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 Una trentena d'agents cívics 
 controlaran l'aforament de 
 les platges 

Estiu 2020 | Redacció

Badalona ha donat el t ret 
de sor t ida a la temporada 
de platges coincidint amb 
l'entrada de l'àrea metropo-
litana en la fase 2 de deses-
calada. El govern local ha 
anunc iat  que vo l  fe r  una 
aposta per la seguretat  i 
la neteja. L'alcalde, Xavier 
Garcia Albiol, ha explicat que 
aquest estiu es contractarà 
una trentena d'agents cívics 
encar regats de cont ro lar 
l'aforament i garantir que es 
compleixen les distàncies de 
seguretat a la sorra. També hi 
haurà un reforç del servei de 

neteja, amb una vintena de 
persones més destinades a la 
platja i que faran una recollida 
manual dels residus que el 
mar arrossega fins al litoral, al 
punt on trenquen les onades. 
A més, hi ha haurà unitats 
específiques de la Guàrdia 
Urbana patrullant el l i toral 
amb vehicles, bicicletes i per 
primera vegada amb segway. 
A més de la cinquantena de 
persones que reforçaran la 
neteja i la seguretat a peu de 
sorra, el consistori comptarà 
també amb dos vaixells pelicà 
per retirar els sòlids flotants 
de l'aigua. També s'avança 
dues hores la hissada de la 

5

bandera sobre l'estat del mar, 
que es farà a les vuit del matí 
per a tots aquells que vulguin 
avançar l'hora del bany per 
evitar aglomeracions.

L a  p l a t j a  d e  B a d a l o n a 
quedarà oberta durant la 
Revetlla de Sant Joan
Les p latges de Badalona 
estaran obertes per celebrar 
la revetlla de Sant Joan el 
pròxim 23 de juny, tot i que 
sense fogueres, segons ha 
avançat l'alcalde de Badalo-
na, Xavier Garcia Albiol. "És 
impossible posar por tes al 
camp", ha dit Albiol. Segons 
l 'alcalde, el "seny" demos-

La Setmana
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t ra t  pe ls  veïns durant  e l 
conf inament l i  permet ser 
optimista."És evident que no 
es permetrà fer fogueres, però 
no impedirem que hi vagin 
grups reduïts. Seria absurd", 
ha afirmat l'alcalde. De fet, ja 
divendres Protecció Civil va 
avisar que les policies locals 
de ls munic ip is costaners 
haurien de controlar que les 
festes populars a les platges 
no siguin de més de 20 perso-
nes i que hi hagi distància 
de seguretat entre grups. 
En roda de premsa, Albiol 
també ha demanat que altres 
ciutats veïnes com Barcelona 
facin el mateix i permetin l'ús 

El  ser ve i  de socorr isme 
funcionarà cada dia, de 10h 
a 19h 

Fins a 36 agents cívics vetlla-
ran per controlar l'aforament 

18 persones recorreran a peu 
les platges on trenquen les 
onades per mantenir-les en 
condicions òptimes

5

Les dues embarcacions 
netejaran el litoral 7 hores 
al dia

La platja del Cristal l  ha 
ac o n s e g u i t  n ovam e n t  l a 
Bandera Blava

El Port i l'Escola del Mar 
han rebut el distintiu com a 
Centre Blau

Les dades de la temporada de bany 2020

de la platja per Sant Joan, 
amb l'objectiu d'evitar l'efecte 
crida i que el problema de les 
possibles aglomeracions es 

traslladi d'un municipi a l'altre: 
"Hem de prendre mesures 
pensant en el conjunt de l'àrea 
metropolitana".

Actualitat-4-5.indd   3 10/06/2020   8:14:17
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El carrer Francesc Layret serà només 
per a vianants els caps de setmana i 
festius permanentment

Mobilitat | Redacció

El carrer Francesc Layret no 
tornarà a tenir trànsit, durant 
els caps de setmana i els dies 
festius, de manera permanent. 
Així ho va avançar, a l'edició 
digital del TOT, el regidor de 
via pública de l'Ajuntament de 
Badalona, Daniel Gràcia. De fet, 
des de la desescalada, el carrer 
Francesc Layret va començar 
a tallar-se durant els caps de 
setmana, i aquesta mesura ja 
quedarà establerta de manera 
indefinida. Gràcia ha explicat que 
el govern local ja ha tirat endavant 
el decret corresponent per tal de 
tallar tot el trànsit durant dissa-
bte, diumenge i cada dia festiu 
de l'any. Fins ara, una parella 
d'agents de la Guàrdia Urbana 
de Badalona s'encarrega de fer 
de barrera, a la cruïlla de Martí 
Pujol amb el carrer Francesc 
Layret, perquè només hi puguin 
accedir els veïns que tenen un 
aparcament. Ara, el govern local 
ja ha instal·lat un senyal infor-
mant d'aquesta mesura. Gràcia 
ha explicat que "no podem tirar 
enrere sobre aquesta mesura 
perquè s'ha demostrat que els 
caps de setmana els vianants ja 
s'han fet seu el carrer Francesc 

Layret". El regidor de via pública 
ha anat més enllà i assegura 
que tot plegat portarà en un futur 
immediat al tall la resta de dies de 
la setmana. Gràcia ha recordat 
que durant el mandat anterior 
del PP, del 2011-15, el govern ja 
va tallar durant diversos caps de 
setmana de desembre el carrer 
Francesc Layret per tal de poder 
celebrar les activitats nadalen-
ques al Centre de la ciutat. A 
més, un estudi encarregat l'any 
2013, ja veia possible aquest tall 
de trànsit. Pel que fa al transport 
públic, tot serà desviat, com els 
darrers caps de setmana, per 
l'avinguda Martí Pujol i el lateral 
de l'autopista.

Manifestació a favor de la 
pacificació de Francesc Layret 
Una cinquantena de persones 
van participar, dissabte passat a 
la tarda, en una manifestació per 
demanar la pacificació del carrer 
Francesc Layret. La concen-
tració va ser convocada per 
diversos partits, com els Verds i 
Guanyem, i també entitats de la 
ciutat. El regidor de via pública, 
Daniel Gràcia va assistir a la 
convocatòria per anunciar que 
el carrer restarà tallat cada cap 
de setmana i festiu. 

Imatge de la manifestació de dissabte a Francesc Layret

Dos lladres reincidents 
detinguts per robatoris 
amb violència 

Queixes veïnals per
incivisme en un
assentament al Gorg

La Ricky Rubio Foun-
dation crearà una sala 
emocional per a malalts 
de càncer

La Guàrdia Urbana de Badalo-
na va detenir dos lladres multi-
reincidents per dos robatoris 
amb violència ocorreguts el 
passat cap de setmana, als 
barris de La Salut i de Puigfred. 
Tots dos detinguts acumulaven 
una vintena de detencions per 
fets similars de robatoris amb 
violència. 

Veïns dels voltants del carrer 
de la Ciutat de San Miguel 
de Padrón, al barri del Gorg, 
han denunciat nombrosos 
problemes de convivència per 
l'ocupació d'un solar a tocar de 
les vies del tren, just darrere de 
l'escola Badalona Port i just al 
costat del futur canal del Port. 
Les persones acampades, des 
de fa mesos, s'han instal·lat 
amb diverses carpes. 

The Ricky Rubio Foundation, 
l'Institut Català d'Oncologia de 
Badalona i Novartis han impul-
sat un projecte per millorar 
l'atenció i la qualitat de vida de 
les persones amb càncer. La 
col·laboració permetrà habili-
tar una Sala The Ricky Rubio 
Foundation a l'ICO Badalona per 
oferir acompanyament a malalts 
i familiars durant el tractament.

