurat 
que ja tenen reserves per aquest 
cap de setmana, sobretot els 
dedicats a restauració. De fet, 
durant tota aquesta setmana 

Aquesta setmana s'han retirat 
el quiosc de la plaça Roca i Pi, 
davant de l'estació de Renfe 
de Badalona. El quiosc feia 
anys que estava tancat i la zona 
presentava una gran degrada-
ció. Foto: Manuel Mateo 

aconseguir taula a partir de les 
8 del vespre ha estat missió 
impossible en algunes zones 
com la Rambla o bé el Passeig 
Marítim. Per la seva part, la 
Guàrdia Urbana està controlant 
aquests dies que els propieta-
ris d'establiments segueixen 
l'actual normativa i no instal·lin 
més taules i cadires i que els 
clients mantinguin la distància de 
seguretat. Segons l'Ajuntament 
de Badalona, l'horari dels bars 
i restaurants potser l'habitual 
d'aquests locals, abans de 
l'estat d'alarma. D'altra banda, 
el consistor i ha autor i tzat 
l'ampliació de les terrasses de 
bars i restaurants en la Fase 1 
de desescalada del confinament 
fins a un 50% i sense cap cost.  

La terrassa del restaurant "La Tortuga" a la Rambla  

Desallotgen 26 veïns de 
Can Claris per aluminosi

El carrer de Mar només 
de baixada de 19h a 21h

Mor Joan Novell, 
president dels catifaires 
de Dalt la Vila 

26 veïns van haver de ser 
desallotjats, el passat divendres 
a la nit, d'un edifici de quatre 
plantes amb importants desper-
fectes causats per l'aluminosi 
a la plaça Enginyer Deulofeu. 
Els veïns van detectar petits 
despreniments de la part del 
sostre, concretament als dos 
habitatges de la quarta planta. 
Veïns de l'edifici del costat, a 
l'Avinguda Alfons XIII, també van 
ser desallotjats. 

Des d'aquest dimecres, totes 
les persones que volen passe-
jar pel carrer de Mar, entre les 
19 i les 21 hores, només ho 
poden fer en sentit de baixa-
da, cap a la platja. La mesura 
té com a objectiu evitar les 
concentracions de moltes 
persones i garantir les distàn-
cies de seguretat. Dilluns, una 
imatge difosa a les xarxes 
socials, d'un carrer de Mar ple, 
van aixecar les alarmes.  

Aquesta setmana ens ha deixat 
en Joan Novell, president de 
l'entitat dels catifaires del barri 
de Dalt la Vila. Novell feia anys 
que es dedicava a fer catifes 
de colors per Corpus i també 
col·laborar amb actes com "l'ou 
com balla". Novell ha mort a 
conseqüència de la Covid-19. 
Nombrosos sectors culturals i 
polítics han enviat, a través de 
les xarxes, mostres de condol. 
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Territori licita els estudis per a la 
segona fase del perllongament 
de L'1 a Badalona

Mobilitat | Redacció

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha iniciat la licitació 
per a la redacció dels estudis de 
la segona fase del perllongament 
de l'L1 del metro a Badalona, 
entre els barris de Lloreda-Sant 
Crist, on acaba la primera fase, 
Bufalà i l'estació de Rodalies. El 
Departament també té en licita-
ció la redacció del projecte de la 
primera fase, que connecta Llore-
da-Sant Crist amb Montigalà i el 
barri del Fondo de Santa Coloma 
de Gramenet. En total, el nou 
traçat tindrà quatre quilòmetres 
i inclourà tres noves estacions, 
a més d'intervanciadors amb 
l 'actual estac ió Badalona 

Pompeu Fabra de l'L2 i amb 
l'estació de Rodalies. El projecte 
inclou també una cua de manio-
bres i unes cotxeres. La captació 
de demanda estimada de les 
cinc estacions serà d'uns 40.000 
viatges al dia.

La Generalitat ha licitat els estudis 
sobre l'ampliació de la L1

Una de les salsitxes, amb claus, que 
s'ha trobat a la Morera 

Successos | Redacció

Diversos veïns del barri de la 
Morera, en concret de la zona 
del Passatge Venècia, han 
trobat salsitxes amb claus. 
La troballa han encès les 
alarmes entre el veïnatge, tot 
i que de moment no ha arribat 
cap cas de gos enverinat en 
aquesta zona. Els veïns han 
pogut fer diverses fotografies 
per denunciar aquests fets 
i algunes d'elles han estat 
enviades a la nostra redacció. 
Segons han explicat diversos 
seguidors del TOT, no és la 
primera vegada que en aques-
ta zona de Badalona troben 
salsitxes amb claus a dins 
ni tampoc en diversos punts 
de la ciutat. Els veïns han 

demanat que els propietaris 
de gossos vagin amb més 
precaució, durant aquests 
dies, en aquesta zona de la 
Morera. 

Troben salsitxes amb claus ocults a la 
Morera per a matar gossos 

Un detingut per 
amenaces per un punyal 
a la Salut 

Atracament a la joieria 
Oro Vivo de Montigalà

Baralla entre menors 
d'edat al barri del
Puigfred 

La Guàrdia Urbana va detenir 
dilluns un home a La Salut Alta 
que estava amenaçant amb un 
punyal a diverses persones. La 
detenció d'aquesta persona, 
veïna de Badalona, va anar a 
càrrec de la patrulla fixa de la 
Guàrdia Urbana que des de 
dilluns opera en horari de 18 a 24 
hores per incrementar la vigilàn-
cia en aquesta zona de la ciutat. 

Robatori amb violència i intimida-
ció, el dijous passat, a la Joieria 
Oro Vivo del Centre Comercial 
Montigalà. Un grup de lladre van 
entrar al centre i van amenaçar 
el personal amb malls i extintors. 
Els assaltants van poder trencar 
l'aparador i van robar un grapat de 
joies. No es van registrar danys 
personals. Els lladres haurien 
fugit en tres vehicles diferents, 
segons fonts policials.

Nova baral la, entre joves 
menors d'edat, el dimecres 
passat al vespre, al barri del 
Puigfred. Segons fonts dels 
Mossos van identificar-se a 6 
menors que hi participaven, un 
d'ells va patir un cop de puny. 
Els Mossos van aixecar diver-
ses actes per no respectar el 
confinament. La baralla arriba 
després d'un altre fet similar al 
barri de la Salut Alta. 
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Modifiquen el recorregut de 300
metres del carril bici del passeig marítim

Tornen alguns dels
Encants de Badalona

Mobilitat | Redacció

El controvertit tram del carril bici, 
entre el carrer de Mar i el carrer 
Sant Ignasi de Loiola s'ha modifi-
cat aquesta setmana. Es tracta 
del recorregut de 330 metres 
que ara s'ha situat paral·lel i a 
tocar de les vies del tren. El seu 
itinerari, separat de l'espai que 
ocupen els vianants, permet 
fer més senzilla la convivència 
entre els ciclistes i els vianants 
en un dels trams més estret del 
passeig Marítim. De fet, des de la 
seva inauguració, el 2012, aquest 
tram havia presentat nombroses 
queixes i problemes de convi-
vència, perquè molts ciclistes 
passaven per on volien i no per 

Aquest dimecres han tornat 
els Encants al barri de La 
Salut, amb més super fície 
de seguretat. De moment, 
als Encants dels divendres 
només podran vendre produc-
tes d'alimentació.

uns punts pintats a terra, que 
feia temps que ja no es veien. El 
nou tram de carril bici també vol 
impedir que part dels ciclistes 
passin pel tram del passeig que 
va des de l'estació i fins a l'Anís 
del Mono. D'altra banda, el nou 
govern municipal ha anunciat 
que durant els pròxims mesos 
està previst l'inici de les obres del 
tram nord del carril bici, des del 
carrer d'en Prim fins al municipi 
de Montgat, i s'avançarà per a fer 
la realitat el tram sud que haurà 
de connectar amb Sant Adrià de 
Besòs i Barcelona. Tots aquests 
projectes fa anys que estan 
previstos, però de moment no 
s'han tirat endavant pels darrers 
governs municipals. 

Imatge del nou recorregut del carril bici

Famílies de la residència 
de Sant Cebrià denuncien 
cinc homicidis imprudents 

S'aixeca la suspensió de 
les zones d'estacionament 
blava i verda de Montgat 

S'obren les inscripcions 
al Casal Esportiu d'Estiu a 
Montgat

Un grup de famílies de la 
residència Sant Cebrià de Tiana 
han presentat una denúncia 
per homicidi imprudent de cinc 
usuaris durant aquesta crisi. 
Les diligències prèvies van a 
càrrec del jutjat de Badalona, 
que també investiga la quere-
lla presentada per l'alcaldessa 
Marta Martorell contra l'empresa 
gestora del geriàtric municipal 
per una possible "desatenció" 
dels residents. 

