
www.totbadalona.com
Del 02/10 al 16/10 '20

Plantes contra 
els cotxes 

Portada.indd   1 30/09/2020   15:36:45



TODO LOCURA

DEL

08
D'OCTUBRE

AL

18
D'OCTUBRE

BADALONA
Parada de metro Gorg

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF-TOT-BADALONA-CARPA-13,2x19,05cm-2020.pdf   1   30/9/20   15:07

CIRC.indd   1 30/09/2020   16:31:11



CUEVAS.indd   1 28/09/2020   9:51:54



4

 Veïns del Centre opten 
 per instal·lar plantes contra 
 els cotxes 

Mobilitat | Redacció

L'estiu de l'any 2018, un grup 
de veïns del carrer Sant Pau, 
al barri del Centre, van decidir 
treure les seves plantes a la 
porta de casa seva per evitar 
que els cotxes hi aparques-
sin, tot i estar prohibit. Dos 
anys després, la iniciativa 
s'ha escampat per diversos 
carrers del Centre de Badalo-
na, sobretot durant les darreres 
setmanes. Veïns dels carrers 
Santa Madrona, Magatzem o 
Sant Miquel han decidit posar 
fi als vehicles estacionats amb 
plantes davant de casa. En 
alguns casos, alguns veïns hi 
han col·locat autèntics jardins 
a la porta de seva. La presi-
denta de l'Associació de veïns 
del Centre, Conxita González, 
admet al TOT que la instal·lació 

de plantes, a la via pública, ha 
crescut al Centre de Badalo-
na. González considera que 
aquest gest "humanitza" els 
carrers, però darrere d'això 
s'amaga un autèntic proble-
ma de mobilitat que fa molts 
anys que arrossega els carrers 
de Baix a Mar. Alguns veïns 
consultats per aquest mitjà, 
i que han instal·lat aquestes 
plantes, admeten que el proble-
ma s'ha agreujat darrerament. 
La Maria Teresa, del carrer 
Santa Madrona, explica que 
aquest estiu moltes persones 
que anaven a la platja deixaven 
el seu cotxe davant de casa 
seva i per això, com han fet 
altres veïns, va decidir treure un 
parell de plantes del seu badiu i 
deixar-les davant de casa seva. 
Tot i aquesta acció, alguns 
conductors aparten les plantes 

5

per aparcar. Tant l'Associació 
com els veïns demanen més 
controls a la Guàrdia Urbana 
i que l'Ajuntament prengui 
mesures urgents. La darrera 
modificació de la mobilitat al 
Centre de Badalona data de 
fa 20 anys i tothom admet que 
ha quedat totalment desfa-
sat, amb l'actual moviment 
de vehicles que té el barri. La 
presidenta de l'entitat veïnal 
recorda que fa 5 anys, des 
del 2015, estan demanant al 
consistori que s'asseguin amb 
tots els agents implicats per 
tal de poder repensar aques-
ta mobilitat als carrers del 
Centre. González admet que 
han passat tres governs, en 
aquests darrers cinc anys, i 
que cap ha posat fil a l'agulla. 
González ha recordat que fa un 
any va morir una persona gran 

La Setmana
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al carrer Sant Pere, atropellada 
per un camió de repartiment, 
i aquest desgraciat fet pot 
tornar a passar. La mobilitat 
s'ha incrementat, i molt, en 
aquests carrers, tal com recor-
den des de l'entitat veïnal. "Ara 
tenim repartidors a domici-
lis i més botigues en aquesta 
zona, i en tot moment hi ha 
cotxes, furgonetes i camions 

La instal·lació d'aquestes 
plantes, en alguns casos autèn-
tics jardins, ha generat tota 
mena d'opinions. Alguns veïns 
estan encantats perquè "fa més 
bonica la via pública". Altres 
admeten que suposa un perill 
afegit, perquè en alguns trams 

5

els vianants han de caminar 
pel mig de la calçada d'un 
carrer, on els cotxes passen a 
una velocitat no adient. Alguns 
veïns han hagut de lligar amb 
cadenes les plantes per evitar 
que els conductors moguin els 
testos de davant de casa seva.

Les plantes generen tota mena de comentaris

Un compte de Twitter 
denuncia la mobilitat 
al Centre 

a tot arreu". Des de fa temps, 
demanen canvis de sentits a 
la circulació d'alguns carrers i 
barrar, encara més, l'accés de 
vehicles en algunes zones del 
Centre. Tots aquests canvis, 
admeten els veïns, s'han de 
consensuar entre tots, amb 
l'Ajuntament al capdavant, però 
també amb els comerciants i 
els mateixos veïns. 

A través de la xarxa social 
Twit ter, des del setem-
bre de l 'any 2017 hi ha 
un compte que denun-
c i a  p ú b l i c a m e n t  a m b 
fotografies els problemes 
de mobilitat al Centre de 
Bada lona.   El  compte, 
@Immobi l i tatBDN, amb 
més de 600 seguidors, és 
un clar exemple que dels 
problemes diaris que pateix 
a q u e s t a 
zona de la 
ciutat pel 
que fa a la 
mobilitat. 
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Les dades de les 
terrasses a Badalona:
601 terrasses 
arreu de la ciutat
122 s'han ampliat 
durant la pandèmia 
11 s'han instal·lat 
en calçades 

està sobre la taula suspen-
dre la Cavalcada i des del 
Depar tament  de Cu l tura 
de l'Ajuntament de Badalo-
na s'està treballant en una 
"opció A i una B". Propera-
ment, l'Ajuntament informarà 
de manera detallada de com 
s'organitzarà la Cavalcada. 

Badalona ha ampliat més de 120 terrasses 
de bar durant la pandèmia

L'Ajuntament estudia propostes «alternatives» 
per mantenir la Cavalcada de Reis

Societat | Redacció

Les mesures de seguretat 
per la pandèmia ha obligat 
a moltes terrasses de bars i 
restaurants ha demanar una 
ampliació. Així ho ha detallat 
l 'Ajuntament de Badalona, 
que durant els darrers mesos 
ha donat més de 122 permi-
sos per ampliar aquestes 
terrasses a la via pública. No 
totes les sol·licituds s'han tirat 
endavant, tal com explica el 
regidor de Via Pública, Daniel 
Gràcia. Una desena s'han tirat 
enrere perquè no complien les 
mesures de distància adient. 
De fet, tècnics municipals han 
visitat tots els establiments 
que han demanat aquesta 
ampliació per tal de donar 
aquests permisos. El regidor 
Daniel Gràcia ha fet un balanç 
positiu perquè això ha permès 
a molts negocis poder mante-
nir-se durant aquests mesos 
complicats. Gràcia ha explicat 
que una desena d'aquestes 
ampliacions, onze en concret, 
s'han hagut d'ampliar a les 
ca lçades, reduint  p laces 
d'aparcament. 