Actualitat-6.indd   1 09/06/2020   19:42:08



Port de Badalona
Edifici de Capitania, 08912 Badalona
T +34 933 207 500

port@marinabadalona.cat 
events@marinabadalona.cat
www.marinabadalona.cat

EL PORT DE BADALONA A PLE RENDIMENT EN LA DESESCALADA

#MarHemTornat

#AlMarDistanciaSocialXInfinit

#PortEspaiSegur

La millor manera de gaudir del mar en llibertat
i seguretat  #AlMarDistanciaSocialXInfinit

Aprofita aquest estiu per obtenir una titulació nàutica
que t’obrirà la porta a gaudir experiències lliures i segures

#PortEspaiSegur #AlMarDistanciaSocialXInfinit

ACADÈMIES I PRÀCTIQUES
DE NAVEGACIÓ

Realitzada la renovació de la barana i paviment i resoltes altres
afectacions pel temporal Glòria, reobrim la connexió passeig marítim

– dic recer- nou espai terrasses restauració #PortEspaiSegur

CONNEXIÓ PASSEIG MARÍTIM –
PASSEIG DIC RECER – ESPAI RESTAURACIÓ
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Les rampes del carrer Cuba seran reparades
durant la segona quinzena de juliol  
Les rampes del carrer Cuba, 
a Sant Crist, porten més de 2 
anys sense funcionar. L'entitat 
veïnal ha reclamat, en moltes 
ocasions, la seva reparació. Fa 
uns dies,l'alcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, ha anunciat 

que les obres d'arranjament de 
les rampes podran començar 
la segona quinzena del mes de 
juliol, un cop els tècnics munici-
pals ja tinguin a punt la seva 
licitació per un import de 61.000 
euros. 
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Confirmat un any de presó pel 
mosso que va gravar a 17 agents 
als vestuaris

Societat | Redacció

El Tribunal Suprem ha confirmat 
la pena d'un any de presó per al 
mosso d'Esquadra que va gravar 
amb càmera oculta 17 compan-
yes seves al vestidor de la Comis-
saria del barri de la Morera durant 
vuit mesos. El tribunal el suspèn 
durant un any, tot i que rebutja 
inhabilitar-lo com a funcionari 
públic, i, per tant, expulsar-lo 
del cos, tal com demanaven 
les afectades. El Suprem, com 
l'Audiència de Barcelona, ha 
considerat que l'acusat no va fer 
prevaldre la seva condició com 
a membre del cos per accedir 
als vestidors, on també hi hauria 

pogut entrar el personal de neteja 
i manteniment. A més, la sentèn-
cia obliga el processat a pagar 
una indemnització de 68.000 
euros, 4.000 per cada víctima. 
L'home va reconèixer els fets 
durant el judici.

Els fets van passar durant l'any 2014 

El PSC demana la convo-
catòria de les ajudes al 
lloguer municipal

JxCat demana mesures 
per compensar les guin-
guetes de la platja 

ERC demana que ADIF 
repari els voltants de les 
vies del tren

Davant la suspensió de les 
ajudes al lloguer per part de la 
Generalitat, el PSC de Badalo-
na ha demanat al govern local 
que porti a Ple l'aprovació 
definitiva i la convocatòria de 
les ajudes al lloguer munici-
pals aprovades pel govern 
socialista al Ple del passat 2 de 
maig per ajudar a les famílies 
afectades per la crisi de la 
Covid-19.

El regidor de Junts, David 
Torrents, ha demanat mesures 
especials perquè aquest estiu 
puguin instal·lar-se les guinguetes 
a la platja badalonina. Torrents 
ha demanat que se'ls prorro-
gui un any la concessió i que 
se'ls apliquin bonificacions en 
el cànon de l'actual temporada. 
El govern espera poder instal·lar 
les guinguetes en propers dies. 

E R C  Av a n c e m - M ES  h a 
demanat al govern municipal 
que sigui proactiu i exigeixi a 
ADIF, a qui corresponen les 
competències del correcte 
manteniment de les vies i el 
seu entorn, que procedeixi a 
reposar i reparar les tanques 
al seu pas per Badalona.Fa 
més d'un any va signar-se un 
contracte, amb ADIF, que mai 
s'ha tirat endavant.
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Les despulles de Roca i Pi ja reposen
a Badalona

Recollida d'aliments i higiene
a la Parròquia de Sant Josep

Ciutat | Redacció

Les despulles mortals de Vicenç 
de Paül Roca i Pi (1780-1852) 
ja reposen a Badalona, des 
d'aquest dimarts. Han estat 
traslladades des del cementiri de 
Sant Gervasi al del Sant Crist de 
Badalona on es va fer un senzill 
respons en el qual hi va estar 
present membres del patronat de 
la Fundació Llegat Privat Roca i 
Pi. El patronat es va ocupar de fer 
les gestions del trasllat, ja que, 
malgrat que Roca i Pi va morir a 
les vuit del vespre del 9 de juliol 

Societat | Redacció

Aquest diumenge  14 de juny, 
Corpus, arribarà la campanya 
anual de Càritas  amb el nom: 
"A només dos metres de tu". La 
campanya tindrà present tots els 
afectats per la crisi provocada 
per la pandèmia. Us recordem 
que seguim amb la recollida 
d'aliments i higiene, els dilluns 

de l'any 1852 al seu domicili de 
Badalona, va ser enterrat a l'antic 
cementiri parroquial de Sant 
Gervasi de Cassoles, actual-
ment Barcelona.Mossèn Andreu 
Oller, membre del patronat, vicari 
episcopal i rector de la parròquia 
de Sant Josep, va recordar l'obra 
social de Roca i Pi envers els 
més desfavorits i com el seu 
llegat continua tenint sentit «per 
continuar construint el Regne 
de Déu ara i aquí». A l'acte es va 
llegir un sonet obra del president 
de la Fundació Roca i Pi, Mossèn 
Jaume Aymar.

i divendres de 18h a 20h a la 
parròquia (porta de l'esplai 
c/ Enric Borràs). Els donatius 
els podeu  lliurar al compte de 
Càritas parroquial:   ES67  2100 
0186 5902 0056 5720. Al mateix 
temps Llar de Maria ha demanat 
ajuda per fer costat a les mares 
amb nadons. Necessiten que 
també portin a la parròquia 
bolquers i llet per lactants.

Les despulles van ser traslladades aquest dimarts 

Montgat reclama obres 
urgents a les platges del 
municipi

20 anys de la recollida 
porta a porta de Tiana

La piscina de Tiana obre 
amb aforament limitat

L'Ajuntament de Montgat està 
mantenint converses amb 
Demarcació de Costes de 
Catalunya perquè s'agilitzin 
les actuacions previstes a  
les platges de Montgat, atura-
des de manera unilateral pel 
Ministeri a causa de l'estat 
d'alarma per la Covid-19. Les 
platges del nord de Montgat 
són les més afectades per la 
pèrdua de sorra.

Aquest juny ja fa 20 anys que 
Tiana va retirar part dels conte-
nidors del carrer i implantant 
un servei nou de recollida de 
residus que fins al moment no 
havia estat provat a Catalunya. 
El porta a porta. Dues dècades 
després, ja són 210 munici-
pis que realitzen la recollida 
d'escombraries en aquest siste-
ma. Tiana és un dels pobles 
amb el volum d'escombraries 
porta a porta més alt. 

A par t i r  d 'aquest cap de 
setmana, del 13 i 14 de juny, 
obrirà la piscina descoberta 
de Tiana  i tancarà el 6 de 
setembre. Segons ha expli-
cat el consistori, de moment 
només podran accedir-hi un 
centenar de persones, per 
hora. L'Ajuntament no descar-
ta canviar la norma durant les 
pròximes setmanes. Els abona-
ments ja estan a la venda. 

Actualitat-10.indd   1 09/06/2020   18:46:12
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metropolità
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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
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La Setmana en imatges

Continuen les obres de remodelació de l'edifici de Correus a la plaça Assemblea de Catalunya
Aquesta setmana han començat obres de millora a diversos espais dels parcs de Can Solei i Ca l'Arnús
Primers dies de juny amb pluja i temperatures sense grans calorades. 
Personal sanitari reclama acabar amb les retallades i més inversió als hospitals públics catalans
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Esports

Bàsquet | Redacció

Futbol | Redacció

El Club Joventut Badalona ja 
coneix el seu calendari de la 
fase final de la Liga Endesa 
que es disputarà del 17 al 30 
de juny a València. Els verd-
i-negres estan situats en un 
difícil grup amb Barça, Iberos-
tar Tenerife, RETAbet Bilbao 
Basket, Unicaja i Kirolbet 
Baskonia.El primer duel dels 
de Carles Duran serà el sempre 
esperat derbi contra el Barça, 

Els jugadors José Miguel 
Morales, Adri Díaz, Hugo 
Esteban, Máyor, Kilian Duran, 
Abel Suárez, Toni Jou, Joel 
Lasso i Dani Del Moral, que 
acaben el seu compromís 
contractual amb el CF Badalo-
na el pròxim 30 de juny, no conti-

que es disputarà el dimecres 17 
de juny. La segona jornada està 
prevista pel dia 19 i serà contra 
el RETAbet Bilbao Basket. Dos 
dies després de l'enfrontament 
contra els bascos, els verd-
i-negres es veuran les cares 
amb l'Unicaja (21 juny). Els dos 
últims episodis seran contra 
Iberostar Tenerife (23 juny, 
Revetlla de Sant Joan) i Kirol-
bet Baskonia (25 juny). Les 
semifinals es disputarien el dia 
28; la final, el 30.

nuaran la próxima temporada al 
club escapulat. El Badalona 
ha volgut agrair públicament 
la professionalitat i la feina que 
han fet tots ells en els partits 
en què han vestit la samarreta. 
L'entrenador, Manolo González 
vol tenir abans de començar 
la pretemporada els nous 
jugadors a l'equip. 