L'Ajuntament de Montgat ha resolt 
l'aixecament de la suspensió 
del funcionament de la zona 
blava i la zona verda a tot el 
terme municipal des d'aquest 
dimarts 26 de maig. Les zones 
d'estacionament verda i blava 
s'han posat en funcionament 
coincidint amb l'activació de la 
Fase 1 del desconfinament, que 
permet la mobilitat interterritorial 
entre els municipis veïns. 

Si la normativa ho permet la 
regidoria d'Esports de Montgat 
preveu realitzar el Casal Esportiu  
d'aquest estiu que s'organitzarà 
en tres torns, el primer del qual 
serà del 29 de juny al 3 de juliol, 
el segon del 6 al 17 de juliol i 
finalment el tercer, del 20 al 31 
de juliol. Fins el 5 de juny, les 
persones interessades poden 
adreçar-se a l'Ajuntament de 
Montgat. 
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FINANCIACIÓN:
Conseguimos toda la financiación que necesita 

para su negocio, proyectos, comprar, hipotecas, etc. 
Este servicio va dirigido a particulares, empresas, 

autónomos, emprendedores, comunidades 
de propietarios y comercios. Realizamos su estudio 

sin coste ni compromiso.

Productos:
·Préstamos a corto y largo plazo  

· Préstamos hipotecarios  · Hipotecas

CONSULTING:
PARTICULARES (Horas convenidas con abogado)
· Despidos laborales · Herencias y testamentos 

· Expedientes FOGASA · Demandas civiles 
· Familia · Demandas penales · Mecanismo de la 

segunda oportunidad · Demandas contra la banca
(IRPH, tarjetas revolving, clausula suelo)

EMPRESAS Y AUTONOMOS: 
(Horas convenidas con abogado)

· Concursos de acreedores · Expedientes laborales 
· Conflictos societarios · Mecanismo de segunda 

oportunidad para socios y administradores avalistas 
· Redacción y asesoramiento de contratos 

· Conflictos societarios · sucesión empresa familiar 
·Concursos Express

city business & spaces

MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA

Laura Montero Abad - 687.743.938 - laura@proteo.cat

INTERMEDIACIÓN: 
· Compra-venta de empresas de todos los sectores
y actividades · Adquisición de unidades productivas 

· Traspaso de negocios

Realizamos un estudio y valoración de su empresa, 
buscamos el comprador o vendedor 

para llevar a cabo con éxito la operación

INMOBILIARIA:
· Venta y alquiler de todo tipo de inmuebles 

· Gestión y administración de alquileres

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS E INMUEBLES:
Gestión de:

· Polígonos industriales · Parques empresariales 
· Mercados de alimentación · Puertos 

· Centros comerciales y galerías · Edificios de oficinas 
· Parkings y Garajes · Gimnasios y polideportivos 

· Residencias geriátricas · Asociaciones 
de comerciantes. 

PROYECTOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL:
· Legislación de locales · Informes de evaluación 

de edificios · Proyectos y licencia de apertura 
de establecimiento · Legalización de actividades 

· Reducción de costes energéticos 
· Planos y urbanismo

· Certificados energéticos · Cédulas de habitabilidad

   HEMOS ABIERTO 
 OFICINA EN BADALONA: 

Rambla Sant Joan, 21 Bajos 
Tel. 93 148 47 92

info@citybusinessandspaces.com

Solicite sin compromiso su estudio, valoración, tasación o presupuesto
de su inmueble, negocio, empresa, gestión, préstamo…..

administració    -    immòbiliaria    -    finançament    -    consulting    -    intermediació

CITY BUSINESS.indd   1 07/05/2020   18:43:38
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La Setmana en imatges

Tusgsal lliura 12.000 quilos de menjar a l'Associació Amics del Gorg-Mar
L'ICO Badalona ja té en ple funcionament dos nous acceleradors lineals per al tractament de radioteràpia
S'enfonsa la teulada d'una antiga nau al carrer Garriga, 193. No van registrar-se danys personals. Foto: bombers
L'activitat comercial, i la gent al carrer, tornen a omplir el carrer de Mar després de mesos sense poder-ho 
fer. Foto: Marxants bdn
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Esports

La Penya pendent de la decisió de l'ACB per disputar 
la final de lliga
El Club Joventut Badalo-
na està a l'espera de poder 
saber els detalls de la final 
de la lliga ACB. Al moment 
de tancar aquesta edició del 
TOT, els organitzadors havien 
de comunicar la localització 

d'aquesta final de 12 equips, 
on hi serà la Penya. La ciutat 
de València és una de les 
preferides per acollir aquesta 
final al voltant del 15 o 17 de 
juny. La final podria arribar 
abans d'acabar el mes de juny.

Esports | Redacció

L'Ajuntament de Badalona i 
el Club de Futbol Badalona 
han signat aquest di l luns 
la pròrroga d 'un any de l 
contracte de patroc in i  a l 
Club de Futbol Badalona, 
per a la difusió de l'esport del 
futbol i dels valors associats 
a la seva pràctica i alhora a 
col·laborar en publicitar i fer 
difusió de la marca "Badalo-
na és futur". La signatura 
de la pròrroga del contrac-
te significa que la pròxima 

temporada el CF Badalo-
na continuarà lluint aquesta 
marca a la par t davantera 
de la samarreta de joc del 
primer equip del club esportiu 
de futbol en totes les compe-
ticions que disputi. També 
suposa que es seguirà fent 
difusió de la marca en altres 
suports de difusió del club. 
L' impor t previst correspo-
nent a la pròrroga d'aquest 
contracte és de 99.220,00 
eu ro s  (8 2 .0 0 0 ,0 0  eu ro s 
d'import base, més 17.220,00 
euros d'IVA del tipus 21%).

L'Ajuntament prorroga el patrocini 
del C.F. Badalona per 100.000 
euros anuals 

Imatge de la signatura entre l'Ajuntament i el CF Badalona

El Badalona ha anunciat la 
renovació de Manolo Gonzá-
lez com a entrenador fins al 
30 de juny de 2021. El camí 
del CF Badalona i el del tècnic 
de Folgoso do Courel conti-
nuarà, doncs, una tempo-
rada més. El club badaloní 
torna a fer-li confiança perquè 
encapçali un nou projecte des 
del seu inici. 

El C.F. Badalona renova a 
Manolo González un curs més

L'Agrupació Excursionista 
de Bufalà ha anunc iat la 
cancel·lació de la tradicio-
nal Setmana del Muntanyis-
me, que s'havia de fer com 
cada any a finals d'aquest 
mes de maig. L'actual situa-
ció per la Covid-19 ha fet 
prendre aquesta dec is ió, 
d'una Setmana del Muntan-
yisme que arribava a la seva 
35a. edició. Des de l'entitat ja 
treballen en l'edició del 2021.

La fase 1 ha comportat la 
reobertura de diverses entitats 
esportives de Badalona, tot i 
parcialment. Una d'aquestes 
és el Club Natació Badalona 
que ja ha anunciat l'obertura 
d'una part de l'entitat. La part 
dels esports d'aigua s'han 
pogut obrir als socis, tot i que 
diversos espais com el gimnàs 
o la pista de bàsquet seguei-
xen tancats. 

Cancel·lada la 35a. edició de la 
Setmana del Muntanyisme

Obre parcialment el Club
Natació Badalona

Totesports27març2020 OKEY.indd   1 27/05/2020   15:43:17



Protegir la biodiversitat i lluitar 
contra l’escalfament global for-
men part del mateix esforç per 
garantir el futur de la planeta. La 
rica varietat de formes de vida 
del nostre planeta ens propor-
ciona aigua, aire i aliments, és 
font de coneixement científic i de 
medicaments, i contribueix a miti-
gar els efectes del canvi climàtic. 
Cuidar tots això és la nostra obli-
gació, i a més, és la millor inver-
sió per aconseguir un món més 
segur, sa i habitable.
El Dia Mundial del Medi Ambient, 
que se celebra el 5 de juny, en-
guany posa l’accent en la relació 
entre biodiversitat, canvi climàtic 
i salut. Els episodis de sequera 
seguits de pluges torrencials, 
com la recent tempesta Gloria, 
i sobretot, l’actual pandèmia 
constitueixen una poderosa cri-
da d’atenció perquè reflexionem 
sobre els efectes d’un creixement 
desmesurat que degrada els eco-
sistemes i ens deixa desprotegits 
davant de noves amenaces.
L’aigua, element indispensable 
per a la vida, és fonamental en 
aquesta batalla. Aigües de Bar-
celona, fidel al seu compromís 
amb el medi ambient, incorpora 