Societat | Redacció

L'A juntament de Badalo -
na descar ta suspendre la 
Cavalcada de Reis 2021 però 
estudia propostes alternati-
ves per a mantenir l'arribada 
de Ses Majestats a la ciutat. 
Fonts municipals han expli-

Les ampliacions seran fins 
a finals d'any  
Des d e  l 'A jun t amen t  d e 
B a d a l o n a  h a n  e x p l i c a t 
que l'ampliació d'aquestes 
terrasses estarà vigent fins a 
finals d'aquest any. De totes 
maneres, e l govern local 
ha aclarit que serà amplia-
ble depenent de la situació 
sanitària dels mesos vinents.  

cat al TOT que no s'ha pres 
una decisió " ferma" i que 
analitza "totes les opcions". 
En el mateix sentit, apunten 
a l 'evolució de la situació 
sanitària i les indicacions 
de la Generalitat de cara a 
la decisió final. En cap cas, 
a lmenys ara per  ara ,  no 

Una de les terrasses que s'han instal·lat al carrer d'Ignasi Iglesias 
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El pavelló de Casagemes portarà
per nom "Casagemes-Albert Esteve" 

Equipaments | Redacció

El ple de l 'Ajuntament de 
Badalona va acordar, per 
unanimitat de tots els grups 
municipals aquest dimarts, 
una declaració institucional 
per tal de recordar el badalo-
ní, Alber t Esteve, que va 
morir el passat 27 d'abril a 
l'edat de 58 anys. Esteve va 
estar lligat tota la vida al món 
del bàsquet i a l'Associació 
Espor t iva Minguella. Des 
de llavors la mateixa entitat, 
amb el suport de les escoles 
Minguella, van començar 
a reco l l i r  s ignatures per 
reclamar aquest canvi de 
n o m a l  pave l l ó .  D u r an t 
aquestes darrers mesos 
van aconseguir unes 2.400. 
Per aquest mot iu,  e l  p le 
de l'Ajuntament ha decidit 
canviar el nom del pavelló 
municipal de Casagemes, 
per "pavel ló de Casage-
mes-Albert Esteve". Durant 
el ple, la família d'Esteve 

i  l 'Assoc iac ió  Espor t i va 
Minguella va agrair aquest 
canvi de nom. L'alcalde de 
Badalona, Xavier Garc ia 
Albiol, va anunciar, durant 
e l  p le d 'aquest  d imar ts , 
que quan la s i tuac ió ho 
permeti, s'organitzarà un 
acte d'homenatge a l'Albert 

Imatge interior del pavelló de Casagemes 

Mor un noi de 16 anys
en un accident de 
moto

El Sindicat de funcionaris 
demana que es retiri la 
Comissaria de Sant Roc

L'Ajuntament posa fi a un 
any d'ajudes a sis famílies 
del bloc del Passatge de 
la Torre

Un jove de 16 anys va perdre 
la vida, el passat dijous a 
la nit, al carrer Afrodita, al 
barri de Canyet. Els fets van 
passar a les 22h de la nit, 
segons han explicat fonts 
policials al TOT. El noi que 
va perdre la vida conduïa 
la moto i un altre jove, que 
anava d'acompanyant, va 
resultar ferit. El jove mort era 
alumne del Badalonès. 

El mòdul de la Comissaria de 
Sant Roc de la Guàrdia Urbana 
fa temps que està buit i actual-
ment presenta un estat del tot 
degradat. El Sindicat de funcio-
naris de la policia ha demanat 
al govern local la seva retirada. 
Segons el sindicat, aquesta 
situació representa una "imatge" 
dolenta al cos policial badaloní i 
per aquest motiu volen que sigui 
desmantellat. 

L'Ajuntament de Badalona ha 
deixat de pagar l'allotjament i 
manutenció de sis famílies que 
ara fa un any van haver de marxar 
de casa seva perquè l'edifici del 
Passatge de la Torre on vivien 
es va haver d'enderrocar per 
problemes estructurals. Entre els 
afectats hi ha okupes, llogaters i 
propietaris amb qui el consistori 
s'ha gastat ja més de 300.000 
euros. 

Esteve al mateix pavelló. 
Esteve va seguir la tascar 
de Pere Gol (un altre emble-
ma històric de l'esport a la 
ciutat, tot i que en el seu 
cas el llegat va ser molt més 
futbolíst ic) com a mestre 
d'Educació Física en l'escola 
Minguella.  
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Veïns de la Rambla denuncien
incidents de joves amb patinets

ta mesura i instal·lar senyals 
de prohibició en aquests tres 
carrers de la ciutat. Ara els 
veïns de la Rambla demanen 
un major control de la Guàrdia 
Urbana per fer complir aquesta 
normativa.

Ciutat | Redacció

Un grup de veïns de la Rambla 
han fet arribar al TOT la seva 
denunc ia sobre d iversos 
incidents que han tingut lloc, les 
darreres setmanes, amb joves 
que circulen a gran velocitat 
amb els seus patinets elèctrics 
pel mateix més emblemàtic de 
Badalona. Els veïns consideren 
que "és un greu problema que 
afecta tota la ciutat" i que "fa 
falta urgentment que la Guàrdia 
Urbana actuï per evitar que els 
vianants en resultin ferits". De 
fet, els veïns han denunciat 
autèntiques carreres, amb la 
Rambla plena de gent, sobre-

tot durant els caps de setma-
na. A finals del mes de juliol, 
l'Ajuntament va prohibir la circu-
lació de patinets, hoverboards i 
segways a la Rambla, el carrer 
de Mar i el Passeig de la Salut. 
Segons els mateixos veïns, 
ningú fa cas d'aquests cartells i 
un gran nombre de joves conti-
nuen circulant per la Rambla, i 
també pel carrer de Mar, amb 
el seu patinet elèctric a gran 
velocitat. Des del govern munici-
pal, a principis d'estiu, reconei-
xen que tenien un informe tècnic 
municipal que aconsellava 
prendre aquesta mesura. Per 
aquest motiu, l'Ajuntament va 
decidir tirar endavant aques-

Tot i estar prohibit, un grup de joves circu-
lava per la Rambla el passat diumenge

C5 Aircross Hybrid
NOU

Zero emissions de CO2
Zero canvis de marxa
Zero vibracions
Zero soroll
Zero olor
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La C-31 disposarà d'un innovador
asfaltat per reduir el soroll

Adif comença a instal·lar les noves tanques
al voltant de la via del tren

El pressupost participatiu 
de Tiana segueix en marxa

Subvencions en suport
a les entitats culturals 
afectades per la Covid-19

El consistori de Tiana ha infor-
mat que el pressupost parti-
cipatiu segueix el seu curs, 
després de la presentació de 38 
propostes durant l'estiu. Al mes 
de novembre tindrà lloc la fase 
de votacions on les persones 
majors de 16 anys, empadro-
nades a Tiana, podran donar 
suport a aquelles iniciatives que 
considerin més rellevants.

La Regidoria de Cultura de 
l 'Ajuntament de Tiana ha 
preparat una línia de subvenció 
per donar suport a les entitats 
culturals que s'han vist afecta-
des per la COVID-19. Poden 
participar d'aquesta línia de 
suport les entitats culturals 
inscrites en el registre munici-
pal d'entitats que tinguessin 
prevista alguna activitat durant 
l'estat d'alarma.

Ciutat | Redacció

L'autopista del Maresme, al seu 
tram pel terme municipal de 
Badalona, serà asfaltat pròxi-
mament amb un material anti 
soroll i que reduirà el diòxid 
de carboni. Ho ha avançat a 
les xarxes socials el secretari 
de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, el 
badaloní Ferran Falcó. La Unió 
Europea ja ha publicat en el seu 

Després d'anys d'espera, i 
d'anuncis, aquests dies s'han 
començat a instal·lar les noves 
tanques al voltant de la via del 

Diari Oficial aquests treballs 
del canvi del ferm, que tindrà 
un cost de gairebé 4 milions 
d'euros. L'innovador material 
de l'asfaltat -Badalona serà 
la primera ciutat de l'Estat on 
s'instal·larà- està fet amb un 
material molt porós que redueix 
significativament el soroll dels 
vehicles que hi circulen. Això 
millorarà la qualitat de vida dels 
veïns que viuen molt a prop de 
l'autopista. 

tren, al seu pas pel barri de la 
Mora. L'acció vol acabar amb 
els abocadors il·legals i millorar 
la seguretat al voltant de les vies.