La Penya debutarà contra el Barça 
en la fase final de la Lliga ACB

El C.F. Badalona comunica els jugadors 
que no seguiran el curs vinent

Alen Omic, en un entrenament abans del confinament

El Club Joventut Badalona i 
Conor Morgan han arribat a un 
acord de renovació de contracte 
fins al 30 de juny del 2021, amb 
opció d'una temporada addicio-
nal (1+1). D'aquesta manera, 
l 'a ler-p ivot ,  que acabava 
contracte aquest estiu, seguirà 
formant part del projecte verd-
i-negre, i continuarà sent una 
peça molt important en la rotació 
interior de Carles Duran.

Conor Morgan renova
contracte amb la Penya 

El nou govern de Badalona, 
amb Juan Fernández al capda-
vant de la regidoria d'esports, 
s'ha reunit amb l'equip femení 
de futbol femení de Badalo-
na, el Seagull. En una primera 
reunió, el govern municipal ha 
mostrat el seu interès en donar 
suport a l'equip en el repte de 
la lliga Iberdrola. L'equip direc-
tiu s'han mostrat satisfets en 
aquest primer contacte amb el 
nou govern de la ciutat. 

D u r an t  aqu e s t a  se g o na 
quinzena del mes de juny 
està previst que comencin les 
obres per a la prevenció de la 
legionel·la en les instal·lacions 
esportives de Can Cabanyes, 
Lloreda, Pere Gol i Pomar, per 
un import d'uns 225 mil euros. 
Fa molts mesos que estaven 
pendents aquests treballs que 
han de permetre utilitzar els 
vestidors d'aquests camps. 

L'Ajuntament disposat a donar 
el seu suport al Seagull

Comencen les obres per a la 
prevenció de la legionel·la als 
camps de futbol

Totesports27març2020 OKEY.indd   1 09/06/2020   18:09:03
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La pedrera de la Vallensana, que 
va aturar la seva activitat extrac-
tora l'any 2004, va ser l'escenari 
d'una prova pilot impulsada per 
l'Agència de Residus de Catalun-
ya dins el nou model de gestió de 
les escombraries que està impul-
sant. L'experiment, presentat 
durant el mes de juny de 2005, 
ara fa 15 anys, a l'abocador del 
Garraf, permetria omplir durant 
un any el forat de la muntanya 
badalonina amb 84.000 tones 
de material de rebuig provi-
nents dels ecoparcs. De fet, 
el projecte preveia recuperar 
la zona reomplint el forat amb 

L'antiga pedrera de la Vallensana es 
reomplia amb escombraries que no es 
podien reutilitzar 

Fa 15 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

terres i runes procedents d'obres 
i residus procedents de l'Ecoparc 
2, a Montcada i Reixac, i de 
l'Ecoparc de la Mediterrània, 
a Sant Adrià, equipament que 
començava a funcionar aquell 

estiu. Les entitats ecologistes i 
els partits de l'oposició denun-
ciaven que sota aquesta prova 
pilot s'amagava la voluntat de la 
Generalitat d'establir a Badalona 
un nou abocador.

La meva mare de Badalona-
de-tota-la-vida d'un bloc de 
pisos n'hi diu piseria. No 
he trobat referència a cap 
diccionari DIEC DCVB RAE. 
Et sona Màrius Serra?
@martamoritz

Sóc veïna del c/ del Carme i 
els cotxes, motos i Camions 
no respecten res, ni les 
portes d'entrada a les cases. 
I si els ho dius encara et 
contesten malament. És un 
desgast
@ribomangels

Hi ha molta gent a Badalona 
que porta a la fase 2 (i inclús 
la 3) des de fa 15 dies i no 
ha passat absolutament res 
de res.
@jonvegamar

Opinio-18-19.indd   2 09/06/2020   19:31:57
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A mi em dóna igual. No 
penso anar a la platja. 
Estarà plena de gent, i de 
gossos també
@CortesNez

Haurien de tancar les 
platges la Nit de Sant Joan 
per què serà un descontrol 
@Badalonien

S'enviarà a la Guàrdia 
Urbana a la platja i es 
deixarà la resta de ciutat 
desatesa @GranPetitlndi

El periodista badaloní, Albert 
Traver, és actualment corres-
ponsal de l'agència Efe i Rac1. 
Els cossos de seguretat van 
carregar contra repor ters i 
manifestants en les protes-
tes a Minneapolis per la mort 
de George Floyd. La policia 
va carregar amb força contra 
els manifestants, van voler 
apartar un grup d'una trente-
na de periodistes identificats 

i apar tats, entre els quals 
es trobava un equip d'EFE. 
Fonts de l'agència van informar 
que arran d'aquesta acció, el 
seu corresponsal als EUA, 
el badaloní Alber t Traver, 
va resultar ferit lleu. Des de 
fa més de 5 anys, Traver és 
corresponsal als Estats Units. 
Abans havia estat a Colòm-
bia treballant també com a 
periodista. 

Albert Traver, periodista badaloní
corresponsal als EUA per Efe i Rac1

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Creus que s'ha de limitar 
l'aforament, per seguretat, 
el nombre de persones que 
vagin a la platja de Badalona?
Sí, cal limitar-ho  70%
Només en certes zones 15%
No, no calen limitacions 15% 

Pròxima pregunta:
Celebraràs, d'una manera 
diferent, la Revetlla de Sant 
Joan?
Sí,  serà diferent
No, com cada any
Aquest any no la celebraré

927 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres 
seguidors han opinat!

Jordi Salas
 La NII pot passar per el 
lateral de l'autopista i així 
deixar Francesc Layret 
peatonal.

Carles Ceve
Molt bé! Ara s'ha 
d'aconseguir un carrer 
Francesc Layret sense 
cotxes la resta de dies de 
la setmana 

Isvara Isvarona Haurien 
de fer el mateix al c/Guifre 
al barri progrés
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Cultura

Els centres comercials han 
obert aquest dilluns, coinci-
dint amb la fase 2. Pel que fa a 
l'oci ens haurem d'esperar a la 
fase 3. Els cinemes del Màgic 
Badalona estan començant a 
preparar-se per rebre el seu 
públic. Algunes de les mesures 
que es prendran seran desin-
fectar les sales després de cada 
sessió; garantir un aforament 
d'un terç, amb una distància 
segura entre butaques ocupa-
des; entrades i sortides ben 
organitzades o venda online 
d'entrades recomanades, entre 
altres mesures.Moltes sales de 
cinema ja han començat a fer 

Cinema | Redacció
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Els cinemes del Màgic no obriran
fins a la fase 3 

Imatge dels cinemes del Màgic Badalona

Aquest divendres i dissabte 
13 de juny es programaran 
una sèrie d'activitats perquè 
a Tiana es respir in aires 
de festa. Durant aquests 
dos dies es podrà gaudir 
d'intervencions en espais 
no habituals. Dissabte al 
matí serà un dia d'activitat 
més vinculada a la cultu-
ra popular, el Cavaller i la 
Novícia es passejaran per 
diferents carrers de Tiana. 

Montgat  es prepara per 
ce lebrar del 19 a l  24 de 
juny la Festa Major de Sant 
Joan,que com l'última festi-
vitat de Sant Jordi s'adaptarà 
a les limitacions imposades 
per la COVID-19, i hi haurà 
força activitats en línia a 
través del canal de Youtube 
municipal, tot i que també 
n'hi haurà de presencials.   

Tiana celebra la Festa 
Major petita

La Festa Major de Mont-
gat recuperarà el carrer

campanyes per tal de tornar a 
recuperar una petita part del 
seu públic. També aquest sector 
viurà un abans i després un cop 
superada la pandèmia.

Els teatres municipals restaran 
tancats fins després de l'estiu
La temporada als teatres 
municipals no tornarà fins al 
mes de setembre. De fet, com 
cada any, la temporada acaba-
va a finals de maig. Des de 
Badalona Cultura s'està mirant 
de poder reprogramar aquells 
espectacles que s'havien de fer 
des de març. Les persones que 
tenien abonaments o entrades 
poden demanar el canvi o bé 
que li retornin els diners. 

Carrer 
a carrer 

Julián Gayarre Garjón (Roncal 
1844-Madrid 1890). Tenor. El 
seu debut amb La Favorita a la 
Scala de Milà (1876) li donà fama 
mundial. Actuà a París, Londres, 
Lisboa, Madrid, i la temporada 
1881-1882 es presentà al Liceu 
de Barcelona. El carrer que porta 
aquest nom fa cantonada amb el 
d'Hipòlit Lázaro, dedicat també a 
un gran tenor espanyol.  