solucions basades en la natura i 
transforma les infraestructures del 
cicle integral de l’aigua en infraes-
tructures verdes, potenciant les 
zones enjardinades i la repoblació 
d’espècies autòctones de flora i 
fauna. Així mateix, desenvolupa 
solucions tècniques per a la pro-
tecció del litoral i les aigües costa-
neres, i protegeix els aqüífers mi-
tjançant la seva recàrrega artificial.
Per combatre el canvi climàtic i 
l’escalfament global, Aigües de 
Barcelona compra energia ver-
da i produeix energia renovable 
(21.228.583 kWh generats el 
2019), contribueix a la mobilitat no 
contaminant amb una flota de 131 
vehicles sostenibles i avança cap 
a la neutralitat de carboni amb una 
reducció del 41,20% en les seves 
emissions respecte al 2015.
En la seva aposta per l’economia 
circular i la innovació tecnològica, 
la companyia és pionera al món 
en la transformació de les depura-

dores enEcofactories , un model 
que dona valor a tots els residus 
i garanteix l’autonomia energèti-
ca de les plantes. Així mateix, 
defensa la utilització d’aigua re-
generada, cosa que augmenta 
la capacitat de reutilització per a 
diferents usos, incloses les cis-
ternes dels sanitaris.
Mantenir l’equilibri al planeta re-
quereix l’esforç i la col·laboració 
d’administracions, empreses i 
persones. És per aquesta raó 
que Aigües de Barcelona impul-
sa aliances amb altres compan-
yies i iniciatives públiques i pri-
vades per promoure les ciutats 
intel·ligents i resilients a Catalun-
ya, preparades per fer front a les 
noves condicions derivades del 
canvi climàtic. En aquest context, 
es fa més necessari que mai la 
inversió en infraestructures ver-
des.  
Protegir la riquesa dels nostres 
ecosistemes i lluitar contra el 
canvi climàtic és avançar cap a 
un món millor, més sostenible i 
on la solidaritat preval per sobre 
dels interessos particulars. Per-
què tots els éssers que poblem 
la Terra formem part d’aquest 
miracle compartit que és la vida.

Guardians de la biodiversitat

Aigües de Barcelona, fidel al seu compromís amb el medi ambient, incorpora solucions basades en la natura i transforma
les infraestructures del cicle integral de l’aigua en infraestructures verdes

Per cuidar-nos, primer hem de 
cuidar la natura i preservar-ne 
la rica diversitat

AGBAR.indd   1 26/05/2020   23:04:59
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El maig del 2010, ara fa 10 
anys, Badalona i la resta del 
país estava en plena crisi 
econòmica. El govern espan-
yol tirava endavant el segon 
Fons Estatal per a l'Ocupació i 
la Sostenibilitat Local (FEOSL), 
o conegut com a pla Zapatero, 
per un import de 18.622.918,42 
euros a la ciutat. En total serien 
25 projectes i 448 persones 
treballant. Un d'aquests projec-
tes havia de ser provisional, la 
carpa per acollir les parades 
del Mercat Maignon. Durant 
el maig del 2010, es va fer el 
sanejament del subsòl, el condi-

Començaven les obres de la carpa
provisional del Maignon

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

cionament del solar i la posterior 
construcció de la carpa provi-
sional equipada com a mercat. 
La carpa havia d'acollir la plaça 
durant uns 5/6 anys els paradis-

tes, però a finals d'aquest 2020 
farà ja 10 anys. Mentrestant, 
l'antic mercat Maignon continua 
abandonat i sense cap projecte 
per fer tornar el mercat.  

Què passa en aquelles 
situacions en que vols anar a 
certes poblacions del Vallès 
desde Badalona (mateixa 
àrea sanitària) però el trans-
port públic t'obliga a passar 
per Barcelona? 
@31_Marc

Cada mañana salgo a 
caminar por la zona indus-
trial de #Badalona y veo 
como el uso de mascarilla 
en las empresas brilla por su 
ausencia, pero claro 
@martibn_

El Centre Sant Jaume està 
donant suport a famílies de 
#Badalona per cobrir les 
seves necessitats bàsiques 
durant aquesta crisi genera-
da pel #COVID19 
@Pere_Font

Opinio-18-19.indd   2 27/05/2020   15:44:38
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L'únic passeig què té 
Badalona i voleu regular les 
passejades? Tenim més 
solucions?
@VullR

I vigilar amb els que sembla 
que corren al Tour de 
França...
@MisterFimia

No calen mesures al 
Passeig Marítim, cal sentit 
comú!
@nuriabaraza

L'exregidor d'Espais Públics de 
Badalona Javi López va morir 
de manera sobtada el passat 
diumenge, 17 de maig. Nascut 
el 1982, López va ser regidor el 
2015 per Guanyem Badalona, 
encara que el 2016 va dimitir 
per discrepàncies polítiques, 
i  era membre del Consel l 
Ciutadà de Podem Badalona 
i activista en diverses platafor-
mes de la ciutat. L'alcaldessa 
de Badalona durant aquell 

període, Dolors Sabater, va 
donar el condol a familiars i 
amics, de la mateixa manera 
que Badalona en Comú, el PSC 
de Badalona i Podem Catalun-
ya, i el mateix alcalde, Xavier 
Garcia Albiol, van lamentar la 
seva pèrdua amb missatges a 
les xarxes socials. Uns missat-
ges que també van arribar des 
de diversos sectors de la ciutat, 
com socials i culturals.
Foto: Sara Muñoz/ El Punt Avui 

Mor l'exregidor de Badalona Javi López

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Cal posar més mesures 
per evitar aglomeracions al 
Passeig Marítim, sobretot al 
vespre?
Sí, cal posar més mesres 85%
No, no calen més mesures 15%

Pròxima pregunta:
Creus que s'ha de limitar, per 
seguretat, el nombre de per-
sones que vagin a la platja de 
Badalona aquest estiu?
Si, calen limitacions
No, no calen limitacions 
Només en certes zones

954 vots 
via Twitter @totbadalona

Els nostres 
seguidors han opinat!

Dolores Abellan Son unos 
irresponsables bañándose 
y tomando el sol con niños 
y sin mascarillas paseando 
en biquini y los altavoces 
llamando al orden y ni por 
esas
Cari Garcia Llobet Famílies 
amb nens!! Quin respecte 
els hi ensenyen
Cecilia Palou Gent irrespon-
sable i molt poc respectuosa 
amb els demés. Tots tenim 
ganes de platja i normali-
tat, però si no ens cuidem 
entre nosaltres ningú u fara. 
Respecte senyors!

Opinio-18-19.indd   3 27/05/2020   15:44:39



Cultura

El Memorial Democràtic de la 
Generalitat de Catalunya publi-
ca el cens "Deportats catalans 
i espanyols als camps de 
concentració nazis" al Banc de 
la Memòria, al lloc web banc.
memoria.gencat.cat. Es tracta 
de la base de dades de depor-
tats més completa de l'Estat 
amb un total de 9.161 perso-
nes deportades registrades, 
de les quals n'hi ha entorn de 
2.000 de catalanes. El Cens 
és el resultat d'un projecte de 

En ple confinament, el badalo-
ní Martí Ruiz ha editat una nova 
cançó "Estiu del 1994",una 

Història | Redacció
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El Cens de deportats als camps nazis 
inclou 18 badalonins

El cantant badaloní Martí Ruiz crea la cançó 
"Estiu del 1994"

El Memorial ha publicat el nom dels deportats de Badalona 

F i n s  a  5 5 . 0 0 0  p e r s o -
nes van seguir l 'edició en 
streaming del festival Fem 
d 'Aquí  amb concer ts  en 
directe des de l 'escenari 
de la Sala Estraper lo de 
Can Ribó. El concert, que 
es va celebrar el dissabte, 
va comptar amb la partici-
pació dels grups de punk 
català Crim, La Inquisición 
i Deadyard. L'organització 
va assegurar que el festival 
va ser " tot un èxit", es va 
multiplicar l'aforament per 
400, i van assenyalar que 
el so i la realització van ser 
"de molta qualitat", amb fins 
a set càmeres gravant". 

La passada setmana va 
morir l'il·lustrador i dissen-
yador Lluís Juste de Nin. 
Nascut a la ciutat de Barce-
lona el 1945, l'any 2010 va 
rebre el premi a la trajec-
tòria de l'editorial Nautilus 
dins dels premis Ciutat de 
Bada lona- Ca ixa La ie ta -
na, i l'any 2019 la Creu de 
Sant Jordi. De Nin va estar 
professionalment vinculat al 
món de la moda a través de 
l'empresa Armand Basi, amb 
seu al barri de Sant Roc, i va 
crear una empresa de moda 
el 1985 i de la qual en va ser 
director artístic. 

55.000 usuaris 
segueixen el festival 
Fem d'Aquí de 
l'Estraperlo

Mor el dibuixant i 
dissenyador Lluís Juste 
de Nin  

recerca liderat pel Memorial 
Democràtic amb la col·laboració 
de l'Amical de Mauthausen i la 
Universitat Pompeu Fabra. El 
Cens de deportats als camps 
nazis inclou 18 badalonins. Es 
tracta d'Agustín Castells, Robert 
Giménez, Calixto Fabrach, José 
María Martínez, Antonio Frade-
ra, Juan Navarro, Juan Orriols, 
Antoni Valls, David Pérez, Robert 
Rizal, Ferran Rovira, Bonaven-
tura Corderch, Francesc Llobet, 
José María López, Carlos 
Borrás, Josep Borràs, Bernat 
García i Miguel Magriñá. 

història senzilla i quotidiana. 
La peça ja la podeu escoltar a 
Spotify o Youtube.