Audiència Pública
Ciutadana a Montgat 

L'Ajuntament de Montgat ha 
organitzat, el dimarts 6 d'octubre 
a les 19:30h, a la Sala Pau 
Casals, una sessió d'audiència 
pública adreçada a tots els 
ciutadans del municipi per tal 
d'informar de les ordenances i 
del pressupost de cara al pròxim 
any. Trobareu més informació 
d'aquesta Audiència Pública 
Ciutadana de Montgat al web 
municipal.

Imatge de la C-31 al seu pas per Badalona

Actualitat-10.indd   1 29/09/2020   13:43:04



11

El risc de contagi per Covid-19
baixa a Badalona 

Salut | Redacció

El risc de rebrot de Badalona 
segueix reduint-se i aquest 
dimar ts estava en 215,73. 
Això són una mica més de 
dos punts en 24 hores. La 
setmana anterior va ser de 
286,69. L'Rt baixava també 
en 24 hores i passa d'1,10 
a 0,98. Era d'1,47 entre el 
12 de setembre i el 18. Des 
de l'inici de la pandèmia, a 
Badalona s'ha registrat 4.530 
casos confirmats per PCR 
(+56 dimarts) i 254 morts (un 
més). Dimar ts hi havia 36 
pacients ingressats (+4), vuit 
a l'UCI (+3).  

Badalona està lluny dels 
indicadors màxims que 
es preveuen per establir 
limitacions de mobilitat i 
d'aforament 
El ministre de Sanitat, Salva-
dor Illa, ha proposat aplicar 
e ls mate ixos cr i ter is per 
limitar la mobilitat territorial 
a tots els municipis espan-
yols amb més de 100.000 

La situació a Badalona ha millorat durant els darrers dies 

habitants que t inguin uns 
i n d i c a d o r s  d e  c o n t a g i 
elevats. Concretament, quan 
la taxa d ' inc idència sigui 
de 500 per cada 100.000 
habitants durant els últims 
14 dies, les PCR positives 
estiguin per sobre del 10 % 
i l'ocupació a les unitats de 
cures intensives (UCI) en 
el conjunt de la comunitat 
superi el 35 % de pacients 
amb coronavirus. Badalo-
n a ,  t é  m é s  d e  10 0 .0 0 0 
habitants, però està molt 
lluny d'aquestes xifres.   

Més de 900 alumnes i 
docents badalonins en 
quarantena
Badalona sumava, aquest 
dimecres, 933 persones confina-
des a les escoles entre docents 
i alumnes, segons les dades 
que diàriament fa públiques 
Educació. Pel que fa als casos 
de positius oficials, s'han regis-
trat una quarantena de perso-
nes, entre alumnes i professors. 
Aquest dimecres, a Badalona, hi 
havia 45 grups confinats de 33 
escoles de la ciutat. Les dades 
s'actualitzen diàriament.  

   Esta semana 2x 1 de regalo en productos seleccionados especialmente para ti.  
   Cremas 100% naturales,  con productos de proximidad. 
• Dulces extremeños  • Legumbres ecológicas • Pizzas artesanas 100% 
• Como el sabor de antes "Carn d'olla i caldo" para los tuyos, que se merecen lo mejor.

Síguenos en:                @maribellotabdn

 Carrer de Quevedo, 18 Badalona Tel. 93 383 97 06 · 660 64 87 76 
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La Setmana en imatges

Vist un voltor, durant els darrers dies, als barris de Bufalà i la Morera. Foto: Ramon Belmonte 
Oberta als ciutadans una de les places més grans de Badalona, la plaça del Cotonifici al Gorg 
Els veïns de la plaça del Sol segueixen cuidant les plantes autoplantades per ells durant l'estiu 
Unes 200 persones fan costat a Torra a la plaça de la Vila de Badalona
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MASCARETA 

MANS

Tornem a moure’ns. Tornem al bus. 
És el moment de fer bategar les ciutats. Tornar a l’escola, a 
la feina, al dia a dia... Omplim de vida els barris però amb les 
recomanacions de salut. I ara que tots seguim amb les nostres 
vides, l’autobús és una opció segura: per que els operadors i les 
persones usuàries prenem les mesures d’higiene i seguretat.

La ciutat s’ha de moure, ara més que mai, en transport públic.
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Esports

Bàsquet | Redacció

Hem estat els primers. El 
Club Joventut Badalona ha 
estat el primer equip de la 
Liga Endesa que ha permès 
l'accés als seus aficionats en 
una competició del nivell que 
té la 7Days EuroCup. Fa un 
parell de setmanes, Valen-
cia Basket va permetre que 
400 aficionats tornéssin a La 
Fonteta en un torneig estival 
però ni de bon tros va tenir el 
mateix nombre d'espectadors 
que el Palau d'Esports de 
Badalona davant el Partizan.
“Tot el treball de la Penya 
i el seu personal, amb la 
col·laboració i suport de la 
Generalitat, ha tingut els seus 
fruits i podem anunciar que 
els partits d'EuroCup serà 
amb públ ic ”, va anunciar 
el president verd-i-negre, 
Juanan  M or a l es ,  en  un 
comunicat audiovisual. Tot 
i això, els aficionats, i més 

concretament els abonats del 
Joventut, no podran gaudir 
dels matxs europeus des de 
la seva ubicació habitual, ja 
que s'haurà de respectar el 
protocol establert.
3.000 aficionats de la Penya 
van tenir dret a gaudir del seu 
equip des de la graderia de 
l'Olímpic i desitgem que aviat 
també ho puguin fer durant els 
partits de lliga.

Balanç de dues
victòries i una derrota
L'inici de la Penya aques-
ta temporada té un balanç 
de dues victòries (Unicaja 
Málaga i Real Betis Coosur) 
i una derrota, davant el Real 
Madrid. Aquesta estrena verd-
i-negra és de les més il·luisons 
de les darreres temporades. 
Dissabte 3 d'octubre (20:45 
hores), la Penya viatja a la 
pista del Morabanc Andorra, 
un dels rivals en què sovint 
s'ha ennuegat el Joventut.

La Penya obre les portes
de l'Olímpic als seus socis

La Llefià comença la lliga 
davant el Mataró

La lluita marítima contra 
l'ELA té la seva etapa a 
Badalona

El conjunt de Jordi Souto 
comença aquest diumenge 
(12:00 hores) la tempora-
da 2020 – 2021 en el seu 
retorn a Primera Catalana, 
la màxima categoria autonò-
mica. L'equip vermell ho farà 
al seu Munic ipal, a por ta 
oberta, davant el CE Mataró.

24 etapes i 400 qui lòme-
tres és el repte solidari de 
la Upside Down Chal len-
ge. Un objectiu únic on es 
nedarà de punta a punta de 
la costa catalana per recap-
tar fons per a la investigació 
de l'ELA. El CN Badalona va 
ser l'amfitrió badaloní amb 
diverses col·laboracions i la 
ciutat badalonina es troba 
a l'equador d'aquest repte 
(etapes 12 i 13).