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

 Carrer
Julián Gayarre

Barri de la Salut

20(ELMEUCARRER).indd   1 07/06/2020   13:04:39
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Giacomo Puccini és el prota-
gonista d’aquesta novel·la en 
què es barregen fets reals de 
la vida del compositor amb per-
sonatges de ficció. Un passeig 
vibrant per un decorat d’època 
que gira al voltant de la figura 
del gran mestre d’òpera.

Puccini o la
melodia
perpètua

Antoni Gual 

Pont del Petroli

Facilitat per Saltamartí Llibres

Un dia de febrer de 1985, Car-
la Vidal, l’esposa d’un famós 
traumatòleg de Barcelona, 
confessa haver mort el seu 
marit. Ingressada per una crisi 
mental, la mantenen a recer 
de la policia. Quan es recupe-
ra de l’estrès i la sedació, no 
recorda el que ha passat en 
els darrers dies.

Editorial

L’he matat jo? 

Francesc 
Planas i 
Comes 

Claret

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. 225

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

Estrenes de Cinema
a les plataformes 
digitals

5 sangres

Kipo y la era de los magnimales

Thunder Road

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

Quatre excombatents afroamericans -Paul, Otis, 
Eddie i Melvin - tornen al Vietnam a la recerca de 
les restes de el cap del seu esquadró, caigut en 
combat (Chadwick Boseman), i la promesa d'un 
tresor amagat. Dia: 12 de juny

Direcció: Radford Sechrist

Una noia que ha crescut aliena a l'perill s'obre camí 
en un món d'animals mutants, i aconsegueix arribar 
a casa amb l'ajuda d'uns amics molt peculiars.
Dia: 12 de juny

Direcció: Jim Cummings
Intèrprets: Jim Cummings, Kendal Farr, Nican
Robinson, Jocelyn DeBoer, Chelsea Edmundson

Un agent de policia brega amb la mort de la seva 
mare a el donar un emocionant discurs en el seu 
funeral.
Dia: 16 de juny

ESTRENES.indd   1 05/06/2020   11:54:58



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

Mala praxi medioambiental

La plaça del sol... I de l’alegria! 

20

Mala praxi de l'ajuntament de 
Badalona en un petit tros de 
terreny a l'entrada del port. Des-
prés del confinament vaig poder 
gaudir d'un petit prat ple de flors 
i plantes que beneficiaven a in-
sectes, ocells... un petit racó de 
natura amb una gran biodiver-
sitat fonamental per a les espè-
cies animals i vegetals amb qui 
convivim. Pocs dies després en 

Com a iniciativa espontània va 
sorgir la idea de repoblar amb 
plantetes i color l’espai sec, 
abandonat i sense vida de la 
Plaça del Sol. Poquet a poquet 
s’ha anat morint la plaça... cau 
un pi enorme, amb el Glòria 
un parell més... els aspersors 
d’aigua fa anys que no funcio-
nen (els darrers temps l’aigua 
anava a parar fora de lloc...) i així 
un continu d’abandonament de 
l’essència de la plaça on cada 
cop tenim més contenidors i ra-
tes. Però la vida sempre veu una 
sortida i tot va començar amb 
una planteta, després una altra, 
els nens passaven i volien parti-
cipar en la repoblació i els joves 
pares també s’hi animaven. Així 
doncs queda evidenciat com la 
comunitat s’ha activat davant 
d’una necessitat tant essencial 
com la de conviure en espais 
cuidats i dignes. Teníem il·lusió 
per fer una iniciativa veïnal, una 
il·lusió compartida i un esforç 

Teresa Prades

Núria Martí

amb amor però... ens arriba la 
notícia: Des de l’Ajuntament no 
ho permetrem!. Si ho feu us ho 
traurem! Us fareu càrrec vosal-
tres de tot el manteniment i rega-
diu? No és just! El carrer és de 
tots i totes! Enlloc d’amenaces, 
per què no en parlem i fem una 
festa tots junts, uns podem tre-
ballar, altres aportar material, 
d’altres només ser-ne testimo-
nis, com la gent gran que no pot 
col·laborar però sí que ho van fer 
el seu dia, o els més petits que 
hi poden veure un exemple de 
solidaritat i col·laboració? A més 

a més, cal destacar l’impacte 
positiu que te en les persones 
el sentir que for-men part d’una 
comunitat activa i amb ganes de 
construir un barri millor. Aques-
ta inici-ativa l’únic genera són 
beneficis, tant de cara a l’estat 
de la Plaça com en relació amb 
els  vincles que s’estant teixint 
a nivell veïnal.  Reivindiquem 
el nostre dret a fer ús del nostre 
entorn i animem a tothom a fer 
el mateix. Cuidar de l’entorn que 
compartim no és negatiu! TOR-
NEM LA VIDA A LA PLAÇA que 
tots i totes ens mereixem! 

el meu passeig de bon matí em 
vaig trobar el terreny totalment 
arrasat, no quedava ni una en-
gruna de verd, ni una flor. És 

lamentable que el nostre ajunta-
ment faci gala d'aquesta absolu-
ta manca de respecte pel fràgil 
medi ambient ciutadà.

Lectors-28-29.indd   1 08/06/2020   20:20:01
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Sant Joan s'apropa i tothom 
es comença a preguntar com 
seran les revetlles. Protecció 
Civil de la Generalitat n'ha 
començat a donar pistes: 
no podrà ser com la d'anys 
anteriors, ja que les celebra-

c ions no podran ser tant 
massives. Així, si es manté la 
normativa actual i tot Catalun-
ya estarà en fase 3, les festes 
particulars no podran ser de 
més de 20 persones, mentre 
que les públiques organitza-

des en llocs tancats podran ser 
de fins 80, i les que s'organitzin 
en llocs oberts podran encabir 
un màxim de 800 persones 
assegudes i mantenint la 
distància de seguretat de dos 
metres. Per això, en les festes 

Un Sant Joan diferent però
amb ganes de celebrar-ho!

SUPLEMENT
SANT JOAN

SANT JOAN.indd   1 09/06/2020   19:51:22



populars a les platges o en 
altres llocs amplis, les policies 
locals hauran de vigilar que els 
grups siguin d'un màxim de 20 
persones i puguin mantenir la 
distància de seguretat amb els 

altres grups.
Protecció Civil apunta també, 
que serà important no dur gel 
hidroalcohòlic a la butxaca 
-pot ser inflamable- quan es 
tirin petards i vigilar amb les 

22

espurnes a la mascareta, que 
també es poden encendre. 
En una compareixença del 
conseller d'Interior, Miquel 
Buch, la directora general de 
Protecció Civil, Isabel Ferrer, i 
el director adjunt de Protecció 
Civil, Sergio Delgado, tots tres 
han insistit que a la precaució 
habitual d'aquesta festa amb 
els petards, coets, fogueres, 
cremades i incendis fores-
tals s'hi sumarà les noves 
precaucions sorgides arran 
de la pandèmia de covid-19, 
sobretot les mascaretes, la 
neteja de mans i la distància 
social de seguretat. Buch ha 
dit que aquesta festa es podrà 
celebrar més que l'últim Sant 
Jordi, però no com els altres 
Sant Joan.

La pastisseria badalonina 
t’acompanya en la nit més 
especial de tot l’estiu

Aquest any viurem un Sant Joan 
diferent, però no per això menys 
especial. Tot i que les coses han 
canviat en els últims mesos, les 
ganes de celebrar tots junts una 
de les nits més especials de l’any 
i la tradició en l’elaboració de Les 
Coques de Sant Joan de Fontisi 
no canvia.
Com cada any, i des de 1965, 
Fontisi ofereix una gran varietat 
de Coques de Sant Joan. Les de 
brioix, les de pasta de full, la de 
llardons i l’especialitat de nata són 
només algunes de les propostes 
que podràs trobar en aquesta 
pastisseria. En els darrers anys 
també ha incorporat propostes 
que van més enllà de la tradicio-
nal de fruita o de crema, introduint 
nous sabors com la de xocolata.
A més, aquest any es podran 
comprar online per primer cop a 
través de la nova web fontisi.
com, una iniciativa que neix del 
desig de continuar vetllant per la 
seguretat tant de les treballadores 
com de tots els clients que visi-
ten la botiga en aquesta data tan 
especial. Les coques es podran 
adquirir a través de la web i un re-