20(ELMEUCARRER).indd   1 25/05/2020   14:14:35
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Una aproximació sentimental 
al Mediterrani, als petits plaers 
de la vida, i una invitació a ob-
servar i descobrir les històries 
dels llocs i de les persones 
que l'habiten. En Mar d'estiu, 
Nadal ret homenatge a la mar 
de la seva infància.

Mar d'estiu. 
Una memòria 
mediterrània

Nadal, Rafel

Facilitat per Saltamartí Llibres

Un homenatge a les dones 
que no s'han sotmès i que 
estan canviant la història de 
l'Orient Mitjà. En aquesta regió 
hi ha una revolució en marxa, 
persistent i determinada com 
cap altra: comença just quan 
neix una nena, i continua en la 
seva infantesa, joventut, pleni-
tud i vellesa.

Editorial

Dones
valentes

Feixas i Torras, 
Meritxell

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. 224

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

Estrenes de Cinema
a les plataformes 
digitals

Los últimos días del crimen

La estafa

Sorry We Missed You

Direcció: Olivier Megaton
Intèrprets: Michael Pitt, Sharlto Copley, Edgar
Ramirez, Anna Brewster, Jay Anstey, Inge Beckmann

En un futur no molt llunyà, el Govern dels Estats 
Units planeja activar un senyal per aturar tot com-
portament delictiu. Un lladre es suma a un pla per 
donar l'últim cop que passarà a la història.
Dia: 5 de juny

Direcció: Cory Finley
Intèrprets: Hugh Jackman, Allison Janney, Geraldine 
Viswanathan, Alex Wolff, Kathrine Narducci

Frank Tassone és un dels gerents del districte esco-
lar de Roslyn, i viu per assegurar-se que l'educació 
dels alumnes sigui la millor, de forma paral·lela, es 
lucra personalment amb els fons públics.
Dia: 5 de juny.

Direcció: Ken Loach
Intèrprets: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys 
Stone, Katie Proctor, Nikki Marshall, Harriet Ghost

Ricky i la seva família han estat lluitant per tirar en-
davant econòmicament des de la crisi de 2008. Un 
dia es presenta una nova oportunitat oferint a la 
família la possibilitat de crear el seu propi negoci.
Dia: 1 de juny

ESTRENES.indd   1 25/05/2020   14:32:13
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Ocupación ilegal eterna en calle Guifré, 594

Agraïment al Dr. Joaquim Colomé
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Quería haceros conocedo-
res de la situación que tene-
mos los vecinos de la calle 
Tortosa a la altura de Guifré. 
Desde hace ya años, aquí 
se permitió una ocupación 

El Dr. Joaquim Colomé i Ru-
siñol, fill de Badalona on va 
exercir de metge en aquesta 
ciutat durant més de 50 anys, 
va morir el passat divendres 1 
de Maig a casa seva. La seva 
vídua, Maria Carme Tresse-
rras, els seus fills, nets i ger-
mana, Rosa, us ho volem fer 
saber i us agraïm les mostres 
d’afecte rebudes. Nascut al 
carrer de la Indústria nº 66, 

Toni Hernandez

Familia Colomé era fill d’obrers del tèxtil i 
net de pagesos de dalt de la 
Vila. Durant la guerra civil es 
va haver de refugiar amb els 
seus pares a La Garriga, es-
sent acollits per la família ma-
terna, tot fugint dels bombar-
dejos que sovintejaven contra 
La Llauna. El Dr.Colomé es 
va llicenciar en Medicina 
l’any 1960 a l’Hospital Clínic 
de Barcelona i posteriorment 
es va especialitzar en Trau-
matologia i Cirurgia. Va estar 

estretament vinculat a mol-
tes institucions de la ciutat, 
arribant a exercir de director 
de l’Hospital Municipal i par-
ticipant de diverses entitats 
culturals, com la secció fo-
togràfica del Museu i l’Aula 
d’Extensió Universitària per 
a la gent gran. Sempre va 
procurar donar testimoni de 
la seva fe cristiana i del seu 
amor per Catalunya. Us de-
manem una pregària per la 
seva ànima. Reposi en pau.

Carrer 
a carrer 

Josep Vicenç Foix i Mas (Sa-
rrià 1893-Barcelona 1987). 
Poeta, periodista i assagista. 
La seva obra va aconseguir 
una síntesi entre el classicisme 
i un avantguardisme personal. 
Dirigí diverses publicacions 
periòdiques i hi col·laborà. Fou 
membre de l'Institut d'Estudis 
Catalans i va rebre diversos 
premis.  

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

Carrer Josep 
Vicenç Foix

Can Claris

ilegal por muchísima gente, 
esto a provocado continuos 
problemas de higiene, dro-
gas y peleas. Con la con-
secuente inseguridad en la 
zona. Escándalos a altas ho-
ras de la noche y continuos 
conflictos entre ellos. Esto 

se ha convertido en una 
gran comuna sin normas y 
continuamente gente que 
proviene de aquí ha inten-
tado ocupar diversos pisos 
y casas de los alrededores, 
así como robos y roturas de 
vehículos para robar.

Fe d'errades: Aquesta redacció vol demanar disculpes per una greu errada en un article publicat el passat 15 de 
maig sobre la mort de l'Albert Esteve. Per un error humà, en l'edició de paper, hi figurava el nom d'Eduard. El TOT va 
comunicar-ho a la família explicant l'error. Gràcies per la comprensió.

Lectors-28-29.indd   1 25/05/2020   12:40:50
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B a d a l o n a ,  q u e  p e r t a ny 
a la regió sanitària metro-
polità Nord, ha entrat des 
d'aquest dilluns 25 de maig 

a la fase 1 de desescalada. 
Què implica? Des del TOT 
hem intentat respondre a les 
principals preguntes. Moltes 

d'elles han estat consultades 
a l'Ajuntament de Badalona, 
Protecció Civil i el Departa-
ment de Salut.

La mobilitat en la fase 1
Lliure circulació dins la 
mateixa regió sanitària 
(inclòs segones residèn-
cies): Es pot circular per la 
regió sanitària de residència 
per a les activitats autoritza-
des amb llibertat sense cap 
limitació d'horari, excepte per 
a les passejades i l'esport no 
professional (d'oci), on conti-
nuen les franges horàries i 
la limitació de fer-ho dins del 
municipi.

Quins municipis formen 
part de la regió sanitària 
Barcelona, àmbit metropo-
lità nord? 
Badalona, Montgat i Tiana es 
troben dins la Regió Sanitària 

Guia de la desescalada durant 
la fase 1 a Badalona

SUPLEMENT
TORNEM
A OBRIR

tornem a obrir.indd   1 27/05/2020   11:29:01



Barcelona, àmbit metropolità 
nord. Aquesta regió sanitària 
inclou part de la comarca del 
Maresme, el Vallés i a partir 
de dilluns, 1 de juny, si Sanitat 
ho permet Barcelona ciutat. 
La Generalitat ha demanat 
agrupar les regions nord, sud 
i Barcelona ciutat. En aquests 

municipis podem anar a veure 
amics, a restaurants o bé a fer 
qualsevol gestió, sempre en 
les hores establertes.
Possibilitat de desplaçar-se 
a altres regions sanitàries 
només per motius concrets: 
sanitaris, laborals, professio-
nals o empresarials, de retorn 

22

al lloc de residència familiar, 
assistència i cura de persones 
grans, dependents o amb disca-
pacitat, canvi de custòdia de 
menors o per força major.
Trobades de fins a 10 perso-
nes a casa i a l'espai públic, a 
2 m de distància o amb masca-
reta, dins la mateixa regió 

EL VI DE BADALONA

Contactes: Josep Coll Arqué · www.viorigens.cat · colljosep@gmail.com · Tel: 93-3951266 Mòbil: 618273471

Badalonins, badalonines i amics d’altres contrades, necessitem el vostre suport.
Estimem el vi del territori.
Trieu, ara més que mai, productes de proximitat.
Trieu el vi de Badalona: ORÍGENS blanc i rosat.
Brindem amb el vi de Badalona.
Us el podem portar a casa o bé veniu a Can Coll i així podeu veure les vinyes.
Si esteu interessants també us podem indicar els punts de venda i els restaurants
on podeu fer el tast.

NOUSOL.indd   1 09/03/2020   10:09:46tornem a obrir.indd   2 27/05/2020   11:29:02
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sanitària del domicili propi. El 
límit de persones no s'aplica 
a les persones que conviuen 
(poden ser més).
Ocupació de vehicles: Als 
vehicles particulars i privats de 
fins a 9 places poden viatjar 
tantes persones com places 
tingui el vehicle, sempre que 
totes resideixin al mateix domici-
li i no cal utilitzar mascareta. 
Si els ocupants no viuen en el 
mateix domicili, només poden 
viatjar dues persones per fila de 
seients i amb mascareta.