El nedador Daniel Rossinés i el seu 
equip després d'haver completat 

l’etapa 12 de la travessia.
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L'any 2000, fa justament vint 
anys, durant la campanya 
d'estiu de les excavacions 
organitzades pel Museu de 
Badalona i la Universitat de 
Barcelona, es van desco-
brir al subsòl de la plaça de 
Font i Cussó dues esteles 
funeràr ies ibèr iques, que 
s'havien reut i l i tzat com a 
coberta de la claveguera del 
cardo maximus. Avui aques-
tes dues peces, datades dels 
segles II-I aC, es poden veure 
a l'exposició permanent de 
la ciutat romana de Baetulo. 
Es varen trobar col·locades 

Trobaven dues esteles ibèriques
a la plaça Font i Cussó

Fa 20 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

una al costat de l'altra, falca-
des amb petites pedres que 
reompl ien e ls forats que 
quedaven entre ambdues 

l loses, per tal de fer més 
hermètic el col·lector.  Aques-
ta era una troballa única a 
Catalunya. 

Ja fa tres mesos de la 
re-inauguració a Badalona 
de la plaça Trafalgar a Llefià i 
encara el pont està trencat 
@barcelo_jose

Menys mal que s'ha afegit un 
carril VAO a l'autopista que 
passa per Badalona, gràcies 
a això ja no hi haurà el trànsit 
que hi havia, n'hi haurà més i 
un carril buit. Gran idea gent 
@jordisalichs55

A casa sempre que podem ens 
movem amb bici, per Tiana, 
Montgat, Badalona i inclús fins 
a Barcelona. Pràctic, ràpid, 
econòmic, però poc segur 
encara... Barcelona en aquest 
aspecte està a anys llum de 
Tiana o Montgat 
@xaviviro

Opinio-18-19.indd   2 29/09/2020   12:22:49
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Si es tanquen, aleshores els 
carrers del voltant es satura-
ran de cotxes mal aparcats...
aquesta no és la solució
@FerranMontanya

S'han de tancar al trànsit el 
50% dels carrers per evitar 
morir tots de càncer de 
pulmó @Jalape90210

Ja hi ha alguns carrers que 
es tanquen per segons 
quines escoles. O tots o cap
@NiFlowers4

La badalonina Júlia Álvarez 
Abad, alumne de l'amazona 
olímpica Beatriz Ferrer-Salat, 
es va proclamar campiona 
de l 'Estat de doma clàssi-
ca en la categoria de Joves 
Genets, a principis de passat 
mes de setembre. Això va 
succeir  tot  just  uns d ies 
després d'haver par ticipat 
com a integrant de l 'equip 

nacional espanyol als campio-
nats d'Europa celebrats a 
Budapest (Hongria) del 17 
al 21 d'agost, on va quedar 
cinquena per equips i 17a a 
títol individual, par ticipant 
a la final amb els 18 millors 
binomis d'Europa. A Badalo-
na, hi ha una hípica al barri de 
Canyet on molts joves també 
practiquen aquest esport.

La badalonina Júlia Álvarez
campiona d'Espanya de joves genets 

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

S'han de tancar a la circula-
ció els carrers de Badalona 
que tenen entrada o sortida 
d'escoles?
Sí, s'han de tancar 68%
No, no s'han de tancar 32%

Pròxima pregunta:
Des de l'inici de la pandemia 
has canviat els teus hàbits
de compra?
Sí, he canviat els hàbits
No, no he canviat els hàbits

984 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres 
seguidors han opinat!

Núria Navarro Mentre ningú li 
faci mal, que faci el que vulgui. 
Perquè ja sabem com són 
els éssers humans amb els 
animals  

Guillem Chacon És un 
exemplar extraviat (pot ser ve 
d'un centre de rescat). Van 
en grups i les poblacions més 
properes són al Vallès

Carles Martret Normalment 
volen per masses d'aire 
calent, i crec que no és el cas 
a Badalona ara mateix. Es pot 
haver escapat d'algun zoo o 
similar?  

Opinio-18-19.indd   3 29/09/2020   12:22:50



Cultura

Amb motiu del bicentenari del 
naixement d'Evarist Arnús i 
Ferrer (1820-1890), el Museu de 
Badalona li dedica una exposició 
i un seguit d'activitats, ja que es 
tracta d'un personatge fonamen-
tal en la història del nostre país i 
de la ciutat. La seva relació amb 
Badalona es va iniciar de forma 
ben prosaica: hi va comprar una 
gran finca –l'actual Parc de Ca 
l'Arnús– com a forma d'inversió i 
per donar la imatge de solvència 
que requeria la seva dedicació al 
món de la borsa i les finances. Va 
utilitzar la propietat per passar-hi 
temps d'oci, i ben aviat es va 
implicar en alguns afers ciuta-
dans fins al punt de convertir-se 

Un any més, el Festival Filmets 
arribarà a Badalona aquest mes 
d'octubre. Abans, com cada 
tardor, s'han preparat diverses 
Projeccions de la millor selecció 

Exposició | Redacció

Cinema | Redacció
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El Museu de Badalona inaugura
una exposició sobre Evarist Arnús

Arriba una nova edició del Filmets
a les biblioteques de Badalona  

Estatua d'Evarist Arnús situada al parc 
que porta el seu nom 

en un autèntic benefactor de la 
vila. L'exposició, que presentarà 
peces tant de les col·leccions 
del Museu com prestades per 
altres institucions, ens aproxi-
marà a la seva biografia, repas-
sa la història de la seva finca 
badalonina, explica la seva labor 
filantròpica a la nostra ciutat, i 
recorda l'agraïment que aquesta 
li va mostrar com a reconeixe-
ment per a la seva generositat. 
L'acte d'inauguració serà dijous 
8 d'octubre, a les 19h al Museu, 
i comptarà amb la presència 
de M. Mar Arnús de Urruela, 
representant de la família Arnús, 
i es clourà amb un concert de 
peces de Beethoven a càrrec 
del Conservatori Professional de 
Música de Badalona.

de curtmetratges per al públic 
familiar del Filmets Badalona Film 
Festival. Enguany, per motius de 
seguretat, hi haurà aforament 
limitat. Cal inscripció prèvia. Les 
primeres sessions han tingut 
lloc aquesta setmana aquesta 

Carrer 
a carrer 

Nom que commemora les 
aparicions de la Mare de Déu, 
a prop de la Cova d'Iria, a la 
localitat de Fàtima –Portugal–, 
el 1917, segons el testimo-
ni de Lucia dos Santos i els 
seus cosins Francisco i Jacin-
ta Marto. En aquell indret es 
construí un santuari, que es 
convertí en un important cen-
tre de pelegrinatge.

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

Carrer de la Mare 
de Déu de Fàtima

St C Can Cabanyes 

19

setmana a les biblioteques de 
Llefià i Sant Roc. La pròxima 
setmana, les sessions arribaran a 
les biblioteques de Lloreda, el dia 
6 a les 17:30h, a Pomar, el dia 7 a 
les 17:30h i a Can Casacuberta, 
el dia 8 a les 17:30h. 

20(ELMEUCARRER).indd   2 30/09/2020   16:28:24
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El 20è aniversari del festival de 
circ Curtcirckit de Montgat no és 
aliè a la situació de pandèmia 
i, de cara a garantir la salut de 
tothom, l'Ajuntament ha decidit 
fer alguns canvis respecte a 
la programació inicial. Tot i 
la voluntat del consistori de 
celebrar el festival de circ amb 
la mateixa estructura d'aquests 
darrers anys, ateses les 
mesures que s'han de prendre 
contra la Covid-19, s'ha hagut 
d'anul·lar la re-gala. Aquest 
acte acostumava a omplir el 
pavelló municipal amb més 
de 700 persones, però en les 
condicions actuals se n'hauria 
de reduir l'aforament i deixar 
molta gent sense entrada. Per 
aquest motiu, s'ha decidit fer 
totes les actuacions al carrer 
i allargar el festival de circ als 
primers dos caps de setmana 

Circ | Redacció
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El festival Curtcirckit de Montgat
celebra el seu vintè aniversari 

Imatge de l'espectacle "Sobre Rodes" 
que podrem veure a Montgat 

L'associació dels campaners de 
l'església de Santa Maria prepa-
ren, entre altres iniciatives, una 
exposició sobre el campanar i 
les campanes.  Demanen als 
veïns i veïnes que, en el cas de 
tenir informació o fotografies 
antigues del campanar, ho facin 
arribar a través de l'adreça de 
correu de l'entitat, campaners-
debadalona@gmail.com

La droguer ia badalonina 
Boter organitza un curs de 
treballs manuals en la que 
es treballa la restauració, el 
decoupage, la seda, entre 
altres. El curs té l loc tots 
els dijous, tant en horari de 
matins com de tardes, cada 
sessió és de dues hores. 
Trobareu més informació al 
web de la botiga o al mateix 
establiment. 