partidor les portarà a casa els dies 
22 i 23 de juny, garantint l’entrega 
amb zero contacte. O bé recollir-
les a la botiga com habitualment 
però fent la comanda a través de 
la web. 
D’altra banda, els dies 21, 22 i 23 
de juny s’amplia l’horari de venda 
al públic per a les persones que 
desitgin comprar les seves Co-
ques de Sant Joan directament 
a la botiga. D’aquesta manera, la 
botiga estarà oberta diumenge 21 
de 8h a 14h, i dilluns 22 i dimarts 
23 de 8h del matí a 20h de la tarda 
ininterrompudament. 
I encara hi ha més novetats! 
Fontisi obrirà pròximament una 
nova botiga al número 16 de la 
Plaça Pep Ventura 16 cantonada 
amb carrer Torres i Bages, a Ba-
dalona. El nou establiment comp-
tarà amb 200m2 i estarà destinat 
no només a la venda de productes 
de pastisseria, rebosteria i brioixe-
ria tradicional sinó també a refres-
cants novetats per la temporada 
d’estiu i d’altres sorpreses salades 
i dolces. 
La nova ubicació és més cèntrica 
i propera a altres comerços i al 
transport públic (línia 2 metro pa-
rada Pep Ventura, bus M25, M26, 
M28, M29 i M30), així com a apar-
caments públics i zona blava. El 

local s’inspirarà en l’essència de la 
Fontisi més tradicional enfocada a 
la venda de pastisseria i brioixe-
ria de la millor qualitat i preu amb 
una gran varietat de productes 
típics regionals. La nova estètica 
de l’espai i la marca vol respectar 
aquest estil tan propi però mo-
dernitzat i adequat a noves pro-
postes de mercat. A més aquest 
projecte suposarà més llocs de 
treball a Badalona. Mentrestant, 
l’establiment actual continuarà 
oferint els seus productes com a 
principal obrador i començarà a 
estendre’s amb el suport d’aquest 
nou punt de venda que oferirà la 
mateixa qualitat de sempre amb 
una experiència de compra única.

Fontisi, la pastisseria dels 
badalonins des del 1965.

 Celebra un Sant Joan 
 molt especial amb Fontisi 

De dilluns a divendres de 8h a 
14h i de 17h a 20h. 
Dissabte de 8h a 14h. 

Horari Especial Sant Joan 
Diumenge 21 de 8h a 14h.
Dilluns 22 i dimarts 23 de 8h 
a 20h. 

Miquel Servet, 202 Badalona
www.fontisi.com · 93 387 49 42
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Forn Sant Pere
Productes Artesans

Carrer Sant Pere, 38
Tel. 659 22 05 89

Tots els nostres productes estan 
elaborats manualment i cuits a la 
llenya. Vine per Can Sant Pere i 
tasta el nostre pa, retroba’t amb el 
veritable gust d’ençà. 
Gaudiu de les festes 
amb el Forn Sant Pere

SANT JOAN.indd   2 09/06/2020   19:51:23
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La pastisseria badalonina 
t’acompanya en la nit més 
especial de tot l’estiu

Aquest any viurem un Sant Joan 
diferent, però no per això menys 
especial. Tot i que les coses han 
canviat en els últims mesos, les 
ganes de celebrar tots junts una 
de les nits més especials de l’any 
i la tradició en l’elaboració de Les 
Coques de Sant Joan de Fontisi 
no canvia.
Com cada any, i des de 1965, 
Fontisi ofereix una gran varietat 
de Coques de Sant Joan. Les de 
brioix, les de pasta de full, la de 
llardons i l’especialitat de nata són 
només algunes de les propostes 
que podràs trobar en aquesta 
pastisseria. En els darrers anys 
també ha incorporat propostes 
que van més enllà de la tradicio-
nal de fruita o de crema, introduint 
nous sabors com la de xocolata.
A més, aquest any es podran 
comprar online per primer cop a 
través de la nova web fontisi.
com, una iniciativa que neix del 
desig de continuar vetllant per la 
seguretat tant de les treballadores 
com de tots els clients que visi-
ten la botiga en aquesta data tan 
especial. Les coques es podran 
adquirir a través de la web i un re-

partidor les portarà a casa els dies 
22 i 23 de juny, garantint l’entrega 
amb zero contacte. O bé recollir-
les a la botiga com habitualment 
però fent la comanda a través de 
la web. 
D’altra banda, els dies 21, 22 i 23 
de juny s’amplia l’horari de venda 
al públic per a les persones que 
desitgin comprar les seves Co-
ques de Sant Joan directament 
a la botiga. D’aquesta manera, la 
botiga estarà oberta diumenge 21 
de 8h a 14h, i dilluns 22 i dimarts 
23 de 8h del matí a 20h de la tarda 
ininterrompudament. 
I encara hi ha més novetats! 
Fontisi obrirà pròximament una 
nova botiga al número 16 de la 
Plaça Pep Ventura 16 cantonada 
amb carrer Torres i Bages, a Ba-
dalona. El nou establiment comp-
tarà amb 200m2 i estarà destinat 
no només a la venda de productes 
de pastisseria, rebosteria i brioixe-
ria tradicional sinó també a refres-
cants novetats per la temporada 
d’estiu i d’altres sorpreses salades 
i dolces. 
La nova ubicació és més cèntrica 
i propera a altres comerços i al 
transport públic (línia 2 metro pa-
rada Pep Ventura, bus M25, M26, 
M28, M29 i M30), així com a apar-
caments públics i zona blava. El 

local s’inspirarà en l’essència de la 
Fontisi més tradicional enfocada a 
la venda de pastisseria i brioixe-
ria de la millor qualitat i preu amb 
una gran varietat de productes 
típics regionals. La nova estètica 
de l’espai i la marca vol respectar 
aquest estil tan propi però mo-
dernitzat i adequat a noves pro-
postes de mercat. A més aquest 
projecte suposarà més llocs de 
treball a Badalona. Mentrestant, 
l’establiment actual continuarà 
oferint els seus productes com a 
principal obrador i començarà a 
estendre’s amb el suport d’aquest 
nou punt de venda que oferirà la 
mateixa qualitat de sempre amb 
una experiència de compra única.

Fontisi, la pastisseria dels 
badalonins des del 1965.

 Celebra un Sant Joan 
 molt especial amb Fontisi 

De dilluns a divendres de 8h a 
14h i de 17h a 20h. 
Dissabte de 8h a 14h. 

Horari Especial Sant Joan 
Diumenge 21 de 8h a 14h.
Dilluns 22 i dimarts 23 de 8h 
a 20h. 

Miquel Servet, 202 Badalona
www.fontisi.com · 93 387 49 42
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Un Sant Joan sense 
celebracions massives
N o e s t an  p e r m e s e s  l e s 
c e l e b r a c i o n s  m a s s i v e s 
habituals. Els organitzadors 
de festes en llocs tancats 
hauran de limitar l'assistència 
a 80 persones.  En l locs 
oberts, l'aforament màxim de 
les festes organitzades serà 
de 800 persones assegu-
des, que hauran de mantenir 
les distàncies de seguretat 
o anar amb mascareta. Les 
festes particulars, entre amics 
i familiars, estaran limitades a 
grups de 20 persones, però 
aquests podran acudir a llocs 
habituals de les revetlles, 
com les platges o les places. 
Serà allà on les policies locals 
hauran de limitar l'accés per 
evitar que els diversos grups 
estiguin massa a prop entre 
el ls, com passa de dia a 
l'hora de permetre passejar, 
fer esport, prendre el sol o 
banyar-se.

Alerta a les zones
amb vegetació
Dues de les recomanacions 
específ iques per aquesta 
revetlla, a banda de l'habitual 
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de no fer foc ni tirar coets 
a menys de 500 metres de 
zones amb vegetació, és que 
no es portin ampolles de gel 
hidroalcohòlic a les butxaques 
quan es tirin petards, ja que el 
gel és inflamable i pot suposar 
un risc. Per això, Protecció 
Civil recomana als que hagin 
de tirar petards rentar-se les 
mans abans amb aigua i sabó i 

Canonge baranera, 101 badalona
tel. 933 842 718       657 869 545

sant joan al carrer
i les coques, de ferrer
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Serà una
nit màgica!

ESPECIALISTES EN ANELLS 
DE PROMESA.