El comerç en la fase 1
Terrasses bars i restaurants: 
poden obrir amb el 50% de les 
taules, que han d'estar separa-
des a un mínim de 2 m i per a 
grups de màxim 10 persones. 
No es pot consumir dins del 
local. Segons l'Ajuntament de 
Badalona, l'horari de les terras-
ses pot ser l'habitual, d'abans de 
l'estat d'alarma, de l'establiment. 
A més, Badalona autoritzarà 
l'ampliació de les terrasses de 
bars i restaurants en la Fase 
1 de desescalada del confina-

ment fins a un 50% i sense cap 
cost, s'ha de demanar abans a 
l'Ajuntament.
Comerços: establiments d'un 
màxim de 400 m2 de superfície 
oberts sense cita prèvia, amb 
un terç de l'aforament, franja 
horària prioritària per a majors 
de 65 anys i si no es pot garantir 
la distància de seguretat de 
2 metres, només 1 persona 
per establiment o local. Rebai-

xes o promocions comercials: 
es permeten sempre que no 
generin aglomeracions.
Centres comercials: obertura 
de comerços en centres comer-
cials si tenen accés indepen-
dent des de l'exterior del centre 
comercial i no superen els 400 
m2 de superfície.
Allotjaments turístics: poden 
obrir a excepció de les zones 
comunes.

tornem a obrir.indd   4 27/05/2020   11:29:05
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www.quercusjardiners.com
646 01 93 93
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Passejos i fer esport durant 
la fase 1
Passejos i esport no profes-
sional: No canvien les franges 
horàries dels passejos i l'esport. 
Es poden fer passejos, màxim 

a 1 km del domicili, i esport 
no professional (d'oci) sempre 
dins del municipi. De 6h a 10h 
i de 20h a 23h, esport i majors 
de 14 anys. 10h a 12h i de 19h 
a 20h, persones majors de 70 

anys i dependents i de 12h a 
19h, menors de 14 anys (ara 
poden anar acompanyats de la 
família) no hi ha limitació a un 
adult per cada grup de passeig; 
es permeten grups fins a 10 

Plaça d'Ernest Lluch, N.3, 08912 Badalona, Barcelona
Horario: Dimarts - Dimecres  12:30 - 16  19:30 - 23:00

 Dijous  - Dissabtes 12:30 - 16  20:00 - 23:00
Teléfono: 931 46 21 53

Freiduria andaluza, brasas en horno Josper, 
arroces y fideuas caseros...

27
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persones no convivents, i sense 
límit en els convivents.
Els esportistes federats 
poden fer esport dins de la regió 
sanitària on resideixin.
Passeig i esport no professio-
nal de població major de 14 
anys: es permeten grups fins 
a 10 persones no convivents i 
sense límit en els convivents. 
Amb pràctica individual. 

Esports durant la fase 1
Es permet la caça i la pesca: 

dins la franja horària esportiva, 
amb ús de mascareta si no es 
pot mantenir la distància de 
seguretat amb tercers.
Activitats de turisme actiu i 
de natura: en grups de fins a 
10 persones però cal contrac-
tar-ho amb cita prèvia.
Navegació d'esbarjo: màxim 
10 persones i l'ocupació no pot 
ser de més de la meitat excep-
te si tots els membres són de la 
mateixa unitat familiar. S'ha de 
fer dins les aigües del municipi.
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Instal·lacions esportives 
a l'aire lliure: poden reobrir 
aquelles que tenen controlat 
el seu accés, amb cita prèvia. 
No es poden utilitzar piscines 
ni zones d'aigua.
Centres esport ius:  està 
permesa l'obertura però amb 
limitacions. Cal cita prèvia i per 
torns, no es podrà superar el 
30% d'aforament i cal respec-
tar sempre la distància de 
seguretat de 2 m. No es poden 
utilitzar els vestidors ni les 
dutxes. 

Equipaments culturals
durant la fase 1
Biblioteques: Badalona ha 
obert aquest dilluns 25 de maig 
el servei de préstec i consulta 
bibliogràfica de les bibliote-
ques de Canyadó, Llefià i Sant 
Roc. La resta de biblioteques 
segueixen tancades. 
Museus: poden obrir per a 
visites a col·leccions i exposi-
cions temporals. A Badalona, 
el Museu ha obert una part de 
l'equipament aquest dimarts 
26 de maig.

tornem a obrir.indd   7 27/05/2020   11:29:08
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La Mascareta durant la fase 
1
Mascareta: ús obligatori al 
transport públic. També obliga-
tori a la via pública, en espais a 
l'aire lliure i en qualsevol espai 
tancat d'ús públic o que es 
trobi obert al públic, sempre 
que no sigui possible mante-
nir una distància de segure-
tat interpersonal de 2m. Serà 
obligatori per persones de 6 
anys o més, i recomanable per 
criatures entre 3 i 5 anys. No 
caldrà en aquelles persones 
amb dificultat respiratòria que 
pugui agreujar-se pel seu ús 
o que ho tinguin contraindicat 
per raó de salut o discapacitat. 

Obres durant la fase 1:
Obres en edificis i habitat-
ges: se suprimeix la restricció 
vigent que no hi hagi ocupants 
a l'edifici i altres vigents; es 
permeten les obres lliurement 
sempre que es garanteixi 2 
metres distància o mascareta, 
no contacte físic i la resta de 
mesures de seguretat generals. 

Altres aspectes durant la 
fase 1:
Llocs de culte: poden obrir 
amb un màxim d'un terç del 
seu aforament
Funerals i vetlles: perme-
sa l'assistència d'un màxim 
de 10 persones en espais 
tancats i de 15 en oberts

Centres educatius: poden 
obrir per a tasques de desin-
fecció i administratives
El transport públic ampliarà 
la seva freqüència i capacitat
De moment, la zona blava 
de Badalona, no funciona 
fins el pròxim dimarts 2 de 
juny. 

Tractaments d'addiccions
Accumbens ofereix els tractaments més 

eficaços per a les addiccions a substàncies, 
addiccions comportamentals i patologia dual.

Ser lliure és possible.

C/ Carme 52 bis, local – 08911 · Tel. 93.389.04.27 · www.accumbensaddiccions.es

Demana la teva primera visita gratuïta 
sense compromís

tornem a obrir.indd   8 27/05/2020   11:29:08
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Els resu l tats de l 'assa ig 
clínic realitzat amb l'antiviral 
Remdesivir indiquen que el 
fàrmac presenta una major 
eficàcia si s'administra als 
pacients amb pneumònia que 
evidencien una falta d'oxigen 
però que encara no requerei-
xen de ventilació mecànica. 
Les conclusions de l'assaig, 
publ icades per la revista 
The New England Journal 
of Medicine, apunten que a 
banda de reduir un 31% els 
temps d'hospitalització, els 
pacients que van rebre el 
fàrmac van tenir una reducció 
del 30% en la mortalitat als 14 
dies d'iniciar l'estudi. Tot i que 

 L'antiviral Remdesivir és més eficaç 
 si s'administra abans que els pacients 
 requereixin ventilació mecànica  

els resultats avalen l'ús del 
Remdesivir, els responsables 
de l'assaig afirmen que no és 
suficient per si sol per curar la 
malaltia i que cal buscar nous 
medicaments per combinar-
los i tenir millors resultats.
L'estudi, impulsat per l'Institut 
Nacional d'Al·lèrgies i Malal-
ties Infeccioses dels Estats 
Units (NIAID) dels Instituts 
Nacionals de Salut (NIH), ha 
comptat amb la participació 
de 68 centres hospitalaris, 
47 dels estats Uni ts i  21 
d'Europa i Àsia, i a l 'Estat 
ha estat coordinat pel Servei 
de Malalties Infeccioses de 
l'Hospital Germans Trias de 

Badalona. Les dades preli-
minars de l 'assaig es van 
avançar al públic el passat 29 
d'abril, quan els científics van 
comprovar que l'administració 
del Remdesivir –un antiviral 
de dispensació hospitalària 
dissenyat inicialment contra 
l'Ebola– suposava un benefi-
ci clar per als pacients. Ara 
la revista The New England 
Journal of Medicine publica 
les dades d'aquest estudi. 
El treball presenta dades de 
1059 persones d'un assaig 
controlat aleatoritzat, de les 
quals 538 van rebre Remdesi-
vir i 521 van rebre placebo 
durant 10 dies.