En el marc de l 'exposició 
Sergi Marcos. Una immer-
sió pictòrica inspirada en 
l 'obra de Joan Margar i t , 
l'actor Pep Planas llegirà la 
seva antologia particular del 
poeta a l'Espai Betúlia. Serà 
el proper 22 d'octubre a les 
19h al mateix Espai Betúlia. 
L'exposició seguirà f ins a 
f ina ls de mes en aquest 
equipament cultural. 

Els campaners de Santa 
Maria preparen una 
exposició

Curs de manualitats
a la drogueria Boter

Pep Planas llegeix Joan 
Margarit a l'Espai Betúlia

del mes d'octubre, encara que 
la programació també podria 
patir algun canvi depenent 
de l 'evolució de la pandè-
mia. Així, el festival comença 
aquest mateix divendres, 2 
d'octubre, i s'allargarà fins a 
l'11 d'octubre, i se celebrarà en 
diversos espais, com el parc del 
Tramvia, el parc de la Riera d'en 
Font, el parc de les Bateries, la 
plaça dels Segadors i la Sala 
Pau Casals. 
[+] www.montgat.cat 

Menarini inaugura "Retratades", una exposició
per posar en valor el paper de la dona

L'empresa farmacèutica Menari-
ni, amb seu al barri de Sant Roc, 
és la seu, aquests dies, de la 

mostra "Retratades", una inicia-
tiva proposada pels mateixos 
treballadors de l'empresa.

20(ELMEUCARRER).indd   3 30/09/2020   16:28:24



 Badalona 
Divendres 2 d'octubre

Exposició "Sergi Marcos. 
Una immersió pictòrica ins-
pirada en l'obra poètica de 
Joan Margarit", a l 'Espai 
Betúlia, fins el 30 d'octubre

Exposició "Parc de la serra-
lada de Marina" a l'Ateneu 
Sant Roc

Exposició col.lectiva "Re-
cién Pintado", al Centre Cul-
tural El Carme 

Exposició "Retratades" a la 
seu de l'empresa Menarini, al 
barri de Sant Roc 

Teatre "Un dia Qualse -
vol" d'Oriol Tarrasón, a les 
20:30h, al Teatre Zorrilla

20

Dimarts 6 d'octubre

Filmets a les biblioteques 
de Badalona, a les 17:30h, a 
la Biblioteca de Lloreda

Dimecres 7 d'octubre

Filmets a les biblioteques 
de Badalona, a les 17:30h, a 
la Biblioteca de Pomar

Dijous 8 d'octubre

Filmets a les biblioteques 
de Badalona, a les 17:30h, 
a la Biblioteca de Can Ca-
sacuberta 

Circ Raluy a Badalona, fins 
el 18 d'octubre, a la plaça 
Josep Tarradellas, al Gorg

Inauguració de l'exposició 
Evarist Arnús i Badalona 
(1820-1890) al Museu de Ba-
dalona, a les 19h, al mateix 
Museu 

Diumenge 11 d'octubre

Visita guiada a la Casa dels 
Dofins, a les 11h, al Museu 
de Badalona 

Teatre familiar "Quotidia-
fonismes", amb el badaloní 
Xavi Lozano, les 18h, al Tea-
tre Principal

Montgat
Divendres 2 d'octubre

20è aniversari del Festival 
CurtcirKit 2020! Del 2 a l'11 
d'octubre es celebra el 20è 
aniversari del Festival Curt-
cirKit 2020 a diferents espais 
públics de Montgat amb la 
voluntat de continuar bons 
espectacles de circ de carrer 
per a tots els públics

Dilluns 5 d'octubre

Hora del conte, "El follet 
pastisser" + taller de cuina 
freda. A càrrec d'Eva Gon-
zález, a les 18 h a la Sala 
Pau Casals

Dimarts 6 d'octubre

Club de lectura per a joves 
amb "Els somnis de la casa 
de la Bruixa de H.P. Lovecra-
ft, a les 18h, a l'Espai Jove 
de Montgat

En tots els actes
hi ha aforament limitat. 

Cal inscripció prèvia.

022_tb023.indd   1 29/09/2020   13:34:17
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Un dia calorós d'agost, una 
família condueix fins a una cla-
riana de la muntanya per reco-
llir llenya. La mare, la Jenny, 
és l'encarregada de tallar les 
branques. En Wade, el pare, en 
fa l'apilament i les dues filles, la 
June i la May, es fan la guitza.

Idaho

Emily
Ruskovich

Facilitat per Saltamartí Llibres

El mestre d'obres Pere Baró 
rep l'encàrrec de la vila reial 
de Besalú de reconstruir el 
pont que tres-cents anys 
abans havia aixecat el cons-
tructor Prim Llombard. Una 
riuada l'ha destruït i posa en 
risc l'expansió i la posició co-
mercial de la ciutat.

Editorial

Paraula
de jueu

Martí Gironell 

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. 233

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

Estrenes de Cinema
a les plataformes 
digitals

Los chicos de la banda

Vampiros contra el Bronx

Bloodshot

Direcció: Joe Mantello
Intèrprets: Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer, 
Andrew Rannells, Charlie Carver, Robin de Jesus

Un grup d'homosexuals es reuneix en un aparta-
ment de Nova York per celebrar l'aniversari d'un 
amic. Quan passen les hores, després de beure 
i de pujar el volum de la música, la vetllada co-
mença a exposar les fissures que hi ha entre ells.

Direcció: Oz Rodriguez
Intèrprets: Jaden Michael, Gregory Diaz IV, 
Sarah Gadon, Shea Whigham, Method Man,
Coco Jones

Tres xavals amb moltes ganyes d'un barri de 
Bronx que s'està aburgesant ràpidament desco-
breixen un sinistre pla per robar-li la vida a la seva 
adorada comunitat.

Direcció: Dave Wilson
Intèrprets: Vin Diesel, Toby Kebbell, Eiza González, 
Sam Heughan, Guy Pearce, Talulah Riley

Ray Garrison, conegut com Bloodshot, és ressus-
citat per la companyia Rising Spirit Technologies 
a través d'l'ús de nanotecnologia. Mentre lluita 
per recuperar la memòria, Ray tracta de tornar a 
l'ésser el que era abans.

ESTRENES.indd   1 28/09/2020   12:36:42



Lectors

Obres de la Riera de Matamoros

22

Benvolguts, aquest passat 
mes d'agost es van acabar 
les obres de millora de la part 
alta de la Riera de Matamo-
ros, avui dia el rètol informa-
tiu encara hi és, esperem no 
passi com amb aquests altres 
que hi ha al davant del 613 
del carrer de Guifré informant 
d'unes millores que, segons 
diu a baix del rètol blau van 
començar l'octubre de 2005 
i tenien una duració de vint-
i-vuit setmanes això vol dir 
que es van acabar el maig de 

Leandre Sitjà 

2006, però després de més 
de catorze anys els rètols 
encara hi són, d'això se'n diu 

una feina mal feta i algú va 
cobrar tot havent-ho fet ma-
lament.