-GARANTIA DE QUALITAT-
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no compartir els objectes amb 
ningú més. Les mascaretes no 
són inflamables, però també 

es poden cremar o fer-s'hi 
un forat si els cau alguna 
espurna. Per això també es 

recomana mantenir una gran 
distància entre les metxes i les 
mascaretes.
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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
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L'Hospital Germans Tr ias 
i  l a  D i r e c c i ó  d 'A t e n c i ó 
Pr imàr ia  de la  Met ropo -
l i tana Nord impulsen des 
d 'aquest mes de juny un 
n o u  m a r c  d ' a d e q u a c i ó 
d e  l ' ú s  d e l s  d i s p o s i t i u s 
d'atenció urgent del terr i -
tor i. La posada en marxa 
el passat mes de novem-
bre del Centre d'Urgències 
d'Atenció Primària (CUAP), 
ubicat al CAP Doctor Robert 
de Badalona, va suposar 
un primer estadi d'aquesta 
coordinació, que ha permès 
esponjar les urgències hospi-
talàries de baixa complexitat 

 Can Ruti i el CUAP Badalona impulsen 
 noves mesures coordinades per 
 atendre les urgències 

durant el període d'hivern i 
d'epidèmia durant la Covid-
19. Ara s'implementarà un 
nou circuït d 'atenció amb 
cr i ter is consensuats que, 
gràc ies a nous s is temes 
d'informació, permetrà als 
professionals dels dos dispo-
sitius estar en contacte per 
fer l 'atenció en qualsevol 
dels dos dispositius en funció 
de la gravetat, indistintament 
del centre al que s'hagi dirigit 
l'usuari en un inici.
A c t u a l m e n t ,  e l  S e r v e i 
d 'Urgènc ies de Germans 
Trias atén un elevat nombre 
de pacients amb nivells de 

pr io r i t zac ió  com "menys 
urgents" o "no urgents" , els 
quals, no només podr ien 
resoldre's en altres dispo-
s i t ius del terr i tor i  com el 
CUAP Badalona, sinó que 
f ins i tot ser ia recomana-
ble per tal d'aconseguir més 
eficiència en el tractament 
dels pacients. El CUAP de 
Badalona pot resoldre, de 
forma immediata, problemes 
de salut aguts o aguditza-
cions de problemes de salut 
crònics de baixa i mitjana 
complexi tat i  la valoració 
inicial, estabilització i deriva-
ció de problemes complexos. 

Salut

34_pag.31_SALUT.indd   1 07/06/2020   11:40:24
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Fabre Gemmòlegs

S'acosta ja la Revetl la de 
Sant Joan i és un bon moment 
per pensar en quines joies 
ens posarem per lluir en la nit 
més curta de l'any. Sigui quin 
sigui el look que hem escollit 
per aquesta màgica vetllada, 
sempre podem sublimar-lo 
amb el toc personal que ens 
aporten les joies. 
Si per exemple e l  nostre 
vestit és escotat, un collar 
de plata ben ex tremat és 
una opció ideal. I ara que 
ja fa molta calor i els braços 
ens queden del tot a la vista, 
una maxi-polsera ens vesteix 

la pell com el complement 
perfecte.
I si teniu alguna joia que us 
vulgueu posar pendent de 
manteniment o de repara-
c ió, el nostre Joier us ho 
arreglarà.
Passeu per la Botiga i com 
sempre, us donarem molt 
bones idees. Per cert! Fins 
el 30 de Juny, només pel fet 
de dir-nos que sou lectors del 
TOT, us obsequiarem amb 
un detall Sorpresa de Sant 
Joan amb totes les vostres 
compres superiors a 20 €.
Us esperem amb il·lusió: Feliç 
Revetlla de Sant Joan!!!!!

Brilla per Sant Joan

TENDENCIES.indd   1 10/06/2020   11:48:33
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Fabre gemmòlegs

En el moment de l'any en què 
tenim més al·lèrgies en la pell, 
posem els ulls en les conclu-
sions presentades fa només uns 
mesos en el Congreso Europeo 
de Dermatología y Venerología 
(EADV).La recerca inclou un 
estudi epidemiològic realitzat 
per la Roche-Posay sobre la 
prevalença de les al·lèrgies, dut 
a terme en gairebé 11.000 perso-
nes i un estudi sobre el dolor 
cutani provocat per la dermatitis 
atòpica. També es va parlar 
sobre les pells amb tendència 
acneica i el sol.

Novetats en l'àmbit de les 
al·lèrgies en la pell
L'estudi realitzat per la signa-
tura cosmètica va avaluar a 

11.069 adults del Brasil, la 
Xina, França, Rússia i els 
Estats Units. Una de les seves 
conclusions és que una part 
molt significativa de la pobla-
ció adulta declara tenir alguna 
al·lèrgia (des d'un 20,2% a 
França a un 41,7% als Estats 
Units). Entre un 65% i un 82% 
dels subjectes tenen el seu 
diagnòstic confirmat per un 
professional de la salut. Així 
mateix, l'estudi demostra que 
les reaccions en la pell són una 
conseqüència molt comuna de 
les al·lèrgies. La majoria dels 
participants de cada país, des 
d'un 53% a França a un 75% 
a Rússia i un 89% a la Xina, 
van reportar una manifestació 
en la seva pell associada amb 
episodis d'al·lèrgia. Aquestes 
reaccions poden variar des de 

la pruïja a la tibantor, enrogi-
ment, cremor i dolor.

Dermatitis atòpica i dolor
Mentre que la picor ocasiona-
da en els casos de dermatitis 
atòpica s'ha estudiat molt en 
el passat, la informació sobre 
el dolor que provoca és encara 
molt limitada.

El que hauries de saber sobre
les al·lèrgies en la pell, la dermatitis 
atòpica i l'acne

Tendències
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donant-hi un gruix d’1 cm apro-
ximadament i forma ovalada.
Pinteu-ho amb ou i col·loqueu-
hi al damunt les fruites con-
fitades, tallades a trossos, i 
deixeu-ho reposar fins que 
dobli de volum. Repartiu-hi els 
pinyons per sobre, tireu-hi su-
cre pel damunt i coeu-ho al forn 
a 180º uns 20 minuts.

Variacions:
Abans de col·locar-hi la fruita 

gastroteca.cat

Ingredients:
250 g - Farina de força, 55 g 
- Sucre, 55 g - Mantega, 2 - 
Ous, 20 g - Llevat premsat, 75 
g - Llet, 1 - Branca de canyella, 
1/2 - Pell de llimona ratllada, 
25 g - Pinyons, 200 g - Fruites 
confitades (meló, taronja, cire-
res,...), 1/2 copa - Anís, Sal

Preparació:
Desfeu el llevat amb la llet una 
mica calenta.
Afegiu-hi 3 cullerades de fari-
na i treballeu-ho fins a fer una 
massa llisa. Deixeu-ho reposar 
fins que dobli el volum.
Feu un volcà sobre el marbre 
amb la farina i poseu al centre 
la mantega, els ous, el sucre, 
la sal, la ratlladura de llimona 
i l’anís. Treballeu amb la mà 
o una forquilla els ingredients 
del mig, afegiu-hi la massa fer-
mentada i continueu treballant-
ho amb la farina fins obtenir 
una massa fina i compacta.
Estireu-la sobre una placa de 
forn untada amb oli o mantega, 

es pot posar una capa finíssi-
ma de massapà rebaixat amb 
una mica de clara d’ou.
S’hi pot posar crema després 
de deixar llevar la massa amb 
les fruites.
S’hi poden afegir espècies 
(comí, canyella, anís estrellat, 
etc.) a la massa, ben triturades.
Es pot fer sense fruita confita-
da.
Es pot farcir de crema, cabell 
d’àngel, etc.

EL VI DE BADALONA

Contacte: 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 interessats també us podem indicar els punts de venda i els restaurants
on podeu fer el tast.

Gastronomia

Coca de Sant Joan

GASTRONOMIA.indd   2 07/06/2020   17:25:06
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Com gairebe tots els actes, el 
Tast Tiana 2020 no es podrà 
celebrar en el seu format habi-
tual. Malgrat tot, i des de casa, 
aquest dissabte 13 de juny es 
podrà gaudir amb els una pro-

posta engrescadora. Un tast 
dirigit per la sommelier Montse 
Velasco a través de l'Instagram 
Live d'Enoturisme DO Alella. 
Velasco maridarà tres melme-
lades de l'elaboradora tianenca 

Melmelària amb tres vins d'Alta 
Alella, Quim Batlle i Raventós 
d'Alella. Pots comprar el  pack 
de vi, melmelada i copes en 
aquest enllaç; enoturismedoa-
lella.koobin.com

Arriba l'edició confinada
del Tast Tiana 2020 

GASTRONOMIA.indd   3 07/06/2020   17:25:07



Renovar els terres amb pintura

34 35

redacció / amic.cat

Encara que no ho sembli, el 
terra és molt important per a 
la decoració d'un ambient, 
però canviar-lo resulta car. 
Hi ha opcions com la pintu-
ra amb la qual pots obtenir 
un gran canvi sense invertir 
molts diners. En el mercat, 
existeix una gran varietat de 

pintures especials per a terres 
i que són a més, resistents 
a la pluja, als raigs UV, a 
l'alt trànsit, i antilliscants, la 
qual cosa les converteixen 
en una bona alternativa per a 
renovar-los.
Cal tenir en compte el material 
de la superfície a pintar, ja 
que no tots tenen el mateix 
tractament ni accepten ser 

Llar

pintats, especialment aquells 
com el marbre, ceràmiques 
o porcellanes d'alta lluentor. 
Per a la resta, hi ha pintures 
que s'adapten molt bé i poden 
canviar per complet el seu 
aspecte.