Salut
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 Festuc: Propietats i beneficis 

bona font del mateix. Quant 
a la vitamina B6, molt ne-
cessària per al metabolisme 
dels nutrients i la salut del 
sistema nerviós, el festuc 
conté el 100% de les neces-
sitats diàries suggerides per 

Redacció / amic.cat

El festuc és el fruit de la 
planta o arbre Pistacia vora, 
originari de la zona sud-est 
d'Europa i d'Àsia central. El 
festuc destaca per les seves 
propietats nutricionals, el 
seu contingut de proteïnes, 
amb 5,9 grams per cada 100 
grams i sobretot de vitami-
nes i minerals, com la vita-
mina C i el ferro, però també 
vitamina A, vitamina B6, cal-
ci i magnesi.Quant al ferro, 
entre les propietats del fes-
tuc trobem gairebé la meitat 
diària del consum recoma-
nat. Un altre mineral present 
en el fruit del festuc és el 
calci, amb 100 mg d'aquest 
mineral per cada 100 grams 
d'aliment, sent també una 

cada 100 grams de l'aliment.
A més, ajuda a alleujar la 
síndrome premenstrual, 
participa en la síntesi de 
l'hemoglobina, i igual que la 
vitamina C contribueix a en-
fortir el sistema immune.

Gastronomia

GASTRONOMIA.indd   1 26/05/2020   10:35:40
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ple, poder elaborar un plat 
molt senzill i que a casa ens 
agrada molt. Es tracta de ca-
lçots de la IGP de Valls arre-
bossats. Fàcils de fer i ideals 
per a servir tipus snack, 
acompanyant a d’altres en-
trats divertits com a pica-
pica.

Doncs, aquest és el plat que 
us proposo per a aquest ar-
ticle. Per a fer-los, neces-
sitarem els calçots ja cuits i 
pelats, farina, pa ratllat i ou 
batut. No cal que us digui 
que els podeu arrebossar 
com millor preferiu, al vostre 

Ramon Font / amic.cat

El calçot és un producte de 
temporada, però, això no ens 
impedeix de poder gaudir-lo 
tot l’any. Precisament quan 
s’està en plena campanya 
d’aquesta ceba acostumo a 
recomanar de congelar-ne 
per tal de poder-ne disposar 
sempre que ho vulguem. Al 
meu congelador no hi man-
quen mai. Quan ja estan 
cuits, els pelo, els tallo tots 
d’una mida similar (entre 10 
i 15 centímetres) i els guardo 
en paquets.
Això em permet, per exem-

estil. Jo els faig amb aques-
ta fórmula tan ràpida i eficaç 
perquè fa les delícies dels 
comensals.
Primer agafem els calçots i 
els enfarinem bé per, a con-
tinuació, remullar-los a cons-
ciència dins del recipient on 
hi tindrem els ous batuts i, 
un cop fet això, els passarem 
pel pa ratllat amb l’objectiu 
que, aquest, s’hi quedi ben 
adherit. Penseu que els ca-
lçots volem que, al final, ens 
quedin amb una textura ben 
cruixent.

Quan els calçots hagin anat 
passant per aquest procés, 
els posarem damunt d’una 
safata per anar al forn, po-
sant-hi abans el típic paper 
sulfuritzat. Evidentment que 
els podeu fer fregits, en oli 
calent, però, al forn, penso 
que sempre resulten més sa-
ludables.
Al forn els tindrem fins que 
el pa ratllat ens avisi amb el 
seu color ben daurat, tirant 

 Calçots arrebossats 

GASTRONOMIA.indd   2 26/05/2020   10:35:41
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a torradet, però, tampoc us 
passeu massa. Així de sim-
ple! Ja els podreu servir en 
un plat i acompanyar-los 
d’alguna salsa que us agradi. 
Jo, els recomano acompan-

yats de la típica salsa salvi-
txada de la calçotada o, si 
no en teniu, de romesco, que 
s’hi assembla molt.
Feu la prova. A més, és una 
recepta ideal per a fer-la 

acompanyats de la canalla. 
Això d’empastifar-se els dits 
amb la farina, l’ou i el pa rat-
llat els encanta. I no cal dir 
que també xalaran quan se’ls 
cruspeixin.

GASTRONOMIA.indd   3 26/05/2020   10:35:42
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Animalets

 Fruites permeses i prohibides 
 per a gossos 

Redacció / amic.cat

Tot i que no és dolent donar-
los fruita, hi ha algunes que 
toleren millor que unes altres. 
Els indiquem quines són més 

aconsellables. Això sí, abans 
de donar- les-hi a la seva 
mascota ha de saber que les 
llavors poden intoxicar-li, per 
la qual cosa han de retirar-se 
sempre.

Fruites que pot consumir
Plàtan. Sol agradar molt, 
però s’ha de donar només de 
tant en tant perquè el seu alt 
nivell de potassi pot causar 
dificultats intestinals. S'ha 

35
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de retirar el seu consum si 
s’observa diarrea.

Poma.  És mol t  bona per 
a l s  g os sos ,  en c ara  que 
l ' ideal és donar- la només 
dues vegades a la setmana, 
perquè pot pujar el nivell de 
sucre.

Síndria. És una fruita que 
en general agrada perquè és 
molt refrescant.

Maduixa. És una gran font 
de fibra, vitamines i minerals, 
però pot tenir al·lergògens 
q u e  g e n e r e n  r e a c c i o n s 
adverses en l 'animal. Pot 
consumir-la, però cal vigilar 
que el gos no desenvolupi 
alguna reacció en la pell.

Pinya. Ha de consumir-se 
amb moderació per a evitar 
pujades en els nivel ls de 
sucre. Es recomana com a 
remei casolà en cas que el 
gos consumeixi excrements.

Taronja. Aporta una bona 
dosi de vitamina C. No obstant 
això, al ser alta en àcid cítric 
pot causar diarrea a alguns 
exemplars, especialment si 
se'ls dóna amb freqüència.

Fruites que no pot
consumir
Nous. No són bones per als 
gossos pel seu alt contingut 
de fòsfor que genera càlculs 
en la bufeta. Això ocorre en 
general amb tots els fruits 
secs, causant- los vòmits, 
dolor muscular i inflor en les 
articulacions.

Alvocat. No és tòxic en petita 
quantitat, però de manera 
contínua o en grans quanti-
tats pot arribar a ser mortal, 
pel fet que conté persina, que 
és un fungicida natural. 

No és només tòxica per a 
ells, també causa intoxicació 
en gats, cavalls i ocells. No 
se sap quina quantitat és la 
dosi tòxica, així que millor, 
evitar-ho.

Raïm. El raïm és tòxic per als 
gossos i en cas que es consu-
meixi en grans quantitats pot 
causar un mal considerable 
al ronyó que pot portar-lo a 
la mort per fallada renal. En 
petites quantitats, pot causar 
diarrea. Encara que hi ha 
gossos que quasi no tenen 
reacció a elles, millor no arris-
car-se. Les panses causen el 
mateix efecte, per la qual cosa, 
cal retirar-les de la dieta.

ANIMALETS.indd   3 27/05/2020   11:30:52



Jardins verticals, una opció verda 
per a exteriors i interiors

36

redacció / amic.cat

N o  s e m p r e  h i  h a  e s p a i 
suficient a casa per a tenir 
el jardí que volem, per això 
els jardins verticals són una 
excel·lent alternativa. Aquest 
tipus de jardí contempla des 
d'un simple conjunt de tests, 
sacs o mal les espec ia ls 
que s'adhereixen a la paret 
f ins a panells conformats 

per palets de fusta. Se' ls 
pot mantenir manualment 
o per mitjà d'un sistema de 
reg automàt ic. Si bé són 
més comuns en balcons i 
terrasses, els jardins verti-
cals poden també col·locar-
se en interiors, creant una 
atmosfera especial donant 
el toc únic que no dóna un 
element artificial. A més del 
seu aspecte, humitegen l'aire, 

Llar

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONES, 

ALBAÑILERIA, 
ELECTRICIDAD, 

FONTANERIA, GAS, 
PINTURA, ECONÓMICO

670 -232 -977

INT EMPRESA DE CONFIANZA EN EL CENTRO DE BADALONA 
Especialistas en instalaciones de calderas 

y aires acondicionados. 
Reparaciones de aires acondicionados y bombas de calor

93 222 04 33  - C/ Prim 163, Badalona 
info@intenergias.com - intenergias.com

Instalaciones y mantenimento 
Calefacción | Aire acondicionado | Electricidad | Gas

Datos | Agua  | Eficiencia energética 

FINANCIACIÓN 0% INTERÉS
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sent beneficiós sobretot en 
zones de climes secs. I si a 
més, la grandària del jardí 
és prou bona i  tenim les 
plantes adequades, poden 
purif icar l 'aire i regular la 
temperatura ambiental. Amb 
la suficient llum i un correcte 
manteniment, es pot posar 
tota mena de plantes: des 
d’ornamentals, fins a plantes 
aromàtiques i comestibles.