Contenidors plens 
durant el cap de 
setmana

Tots els contenidors de cartó 
de Badalona queden plens 
de brossa durant el cap de 
setmana, sobretot els diu-
menges. Cal que urgentment, 
l'Ajuntament modifiqui la 
recollida i l'ampliï. Imatges 
com aquesta, del passat diu-
menge al barri de Dalt de la 
Vila, s'estan repetint per tota 
la ciutat.  

Francesc Fernàndez

23

Arbres deixats

El Consensus no funciona. 
Els arbres de la Plana entre 
Colom i Dos de Mig tenen 

I.L. les branques que toquen el 
cap de la gent. Passa el ma-
teix amb els de Sant Ignasi 
de Loiola. El curiós, és que 
amb 2 hores de feina es po-

dria millorar molt l'aspecte 
de l'arbrat. No cal escala a la 
majoria d'arbres. Avui he vist 
passar la brigada d'arbrat 2 
vegades, però no tocava.

Lectors-28-29.indd   2 29/09/2020   10:52:26
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¡Diguem no!

23

El Sr. Quim Torra i el Procicat 
insisteixen en l'ús de les masca-
retes contra el virus, però no ens 
avisen de les contraindicacions 
que suposa aquest ús perllon-
gat, com és la reducció de la 
quantitat d'oxígen a la sang i la 
conseqüent afectació a les neu-
rones del cervell i als teixits mus-
culars, així com la reabsorció de 
l'anhídrid carbònic i bacteris que, 
en elevades quantitats, ens en-
verinen. Les mascaretes només 
s'han de fer servir quan és es-
trictament necessari. Tenint en 
compte que el virus ja estava a 
les clavegueres de Barcelona al 
gener de 2020, vol dir que tota la 
població ja el té des d'aleshores 

Alfons Lasso Rojas i les mascaretes són totalment 
inútils. Per altra banda, la Ge-
neralitat i el Procicat ens van 
restringint els nostres drets fona-
mentals i llibertats: no volen re-
unions socials ni aglomeracions 
i insten a la gent a quedar-se a 
casa. Parcs, jardins, sales de 
ball, cinemes, teatres, bars, pis-
cines, gimnasos, platges, rius, 
tot tancat, però no dubten en 
convocar massivament a gent 
sana a fer-se proves PCR i col.
lapsar els serveis sanitaris. ¿No 
seria millor dedicar els esforços 
a cuidar de les persones malal-
tes i deixar tranquils als que no 
presenten símptomes?. 
La Generalitat porta mesos uti-
litzant el terror al virus per anar 
imposant una dictadura i ha 

anat incitant l'odi entre la ciuta-
dania, per si a algun dissident 
a les mesures totalitàries se li 
acut no fer servir la mascareta, 
però a TV3 cap dels presenta-
dors ni tertulians la porten. 
Crec que hem de dir: ¡Prou!. Si 
hi ha una malaltia, hem de fer tot 
el possible per erradicar-la i cui-
dar dels malalts amb respecte 
i dignitat, però això no justifica, 
en absolut, que uns dictadors 
vulguin prendre el poder polític, 
aprofitant una malaltia, i conver-
tir el país en un gran camp de 
concentració, tal com està fent 
la Generalitat i el Procicat amb 
Catalunya, amb la col.laboració 
de tots els partits polítics. ¡DI-
GUEM NO A LA DICTADURA!. 
Catalunya vol viure en llibertat. 

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

MINUT A MINUT, LES NOTÍCIES DE BADALONA 
A LES XARXES SOCIALS DEL TOT 

Més de 55.000 seguidors a Facebook, Twitter i Instagram segueixen les nostres 
xarxes. Informa't també al nostre portal web: www.totbadalona.cat, el referent 

informatiu de Badalona. Tota la ciutat, a un click! Tot al TOT! 

Deixalles pel carrer

Aquest cap de setma-
na passejant pel carrer 
D'Eduard Maristany canto-
nada amb Cosidores, vaig 
veure aquesta "deixalle-
ria"... no sé com es pot so-
lucionar, però és impressio-
nant l'efecte que fa trobar 
això quan camines per Ba-
dalona.

Marcel Serra

Lectors-28-29.indd   3 29/09/2020   10:52:27
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Gastronomia

Ramon Font / amic.cat

Un dels millors regals que ens 
dona la vida són els amics. 
Amistats generoses, en tots 
els sentits, com la família 
Martín Borràs. Resulta que 
un dels molts dies d’estiu 
que van sortir a pescar amb 
canya, en la seva barca, van 
pensar en un servidor. Quan 
van retornar al port de Ta-
rragona em van fer un truc 
perquè hi anés i em van ca-
rregar de peix de tot tipus. A 
destacar els bonítols i els ve-
rats, entre altres espècies de 

peix. Imagineu... Acabat de 
pescar, fresquíssim. Dit això, 
ja em veieu netejant el peix, 
congelant-lo i donant tombs 
per a decidir com el podria 
cuinar. Doncs bé, els primers 
van ser un parell de bonítols, 
maquíssims, d’una mida ideal 
per a persones com jo. Per a 
un fartot, vaja. Per les seves 
dimensions vaig decidir de 
fer-los al forn, sense com-
plicacions i propiciant que la 
matèria primera s’endugués 
el mèrit. Un cop descongelats 
a la nevera, els vaig reservar 
perquè primer hauria de co-
mençar a coure la guarnició 
al forn per, més endavant, 
afegir-hi el peix pescat pel 
Raul sènior, el júnior i el Marc 
(un petit gran pescador). Així, 
vaig agafar una safata de forn 
i, a la base, hi vaig col·locar 
tot de rodanxes de ceba, d’un 
centímetre aproximadament. 
Damunt de la ceba vaig po-
sar tres fulles de llorer, dents 
d’all sense pelar (aixafades) i 

patates, també tallades a ro-
danxes. Tot seguit hi afegiria 
tomàquets tallats per la mei-
tat.
En aquest punt vaig salpebrar 
tots els ingredients esmentats 
i la safata se’n va anar directe 
cap el forn que ja el tenia a una 
temperatura de 180 graus. Ho 
vaig tenir a dins uns 20 minuts 
ben bons. A continuació vaig 
treure la safata del forn i, bo-
nítols cap a dins, regats amb 
mig got de vi blanc. A partir 
d’aquest moment vaig anar 
vigilant la cocció. Crec recor-
dar que quan el peix portava 
uns 15 minuts el vaig treure 
per a donar-li el tomb amb la 
intenció que quedés “sucoset” 
d’ambdós costats.
I ja està! La qualitat dels boní-
tols i el forn van fer la resta. No 
cal que us digui que mentre els 
bonítols i el seu acompanya-
ment s’anava cuinant, del forn, 
sortia una flaire espectacular 
que amarava tot el pis. Quines 
aromes tan sensacionals.