Per a pintar el terra,
cal seguir uns passos
En primer lloc, cal preparar 

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
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la superfície. És el punt més 
important, ja que de no fer-ho 
correctament és probable 
que el resultat sigui diferent 
de l'esperat. Per a això, s'ha 
de netejar de qualsevol resta 
de pols, humitat, olis, ceres, 
detergents, etcètera. Tingues 
en compte que la super fí-
cie a pintar ha d'estar total-
ment seca. En el cas que 
els terres hagin estat prèvia-

ment pintats, el procediment 
a realitzar és el mateix que en 
pintar parets.
Tal vegada amb algunes pintu-
res cal polir abans el terra per 
a aconseguir una super fí-
cie apta per a l'adherència 
d'aquesta. Altres superfícies, 
a causa de les seves caracte-
rístiques, no són apropiades 
per al poliment.
En aplicar el color, els proce-

diments varien depenent de la 
mena de pintura. Cadascuna 
té la seva forma d'aplicació 
per  a aconsegu i r  e l  seu 
màxim rendiment. Es recoma-
na seguir les instruccions dels 
fabricants. Una vegada pintat 
el terra, i amb la quantitat de 
capes suficients, és neces-
sari un temps d'assecament 
p r u d e n c i a l  a b a n s  q u e 
l'habitació pugui ser ocupada.

LL.indd   3 08/06/2020   20:10:25
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redacció / amic.cat

Un sol litre d'oli usat tirat 
a l'aigüera pot contaminar 
50000 litres d'aigua. En canvi, 
si ho transformem en sabó es 
converteix en una substància 
biodegradable que no danya 
a l'ecosistema. Avui donem 
la recepta per a fer un sabó 
casolà de molt bones propie-
tats, el sabó d'oli, i reciclant 

oli usat. Aquest sabó és molt 
bo tant per a la pell com per 
a la roba i a més protegeix el 
medi ambient.

Usarem:
– 2,5 l d'Oli usat i colat
– 2,5 l d'Aigua
– Sosa càustica 500grs (si és 
per a neteja) 330 gr (si és per 
a cosmètic)
Treballa en un ambient ven-

 Com fer sabó casolà amb oli usat 

37

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONES, 

ALBAÑILERIA, 
ELECTRICIDAD, 

FONTANERIA, GAS, 
PINTURA, ECONÓMICO

670 -232 -977

tilat, usa guants i ulleres pro-
tectores (la sosa caústica és 
corrosiva per a la pell) i no 
usis recipients d'alumini en la 
preparació. Barreja amb un 
pal.

La preparació és senzilla
Dilueix la sosa càustica en 
l'aigua, agregant-la lenta-
ment. Es produirà una reac-
ció química que alliberarà 

LL.indd   4 08/06/2020   20:10:26
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calor i que es denomina llei-
xiu càustic. Aboca llavors len-
tament l'oli, removent cons-
tantment i en el mateix sentit, 
per a evitar que es talli el 
sabó. Aromatitza'l i coloreix-
lo, quan la temperatura baixi 
a uns 40 °C. Vessa en els 
motlles i deixa endurir durant 
un mes.
Després ja pot usar-se.
Per a acolorir els sabons de 

manera natural, usa espècies 
o infusions de plantes. Usa 
les espècies directament. En 
el cas de les plantes, realitza 
una infusió ben concentrada 
prèviament. Per a la infusió, 
col·loca 3 parts de plantes 
per 1 d'aigua en un recipient. 
Tapa-ho i porta'l a ebullició. 
Quan bulli, redueix el foc al 
mínim fins que el líquid es 
redueixi a la meitat. Deixa re-

fredar, cola'l i guarda-ho en 
un pot de vidre. Afegeix una 
mica d'alcohol i unes gotetes 
d'algun conservant natural 
(per exemple vitamina E, oli 
de gira-sol, etc.) i guarda en 
lloc sec i fosc. No facis més 
de 50 o 100 ml cada vegada, 
perquè pugui conservar-se 
sense problema.busca enti-
tats socials a les que poder 
regalar coses.

• Cuines  • Parquet
• Banys  • Reformes integrals
• Aixetes  • Instal·lacions
• Electrodomèstics i il·luminació
• Fustería, alumini, PVC

93 464 10 24 · 651 58 89 70· C/ Sant Bru, 208, Badalona · instalksa@hotmail.com
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redacció / amic.cat

El Boho Chic és una barreja 
d'estils que juga amb les formes 
i els colors de manera casual. 
Si ens fixem bé, pren idees de 
la cultura hippie, una mica de 
l'estil kitsch, amb aires bohe-
mis i ètnics. Tot crea un conjunt 
agradable, ideal per als qui pre-
fereixen una decoració alegre i 
descontracturada i que estimen 
el color i el valor de cada de-
tall. És important l'eclecticisme 
d'estils, a causa de la recupe-
ració de mobles, però sempre 
buscant un conjunt harmònic... 
una taula de menjador per 
exemple, amb totes les cadires 
diferents, és una possibilitat. Té 
molt de nostàlgic, però és una 
tendència en moda. Els colors 
ideals són tonalitats fortes com 
el morat, el taronja, el vermell 
o el mostassa, però també els 
verds blaus i els púrpures. L'estil 
es caracteritza per la mescla in-
discriminada de colors, sense 
buscar si combinen entre si, o 
aplicant alguna regla especial. 
El color inunda els ambients, 
siguin dormitoris, cuina o sala 
d’estar... així que oblidem els 
neutres o blancs, més apropiats 
per al Shabby Chic.

 Boho Chic, un estil de decoració 
 alegre i acolorit 

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

administració    -    immòbiliaria    -    finançament    -    consulting    -    intermediació

 c/. Diputació, 279, 1a. planta  -  08007 BARCELONA  -   info@citybusinessandspaces.com
www.citybusinessandspaces.com
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FINANCIACIÓN:
Conseguimos toda la financiación que necesita 

para su negocio, proyectos, compras, 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 

· 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 · Certificados 
energéticos  ·Cédulas de habitabilidad

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:
·Legalización de locales · Informes de evaluación 

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

· Reducción de costes energéticos 
· Planos y urbanismo · Legalización de establecimientos
· 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

 c/. Diputació, 279, 1a. planta  -  08007 BARCELONA  -   info@citybusinessandspaces.com
www.citybusinessandspaces.com
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Any 1964, C/ Güell i Ferrer nº 61, al fons el mercat 
Torner (plaça nova), cantonada C/ Alfons XII. 
Foto antiga: Martí Furest Ribas 
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 

BadalonaRecuerdos.indd   1 05/06/2020   11:38:04
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idealista.com

La banca es sacseja les males 
xifres que es van registrar a 
l'abril sobre l'aprovació de 
les moratòries hipotecàries 
sol·licitades pels clients per 
l'impacte de l'coronavirus. I 
és que, en tot just un mes, 
l'increment de peticions que 
han estat aprovades s'ha més 
que duplicat.
Segons les dades del Banc 
d'Espanya, al tancament de 
maig el sector financer hauria 
aprovat un total de 208.698 
moratòr ies h ipotecàr ies, 
que inclouen les sol·licituds 
d'assalariats i autònoms, i 
tant d'habitatges com d'altres 
immobles com locals, petites 
oficines o naus. La xifra supera 
amb escreix les escasses 

La banca fica aprova més de 
140.000 moratòries hipotecàries 
en un mes

Immobiliària

percentatge arriba al 80%. 
No obstant, el sector encara 
té pendent donar resposta a 
gairebé 50.000 procediments, 
més els que nous que se 
sol·licitin, el que significa que 
no s'ha tramitat un de cada cinc 
expedients.