LL.indd   2 26/05/2020   23:17:09
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redacció / amic.cat

Si la teva vida és un desordre, 
necessites posar un pla en mar-
xa i reprendre el control. Hi ha 
moltes maneres de fer-ho, com 
el sistema Marie Kondo o el 
Feng Shui, però en parlem d'un 
nou: el repte Declutter, enfocat 
a desfer-se del que no uses. Els 
passos a seguir són:

No comencis per les zones més 
desordenades, denominades 
forats negres. I és que sempre 
comencem netejant intensament 
en elles, gastem tota l’energia 
i temps i mai les acabem. Co-
mença pel més fàcil.No deixis tot 
en un altre racó. Quan descartis 
un objecte, pensa en la seva pro-
pera destinació. Si ho llences, 
fes-ho. Si va a una altra zona de 
la casa, porta-ho allà immediata-
ment. Evitaràs caure en l'error de 
crear altres espais. Classifica les 
coses per categories i fes-te les 
següents preguntes: funciona?, 
l’uso?, tinc un altre igual o millor? 
Si tens dues vaixelles però una 
és més vella... Per què no deixar 

només la nova si gairebé no 
l'uses o sou pocs a casa?
Optimitza l'espai. Mira en internet 
o revistes, idees per a ordenar 
les coses. Serà més fàcil trobar 
tot i alliberaràs espai.
Escaneja els documents que 
no necessitis en paper. Pren-te 
temps per a classificar-los, estri-
pa els que no serveixin i digitalit-
za només els importants.
Recicla el que puguis o regala 
el que no vulguis. Pregunta als 
teus amics, ven-los per internet o 

busca entitats socials a les que 
poder regalar coses.

El repte Declutter: treu de casa
el que no necessitis

LL.indd   4 26/05/2020   23:17:10
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Fabre gemmòlegs

T'has trobat mai per casua-
litat una joia i t'has pregun-
tat si tindrà alguna mena de 
VALOR?

Sents curiositat per saber si 
és "un tresor"? A continuació, 
et deixarem algunes pistes.
Pel que fa a la taxació, a l'hora 
de catalogar una joia, els 
principals factors indicadors 
que atorguen VALOR, és a 
dir, que fan que aquesta peça 

sigui realment apreciada són:
1. L'autor (o la marca comer-
cial)
2. La qualitat dels materials 
(especialment si són metalls 
nobles)
3 .  L e s  g e m m e s  (s i  s ó n 
naturals, sintètiques, orgàni-
ques o imitacions)
4. El disseny (si és actual o 
està passat de moda)
5. El contrast (el correcte 
punxonat dels metalls)
6. El procés de fabricació 
(artesanal o industrial)

7. L'exclusivitat (si és una 
peça única o si està feta en 
sèrie)
8. La singularitat (si la seva 
originalitat la fa diferent)
9. L'estat de conservació (el 
nivell de desgast que té per 
l'ús)
10. El context històric (especí-
f ic pel per i tatge de jo ies 
antigues)
S i  tens  qua lsevo l  dub te 
p a s s a ' t  p e r  l a  B o t i g a  o 
escriu-nos i t'assessorarem 
en tot el que et calgui, tot 
acompanyant-te emocional-
ment si el teu cas concret 
és espec ia lment do lorós 
d'afrontar, com pot ser per 
exemple un conflicte familiar 
obert a causa d'una herèn-
cia o després d'un divorci. I 
sense cap mena de dubte, 
recordar que el valor absolut 
més autèntic i important que 
mai podrà tenir una joia és 
sempre aquell que li donem 
nosaltres en l'àmbit personal, 
el que no té preu i només 
entén d'emoció: és el VALOR 
SENTIMENTAL.

El valor d'una joia

Tendències

TENDENCIES.indd   1 26/05/2020   23:15:17
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Any 1979, carrer Dos de Maig, al fons
el carrer Enric Borràs.

Foto antiga: José Antonio Rodríguez Carrasco  
Foto actual: Facu Martínez de la Concepción

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

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

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 
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idealista.com

La crisi econòmica i sanitària 
provocada pel covid-19 ha 
impactat de ple en els treballa-
dors. Un 11% dels espanyols no 
pot pagar el lloguer o la hipote-
ca del seu habitatge, segons 
una enquesta de la Fundació 
Europa per a la Millora de les 
Condicions de Vida i Treball 
(Eurofound). Dins de l'impacte 
en la possibilitat de pagament, 
ha estat més gran entre els 
autònoms, dels quals el 18% 
no pot afrontar el proper rebut 
de lloguer o de la hipoteca i 
entre els aturats, que ascen-
deixen a el 23%. L'enquesta 
realitzada a 85.000 ciutadans 
de tota la Unió Europea, dels 
quals 3.064 residien a Espan-
ya, també revela que el 7% 

El 11% de la població, incapaços
de pagar el lloguer o la hipoteca 
pel coronavirus

Immobiliària

que Espanya es col·loca en 
novena posició, per darrere de 
Bulgària (el 60% va respondre 
que la situació era pitjor que fa 
tres mesos), Polònia (51,9%), 
Xipre (50%), Hongria (48,9%), 
Grèc ia  (47,4%),  Croàc ia 
(46,8%), Romania (46,5%) i 
Itàlia (45,7%).

dels espanyols creu que haurà 
d'abandonar el seu habitatge 
en els propers mesos perquè 
ja no se la pot permetre. Pel 
que fa a la situació finance-
ra dels espanyols, un 45,6% 
dels enquestats estima que les 
seves finances són pitjors que 
les de fa tres mesos, de manera 

Avd. Alfons XIII, 87

690 843 350
info@grupbarreres.com 
www.grupbarreres.com

PROMOCIÓ 
EN VENDA

EDIFICI ALEADOS 
BADALONA

Zona comunitària a l’interior d’illa
Locals comercials en planta baixa 
81 places d’aparcament. 
Acabats d’alta qualitat 
A 15 minuts del centre de Barcelona.
A 300m de l’estació de metro i Tramvia
Fàcil accés a l’autopista C-31 i la Ronda Litoral
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Moments d’obligada 
introspecció i gestió de 
la frustració. Amb el Sol 
per Casa III, augment 
de la mobilitat, amb 
més desplaçaments 
i també de  gestions 
burocràtiques.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Inc l inac ió a donar-
se un malentès amb 
una persona amiga. 
Procura deixar les coses 
ben clares per evitar 
problemes. Una persona 
del passat sentimental 
pot fer-se present.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

FELICITATS! El Sol 
entra al teu signe i 
inicies una nova etapa 
vital. Recuperes antics 
contactes i fins i tot 
alguna amistat perduda 
en el temps. Tendència 
a ser més pragmàtic.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

La salut és un assumpte 
prioritari per tu, i que 
passa pe r  davan t 
a lgunes exigènc ies 
laborals. Reactivació 
d’un tema jurídic pendent. 
Practiques més esport i 
tens més ànim.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Mar t t ransi tant per 
Casa V, activa el sector 
sentimental però també 
adver te ix que pots 
idealitzar en excés. 
Estàs molt receptiu i 
connectaràs amb els 
més vulnerables.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

El Sol per Casa VII, 
inclina a gaudir d’un 
període més relacional, 
amb un augment dels 
contactes. Si vius una 
etapa de certa recessió 
econòmica, en sortiràs, 
és temporal.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Has portat força bé el 
confinament, però vius un 
període de canvis, amb 
més energia i necessites 
augmentar l’exercici físic. 
Obligacions relatives al 
sector de la parella.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

El Sol a Casa XI inclina 
a fer una certa previsió 
econòmica per estar 
més t ranqui l  en e l 
futur. Pots recuperar 
algun tipus de teràpia 
o tractament que et fa 
sentir bé.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Si tens família política 
pot ser un temps de 
tensió. Si uses el costat 
prudent, en sortiràs més 
airós. Pots conèixer a 
algú que t’atrau, però 
això si, molt diferent a tu.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Avances cap a un lloc de 
més responsabilitat o bé 
assolir noves funcions. 
La millora econòmica 
haurà d’esperar una 
mica. Convé estar a 
l’aguait, no mostrar totes 
les cartes.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Es pot donar l’escenari 
adequat perquè treballis 
des de casa i no per 
la situació actual, sinó 
perquè és el que vols. En 
somnis trobes claus per 
entendre el teu passat.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Et sents molt actiu i has 
de moderar l’ímpetu 
per poder arribar a bon 
port. Si vius amb els 
pares, ja necessites 
independitzar-te, però 
potser hauràs d’esperar 
un temps.