 Bonítol amb ceba, patata 
 i tomàquet 

25
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Gelats de territori és una 
empresa de gelats artesans 
amb productes de l’entorn 
vinculats a projectes de te-
rritori. Gelats de Territori és 
una línia de gelats que vol 
fer ciutat. Una d’aquestes 
és el Gelat perfumat d’Anís 
del Mono i cafè Cornellà. El 
gelat uneix Badalona i Giro-
na. El gelat es pot comprar 
ja a diversos establiments 
de Badalona. Les diverses 
varietats de gelat tenen en 
comú que utilitzen productes 
de quilòmetre zero d’arreu 
de Catalunya i que són ela-
borats per productors locals. 
A part del gelat de l’Anís del 
Mono, també hi ha el de Tos-
sa, fet amb mel i xocolata, 
el de l’Alt Empordà, fet de 
prunes de Sant Jaume i re-

cuit, el de poma de muntan-
ya i gingebre del Solsonès, 
de maduixes i escumós del 

Maresme i el de Terres de 
l’Ebre, fet de sorbet de taron-
ja amb xocolata.

Gelat perfumat d’Anís del Mono, 
gelat de “territori badaloní”
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 Campanya de BSA per 
 renovar les receptes  

26 27

Salut

Ser conscient de quan ens 
caduca la prescripció mèdica 
del p la de medicac ió per 
tal de demanar cita amb el 
metge/ssa de família corres-
ponent, amb temps, i renovar 
la recepta de manera àgil és 
l'objectiu de la campanya de 
corresponsabil i tat amb la 
ciutadania «Fem memòria» 
de Badalona Serveis Assis-
tencials. E
n la majoria dels casos els 
plans de medicació cròni-
ca són anuals, per tant, el 
control de les dates és més 

senzill per als usuaris, fet 
que no els exclou d 'estar 
atents i anticipar-se a la data 
de caducitat. Els professio-
nals recomanen demanar 
cita al CAP per a la renovació 
amb un mes d'antelació.Si 
la recepta caduca, sense 
f e r  a q u e s t a  g e s t i ó ,  e l s 
tràmits de renovació poden 
ocasionar l 'endarrer iment 
de l 'adminis t rac ió, i  amb 
freqüència, la programació 
forçada d'un tràmit que va 
en detriment de la capacitat 
de visites urgents del centre.

Més salut amb menys 
medicaments
Els  7  Cen t res  d 'Atenc ió 
Primària i el Servei de Farmà-
cia de BSA van engegar l'any 
passat una altra campanya, 
en aquest cas sobre adequa-
ció farmacològica. L'objectiu 
que continua vigent: revisar 
i retirar els medicaments en 
aquells casos on el tracta-
ment per l longat no t ingui 
cap benefici per la salut de 
l'usuari o, fins i tot, puguin 
produir o incrementar alguns 
efectes adversos.
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 Diferents serveis del Germans 
 Trias impulsen la Ruti 
 Protect Box 

La pandèmia de Covid-19 
ha obligat a modificar molts 
dels procediments i circuïts 
es tab ler ts  en to t  l 'àmb i t 
assistencial de l'Hospital i, 
en molts casos, ha forçat 
als professionals a innovar 
per poder seguir treballant 
amb l'excel·lència que reque-
reix la pràctica assistencial. 
Una d'aquestes innovacions 
ha  es ta t  l a  Ru t i  Pro tec t 
Box, un senzill sistema de 
metacrilats que protegeix els 

professionals de l 'emissió 
dels aerosols dels pacients 
en intervencions que deixen 
els sanitaris especialment 
exposats a aquest tipus de 
par tícules. El seu disseny 
s ' h a  m o d i f i c a t  u n  g r a n 
nombre de vegades tenint 
en compte les aportacions 
de professionals de diferents 
serveis implicats, com són 
Pneumologia, Ginecologia i 
Obstetrícia o Cirurgia Toràci-
ca, entre d'altres. A més, 

s'han fet proves de simulació 
i de validació d'usuari de les 
mateixes per arribar a tenir 
el disseny final. Alguns dels 
elements que s'han tingut 
en compte són la comoditat 
i llibertat de moviments del 
professional que fa la inter-
venció, la correcta visió de 
tot l'equip implicat i que la 
seva neteja i emmagatze-
matge fossin senzills. La Ruti 
Protect Box garanteix alhora 
la comoditat del pacient.
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faros.hsjdbcn.org

Si els pares creuen que el 
centre no atén les neces-
sitats educatives del nen o 
no el tracta adequadament, 
poden demanar el canvi, 
fins i tot amb el curs iniciat. 
Però abans de fer el pas, cal 
conèixer bé el nou centre i 
estar segurs que aquest sí 
que té els recursos adequats 
per a aquest tipus d'alumnes 
.
Els nens amb trastorn de 
dèficit d'atenció i hiperacti-

28

Nens

 El col·legi i els nens amb TDAH 

vitat solen tenir problemes 
de comportament i dificultats 
d'aprenentatge, que condi-
cionen l'evolució del trastorn. 
E l  g rau d 'h iperac t i v i t a t , 
d ' im pu l s i v i t a t  i  d e  fa l t a 
d 'atenc ió, inf lu i ran en e l 
compor tament del  nen a 
l'aula i a la seva relació amb 
professors i companys. 

Per a les famílies amb nens 
amb TDAH pot  ser  mo l t 
preocupant pensar com els 
hi anirà a l ’escola, ja que 
allà passen molt temps i han 

d'aprendre coneixements, 
hàbits d'estudi i a relacionar-
se, per la qual cosa l'elecció 
del centre educatiu és molt 
impor tant .  En e ls  casos 
de problemes de conducta 
importants, enfrontaments 
entre alumnes o assetjament 
escolar, els pares han de 
saber que en els centres 
existeix un 'Pla de Convi-
vència' i un Equip educatiu 
especialitzat en Trastorns 
Greus de Conduc ta que 
pot intervenir en els casos 
necessaris.
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 Decora la teva casa 
 de color lavanda 

Llar

redacció / amic.cat

El color lavanda és una to-
nalitat molt agradable, tant 
per a pintar les parets com 
per a incloure en diferents 
elements decoratius de 
l'ambient al qual pretenem 
canviar-li la cara. Sens dub-

te és una bona opció per a 
crear un espai tranquil i amb 
aspecte elegant.
El color lavanda és una to-
nalitat poc saturada, és a 
dir que no és un color molt 
intens, sinó que pel contra-
ri és un violeta amb un cert 
toc grisenc o blavós, la qual 

cosa el fa més discret que 
altres tonalitats violetes.

Existeix al mercat una gran 
varietat de lavandes, més 
suaus i foscos. Si s'utilitzen 
per a pintar les parets: 
els suaus afavoreixen a la 
il·luminació, amb el que es 
creen ambients lluminosos, 
especialment si estan acom-
panyats de blanc. Els mi-
tjans i foscos creen espais 
més imponents i distingits.

Com dèiem, per a afavorir 
a la il·luminació d'un am-
bient és apropiat combinar 
aquesta tonalitat amb blanc. 
A més el color neutre, sigui 
blanc pur, blanc trencat o 
una tonalitat suau de gri-
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sa, crea un contrast molt 
encertat fent destacar al 
color més intens. Si pintes 

les parets de lavanda pots 
usar el blanc per als sostres, 
motllures en les parets, les 

cortines, la roba de llit, en 
quadres en la paret i molts 
detalls més.
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 Decoradors virtuals d'espais per a 
 decorar abans de gastar els diners  

redacció / amic.cat

Un dels nostres problemes 
quan volem fer una reforma 
o pintar una habitació són els 
dubtes de si quedaran bé els 
canvis, el color en una paret 
o l'altra, o la disposició dels 
elements en cada habitació. 
A través d'aquesta entrada us 
recomanem algunes opcions 
per a la decoració d'interiors 
virtual. No gastis diners. Dedi-
ca una estona a provar els co-
lors o la disposició dels mobles 
amb alguna d'aquestes eines 
gratuïtes per a decorar virtual-
ment la teva llar.