65.559 aprovacions compta-
bilitzades al tancament del el 
quart mes, ia més millora la ràtio 
d'operacions en curs respecte a 
les sol·licituds rebudes.
Així, i mentre a l'abril només 
s'havia donat llum verda a el 
29% dels casos, al maig el 

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

IMMOBILIARIA.indd   1 05/06/2020   10:52:46
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Has après que la 
contenció pot ser un 
bon aliat i segueixes 
meditatiu. Mart i Neptú a 
Casa XII, et fan atendre 
el món interior. Cerques 
solucions per afrontar 
l’economia.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

A u g m e n t  d e  l a 
comunicació i contactes. 
Trobada amb germans. 
Et preocupa el futur 
laboral i fas gestions 
per avançar en aquest 
terreny. Et dones algun 
caprici gastronòmic.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

L’aspecte de Mart a 
Mercur i ,  et  pot fer 
sent ir més mot ivat . 
T ’ i n t e r e s s e s  p e r 
treballar pel teu compte 
i fas algunes gestions. 
A la feina pot sorgir un 
enamorament sobtat.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Si estaves distanciat 
del pare, es pot donar 
un apropament. Una 
escapada a un lloc proper 
pot ajudar-te a l’equilibri 
intern i a veure amb 
més distància alguns 
problemes. 

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

L’atracció sexual amb una 
persona, pot començar a 
derivar en quelcom més 
seriós. Desplaçaments 
relacionats amb els fills. 
Prens la iniciativa en un 
assumpte sentimental.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Segueix la tensió a la 
llar o bé comences a 
desbloquejar algun tema 
vinculat a l’habitatge. Una 
exparella que t’enyora, 
sembla que et vigila per 
la xarxa, per saber de tu.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Mercuri al teu signe 
inclina al moviment. Si les 
coses no es mouen, faràs 
que es moguin. El sector 
laboral comença a tenir 
activitat, tot i que potser 
no al ritme que vols.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Un assumpte sentimental 
pot fer que et sentis 
obligat a fer canvis, per 
tal de millorar el teu 
món relacional. Sigues 
prudent en qüestions 
econòmiques per evitar 
robatoris.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Trobades amb amics 
que s’han fet esperar. 
Possibilitat de fer un 
petit viatge sorpresa. 
Un assumpte relacionat 
amb els fills segueix una 
mica estancat i demana 
paciència.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Assumptes econòmics 
que et tenien lligat, 
inclina a que s’esvaeixin 
de mica en mica. Reps 
notícies d’una persona, 
possiblement del sexe 
masculí, de qui no en 
sabies res.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

L’aspecte de Mercuri amb 
Urà, pot moure el sector 
laboral. Qüestions de 
salut que podien estar 
estancades, s’activen. 
Estàs més actiu i amb 
ganes d’organitzar el 
dia a dia.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Assumptes domèstics 
que es repeteixen, ja 
sigui una averia o algú 
que torna a la llar. Un 
amor del passat està 
pendent i vol comunicar-
se amb tu. Retrobaments 
familiars.

Facilitat Dhanna Astròloga · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres Dites

«Si vols ser savi, aprèn a 
interrogar raonablement, a es-
coltar amb atenció, a respondre 
serenament i a callar quan no 
tinguis res a dir» 
Johann Kaspar Lavater

«Ésser un sac d'ossos»
Significat: ser molt prim
En castellà: estar más chupado que la pipa de 
un indio / estar en sus huesos
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Sudokus

Méteo

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

El mes de maig ha acabat tal 
com el vam començar: amb un 
ambient càlid per l’època. Al 
llarg de les darreres setmanes 
hi ha hagut diverses situacions 
de ponent que han fet pujar el 
termòmetre per sobre de la 
marca dels 25 °C. Fins i tot, el 
dia 21 es va arribar a registrar 
una màxima de 28,1 °C, essent 
el valor més elevat per un mes 
de maig des de, com a mínim, 
l’any 2009. Durant les nits, 
que a aquestes alçades de 
l’any ja són ben curtes, no ha 
refrescat gaire. De fet, el dia 
23 vam tenir la primera mínima 
tropical (superior als 20 °C) 
de la temporada. No és gens 
habitual que n’hi hagi durant 
el mes de maig. En 12 anys 
de dades, tan sols hi havia 
un precedent. Tot plegat ha 

La primavera ha estat molt 
plujosa, principalment gràcies 
a un abril extraordinari. 

S’han acumulat 256 l/m2 (95 
l/m2 per sobre de la mitjana), 
essent la segona primavera 
més plujosa de la sèrie de 
dades (2008-2020).

Ha quedat lleugerament per 
darrere de la de 2013.

Temp màx 28,1 °C el dia 21

Temp mín 15,7 °C el dia 18

Hr màx 89% dies 23 i 27

Hr mín 40% el dia 21

Press atm màx 1028,6 hPa dia 24

Press atm mín 1013,8 hPa dia 31

Vent màx 38,6 km/h (sud) 
el dia 29

 Precipmàx 24h 2,0 l/m2 dia 29

 Precip anual 417,7 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

fet que, segons l’Observatori 
Fabra de Barcelona, hàgim 
viscut el maig més càlid de la 
seva sèrie.Per altra banda, tot i 
que hi ha hagut fins a 7 dies de 
precipitació apreciable, la pluja 
acumulada durant aquest mes 
ha quedat clarament per sota 
de la mitjana. S’han recollit 
17,4 l/m2, 32 l/m2 menys del 
normal.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo dels dies 
18 a 31 de maig
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Anuncis per paraules

TREBALL
 

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 RESPONSABLE busca 
trabajo al cuidado de niños y 
personas mayores. Disponibili-
dad inmediata. 674 922 003
CHICA RESPONSABLE busca 
trabajo de interna de cuidado de 
mayores. 666 828 804
CHICA BUSCA TRABAJO al 
cuidado de mayores. Interna. 
Disponibilidad inmediata.
602 027 821

CHICA BUSCA TRABAJO al 
cuidado de mayores. De lunes 
a viernes. 602 018 592
CHICA BUSCA TR ABA-
JO interna para cuidado de 
mayores, niños y limpieza.
 625 081 663 / 632 068 911
NECESSITEM NOI, 25-30 
anys, per manipular aliments. 
Trucar tardes 600 529 604
SEÑORA BUSCA TRABAJO 
para cuidar personas mayores. 
Interna. Con experiencia y 
referencias. 634 878 770
CHICA RESPONSABLE busca 
trabajo cuidando niños, mayores 
y limpieza. Interna o externa. 
Con experiencia. 631 071 234
SE OFRECE CHICA para 
cuidar mayores y niños. Con 
experiencia. 609 775 623 
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA se ofrece para cuidar 
personas mayores.Interna. 
617 895 558
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidar mayores, niños y limpie-
za. Por horas, interna o exter-
na. Con experiencia.  
634 866 962

CHICA BUSCA trabajo para 
cuidar mayores, niños y limpieza. 
Por horas, interna o externa. Con 
experiencia.  603 436 341
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidar mayores, niños y limpieza.  
Interna o por horas.  Disponibilidad 
inmediata.  631 347 284
CHICO BUSCA trabajo para 
cuidar mayores y limpieza.  Dispo-
nibilidad inmediata.  612 580 130
CHICO BUSCA trabajo para 
cuidar personas mayores y limpie-
za. Disponibilidad inmediata. 
632 358 793
CHICA BUSCA trabajo de limpie-
za del hogar, cuidado de niños y 
personas mayores. 612 480 135
CHICA RESPONSABLE busca 
trabajo como canguro o de 
camarera. Con experiencia.  
640 033 671
SEÑORA RESPONSABLE y 
puntual busca trabajo cuidando 
mayores, niños y limpieza del 
hogar. Con experiencia. 
693 521 672
CHICA HONDUREÑA BUSCA 
trabajo para cuidar mayores o 
niños.  632396773

 INSERTA EL TEU   
 CLASSIFICAT 

 ONLINE: 
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Distribuïdors oficials del TOT

Renovació distribuïdor

Troba la teva 
revista als 

distribuïdors 
oficials del TOT 

Productes d'artesanía Tibetana, encens, mobles i 
bols tibetans, Activitas: Ioga, meditació, conferencies i 
tallers.

Per què continues com a distribuïdor del TOT?
Per donar un servei a la gent 
del barri.

Providencia, 1-7
931 649 913

Horari: 
de 9h a 14h i de 17h a 20.30h

Drogueria, Perfumeria, productes de cosmètica i neteja

Per què et fas distribuïdor del TOT?
Per oferir als nostres clients la revista de referència 
de la ciutat.

Avd. Sant Mori, 69
DROGUERIA - PERFUMERIA 

L. DIAZ

Pastisseria- Forn - Cafeteria
Horari: dilluns de 7.30 a 13,30h
De dimarts a divendres de 7.30 a 13,30h - 16.30 a 20.30h
Dissabte i diumenge de 8 a 14.30h
Per què us feu distribuïdors del TOT?
Per donar un servei al nostre client.

Santiago Russinyol, 108
933 891 763

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd   1 10/06/2020   10:09:42



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 13/05/2020   15:39:48



SOPAR!!
ST. JOAN
DIMARTS 23 JUNY
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