Facilitat Dhanna Astròloga · 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 más chupado que la pipa de 
un indio / estar en sus huesos
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Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

Méteo

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

Durant les Festes de Maig 
confinades ens ha acompan-
yat el temps típic de primave-
ra. Si la Nit de Sant Anastasi 
s’hagués pogut celebrar amb 
normalitat, hauríem estat patint 
per la pluja, com és habitual. De 
fet, el 10 de maig ha estat el dia 
més plujós de tots d’aquesta 
primera quinzena de maig. 
Els ruixats van anar desca-
rregant en diversos moments 
de la jornada, i es va arribar a 
acumular un total de 6,9 l/m2 al 
centre de la ciutat.
Aquest no ha estat l’únic dia de 
pluja. En el que portem de mes 
ha plogut en 6 ocasions. Ara 
bé, només s’han acumulat 15 
l/m2 en total, una quantitat ben 
modesta. Per tant, malgrat que 
faci la sensació que està sent 
un maig plujós, la realitat és que 

Al llarg del cap de setma-
na passat les nuvolades van 
créixer amb força al prelitoral. 
Els xàfecs més destacables 
del nostre entorn van caure 
al Vallès. Mentre que dissabte 
a Terrassa es van acumular 
més de 30 l/m2, a Badalona 
tan sols en van caure 1,5 l/m2. 
Fotografia de Marta Baldrís.

Temp màx 25,2 °C el dia 11

Temp mín 14,4 °C el dia 15

Hr màx 95% el dia 10

Hr mín 40% el dia 11

Press atm màx 1021,3 hPa dia 17

Press atm mín 1000,4 hPa dia 10

Vent màx 64,4 km/h (oest) 
el dia 11

 Precipmàx 24h 6,9 l/m2 dia 10

 Precip anual 415,7 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

de moment només s’ha recollit 
un terç de la precipitació mitja-
na mensual. Pluges a banda, 
la temperatura també ha tingut 
un comportament ben típic 
d’aquesta època de l’any, amb 
alt-i-baixos. Hi ha hagut alguns 
episodis de vent de ponent que, 
com el dia de Sant Anastasi, 
va fer enfilar el termòmetre per 
sobre dels 25 °C. 

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo dels dies 
4 a 17 de maig
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Anuncis per paraules

TREBALL
 

SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores y 
limpieza.  Interna o externa.  Con 
experiencia.  645 532 795
CHICA RESPONSABLE busca 
trabajo al cuidado de niños y 
personas mayores 697 698 826
SEÑORA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de mayores y 
limpieza. 631 555 215
SEÑORA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de mayores y 
limpieza.631 911 351
SEÑORA RESPONSABLE y 
con experiencia busca trabajo al 
cuidado de personas mayores. 
Disponibilidad inmediata. 
612 416 007
SEÑORA SE OFRECE para 
trabajar con personas mayores. 
Con experiencia y recomenda-
ciones. 634 240 345
CHICA RESPONSABLE se 
ofrece para trabajar con perso-
nas mayores, niños y limpieza. 
663 434 528
CHICA RESPONSABLE busca 
trabajo externa/horas.  Cuidado 
de mayores, niños y limpieza. 
698 632 376
CHICA RESPONSABLE busca 
trabajo externa o interna cuidan-
do mayores. Con experiencia. 
632 449 527
CHICA LATINA BUSCA trabajo 

para cuidar personas mayores, 
niños y limpieza.  Externa y por 
horas. 605 593 406
CHICO BUSCA TRABAJO de 
pintura o ayudante de paleta. 
Disponibilidad inmediata. 
612 235 893
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza. Externa o interna. 
Con experiencia.  Disponibi-
lidad inmediata. 632 081 380
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores y 
limpieza. Externa. Con papeles 
en regla.  663 874 539
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 
y l impieza. Ex terna. Con 
experiencia. Disponibilidad 
inmediata. 632 378 421
SEÑORA BUSCA trabajo para 
cuidar personas mayores, niños 
y limpieza. Externa o interna.  
Con mucha experiencia. 
632 396 773
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza.  Fija o por horas.  
Con experiencia y referencias.  
Disponibilidad inmediata.
698 509 858
CHICA SE OFRECE para 
cuidar mayores, niños y limpie-
za. Con referencias y experien-
cia. 642 396 657 
CHICA BUSCA TRABAJO 

interna o externa al cuidado de 
mayores, niños y limpieza.
631 187 360 
SEÑORA SE OFRECE como 
cuidadora para mayores.  Exter-
na o interna.  Limpieza por horas.  
Con experiencia y recomenda-
ciones. 634 953 496
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidar mayores y niños.  
Externa o interna. Disponibilidad 
inmediata.  Con experiencia.
632 262 122
CHICA HONDUREÑA BUSCA 
trabajo. Interna o externa. Con 
experiencia. 631 550 973
CHICA RESPONSABLE busca 
trabajo al cuidado de niños y 
personas mayores. Disponibili-
dad inmediata.  674 922 003
CH I CA CO N E XPER I E N -
CIA busca trabajo al cuidado 
de personas mayores, niños 
y limpieza.  Interna o externa.  
Disponibilidad inmediata.
623 332 067
C H I CA  R E S P O N S A B L E , 
honesta y con papeles busca 
trabajo al cuidado de mayores. 
Con experiencia. 631 656 410 
CHICO JOVEN y fuer te se 
ofrece para cuidado de personas 
mayores y limpieza.  632 704 954
CHICO JOVEN y fuerte se ofrece 
para paleta o como pizzero. 
632 608 953
CHICA RESPONSABLE busca 
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trabajo de interna de cuidado de 
mayores. 666 828 804
CHICA BUSCA t rabajo a l 
cuidado de mayores.  Interna.  
Disponibilidad inmediata.
602 027 821
CHICA BUSCA  t rabajo a l 
cuidado de mayores. De lunes 
a viernes. 602 018 592
CH ICA BUENA COCI NE-
RA busca trabajo al cuidado 
de mayores, niños y limpie-
za.  Interna o por horas.  Con 
experiencia.  612 486 982
BUSCO TRABAJO para cuidar 
personas mayores.  Disponibi-
lidad inmediata.  634 675 834
BUSCO TRABAJO para cuidar 
personas mayores.  Disponibi-
lidad inmediata.  642 976 460
C H I C A  B U S C A  T R A B A -
JO interna para cuidado de 
mayores, niños y limpieza.  
625 081 663 / 632 068 911
CHICA BUSCA TRABAJO 
cuidando mayores y limpieza. 
Con experiencia. 697 742 646
CHICA CON EXPERIENCIA 
busca trabajo como cuidadora 
de mayores, niños y limpieza.  
Interna o por horas.  
634 866 962
CHICA CON EXPERIENCIA se 
ofrece para trabajar en el cuida-
do de personas mayores, niños 
y limpieza.  Interna o externa.  
632 115 470

 INSERTA EL TEU   
 CLASSIFICAT 

 ONLINE: 

Cursos de 
Marketing Digital

Marketing Digital

Impartidos por profesionales | Certificaciones oficiales

Digital Traffic Management

Curso Facebook & Instagram Ads

Curso Community Manager

Curso Analítica Web

Curso Google Adwords

Curso WordPress

Curso Posicionamiento Web – SEO

Másters

Cursos

¡Aprovecha el tiempo
para formarte!

Barcelona / Badalona
+34 935 48 95 85  
institutomarketing.es
info@institutomarketing.es

 
(Mediante Streaming, 
clases en directo a través 
de nuestro campus virtual) 

Presencial 
Online

Aportamos soluciones
adaptadas a tu negocio
Consultoría de Estrategia y Marketing Online
Desarrollo y diseño web · SEO · Campañas publicidad de pago
Analítica web · Email Marketing · Social Media

+34 93 464 44 88 | info@avidalia.com | Barcelona | Badalona | www.avidalia.com

avidalia.indd   1 18/03/2020   14:59:08
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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 

Joaquim Ruyra, 1  · 93 387 17 97

Horari: Dilluns 8:00 a 20:30 de dimarts a divendres 
9:00 a 14:00 i de 16:30 a 20:30 dissabtes 9:00 a 14:00
Loteria números fixos 09133-16417-25270-32457-
59136-63575. Combinacions de Euromillones-Primiti-
va-Quiniela-Bonoloto-El gordo

Per què renoves com a distribuïdor del TOT?
Perquè la gent ho demana i perquè dóna informació 
de la ciutat.

Horari: 
Matins de dimarts a dissabte de 8.30h a 14h 
i tardes de dijous i divendres de 18h. a 21h.
Peix de platja cada tarda.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Per oferir un servei als clients i veïns que ens la dema-
nen cada setmana. Si voleu saber que passa a Badalo-
na heu que mirar el TOT.

Canonge Baranera, 42
931 300 569

La boutique del peix
Hnos. Ribeiro
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KLEANING
Hand Hygiene Solutions

kleaning.es

Desinfectant
instantani 
per a mans

La teva salut
a les teves mans

COMPRA ONLINE    -   www.kleaning.es     -    info@kleaning.es

0,5L - 5,59€*

1L - 10,51€*

5L - 29,66€* Monodosis de 
Gel 0,075€/u

Toallitas de Gel 
0,0794€/u

5% de 
descompte a 

kleaning.es amb el 
codi promocional: 

totbadalona

* descompte 5% aplicat. IVA no inclós

KLEANING-A5.indd   1 22/05/2020   13:45:34



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 25/05/2020   13:06:41
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