Decorador Virtual online 
Comex
Imagina com seran els teus 
espais. Experimenta amb els 
colors. Tria combinacions i 
sobretot comparteix. El deco-
rador virtual et permet pujar 
les teves pròpies fotografies, 

definir les àrees per a decorar 
i fins i tot imprimir-les. Però 
també t'ofereix plugins per a 
descarregar per a aplicacions 
com PhotoShop, CorelDraw, 
Illustrator o fins i tot AutoCad.

Simulador d'ambients 
Bruguer
Bruguer i Dulux Trade ens ofe-
reixen un simulador d'ambients 
que ens ajuda a triar els colors 
de les parets sense necessitat 
d'haver de pintar. D'aquest ti-
pus també està per exemple 
Colorsnap Visualizer, entre al-
tres. Titan Decora no volia ser 
menys i també compta amb la 
seva pròpia aplicació, tant per 
a pintar interiors com exteriors.

Home By dissenya la teva 
casa en 3D
Si coneixes el joc dels Sims 
aquesta aplicació de Home 
by Me't, facilita el disseny 
d'interiors des del teu Win-

dows, Mac o fins i tot una 
Tauleta. Amb només una mica 
d'imaginació pots crear la teva 
llar en 3D sense molt d'esforç. 
És molt útil el simulador de llum 
solar per a veure com quedarà 
la teva llar segons el moment 
del dia. No deixis de provar la 
seva immersió per a caminar 
per dins del teu disseny.

Sweet Home 3D. Decora la 
teva casa i col·loca els mobles
Aquesta aplicació està dispo-
nible per a Windows, Mac i 
Linux. Sweet Home 3D és una 
aplicació que permet dissenyar 
i decorar la teva llar, col·locar 
els mobles, seleccionar els 
colors, tirar envans de manera 
virtual, etc. Són moltes les apli-
cacions que et poden ajudar 
per a la decoració de la teva 
casa, simular els espais, fer el 
teu propi planell en 2D o 3D i 
moltes més idees sense ne-
cessitat d'invertir un euro.
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L'època que ens està tocant 
viure fa que cada vegada 
s i g u e m  m é s  m e t i c u l o -
ses en qüest ió d 'higiene. 
No toquem cap super fície 
sense, després, rentar-nos 
l es  mans a  c onsc iènc ia 
amb a igua i  sabó o amb 
gel hidroalcohòlic. Però ara 
també som més conscients 
de les formes en les quals 
alguns productes es poden 
veure afectats per bacteris i 
microorganismes que alterin 
les seves propietats o ens 
perjudiquin d'una forma o 
altra. Per això, cada vegada 
hi ha més cosmètics airless, 
que eviten que el cosmètic 

entri en contacte amb l'aire 
o amb els dits...

Raons per les quals, sí o sí, 
et passaràs als cosmètics 
airless
Si encara no t'havies plantejat 
la possibilitat de passar-te a 
les presentacions aireless et 
brindem quatre raons:
1- Major higiene. No hi ha 
dubte, cada vegada que obres 
un pot i fiques els dits, entren 
en el seu interior bacteris que 
poden acabar degradant el 
producte. Si comparteixes 
cosmètica amb la teva parella 
o filla els motius per a passar-
se al airless són dobles.
2- Màxima eficàcia. En tenir un 
mínim contacte amb l'aire, la 

llum i els bacteris no hi ha risc 
d'oxidació de les fórmules ni 
de contaminació. Cal tenir en 
compte que alguns ingredients 
com els pèptids es degraden 
en prendre contacte amb l'aire 
i disminueixen la seva eficàcia.
3- Mil lor aprofi tament del 
producte. L'èmbol de pressió 
al buit dispensa la dosi justa 
de producte en cada ús, i en 
idèntiques condicions que 
acabat de fabricar, amb un 
màxim aprofitament del contin-
gut.
4- La dosi justa. No malgas-
taràs producte. En general, 
s ' indiquen en l 'envàs les 
pressions a realitzar per a un 
bon aprofitament del tracta-
ment.

 Quatre raons perquè et passis 
 als cosmètics airless, els més 
 segurs i higiènics 

Tendències

Tens imatges antigues de Badalona? 
El TOT et proposa obrir el calaix dels records i compartir amb tots 
els lectors les teves imatges d'abans. Si vols que publiquem les
 teves fotos antigues pots enviar-les per correu electrònic:
badalona@totbadalona.com o bé per WhatsApp: 651.976.517 
Volem recordar amb tota la ciutat aquelles imatges del record
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A l'hora comprar un habitatge 
cal anar amb mil ulls. Decidir 
el lloc, els m2, la planta que 
volem, amb o sense ascen-
sor, si té càrregues, si està 
ben comunicada, a quant ens 
queda de la feina o si el preu 
s'ajusta al nostre pressupost 
són només algunes de les 
variables que hem de tenir en 
compte per triar la casa que 
millor s'adapti al que volem i 
necessitem.

No obstant això, és important 
fixar-se en coses en les que, 
en principi, no solem reparar. 
H i  ha  c asos  en  e l s  que 
algunes vicissituds poden 
generar una limitació de la 
part venedora de disposar 
de forma lliure sobre la seva 

 El Registre públic concursal: 
 per què és important consultar-ho  
 abans de comprar una casa 

Immobiliària

quan se sol·licita una nota 
simple.

Aquesta situació no és tan 
poc comú, tal com demostren 
les dades. Segons va publicar 
el diari El Español, gairebé la 
meitat dels 2.982 concur-
sos de creditors presentats 
en els jutjats espanyols en 
el segon trimestre de 2019, 
van correspondre a perso-
nes físiques sense activitat 
empresarial. No és una xifra 
exagerada cert, però tampoc 
es pot menysprear.

Per tant, accedir a l'Registre 
públic concursal és el pas 
que,  en aques t  t i pus de 
situacions, pot estalviar-nos 
algun que altre mal de cap, 
quan pretenem adquirir una 
propietat immobiliària.

propietat, en aquest cas, de 
l'immoble que volem adquirir.

Una d'aquestes situacions, 
de la qual ens alerta Félix 
López-Dávila Agüeros, direc-
tor de sepín Dret Immobi-
liari, es dóna quan la part 
venedora es troba immersa 
en concurs de creditors.

Una mica del que, tal com es 
disposa de diferents articles 
de la Llei concursal, té com 
una de les seves principals 
conseqüències la interven-
ció de les seves facultats 
d 'administrac ió i  d isposi-
c ió sobre e ls seus béns, 
una realitat que afectarà la 
transacció, però a la qual , 
però, no ha tingut accés a 
l'Registre de la Propietat, i 
del que, per tant, no s'informa 
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Animalets

 Les joguines per als gossos 

Redacció / amic.cat

Igua l  que per  a l s  nens , 
no totes les joguines són 
adequades per a totes les 
edats  i  carac ter ís t i ques 
dels gossos.S’han de tenir 
en compte les característi-
ques de l’animal (edat, edat 
mental, comportament, grau 
d’activitat…) i cal escollir la 
joguina que agradi al gos i 

que no sigui perjudicial per 
a la salut. En els cadells, 
les jogu ines comple ixen 
la funció de suport al seu 
desenvolupament. Per això, 
les joguines petites i toves 
permeten desenvolupar la 
seva dentadura i aprendre 
a mossegar. Per als gossos 
adults, una joguina ajuda a 
evitar que l’animal se senti 
sol, però sobretot, suposa 

una eina imprescindible per 
aconseguir una relació ideal 
entre la persona i la mascota. 
Per això, les joguines més 
apropiades per als gossos 
adults són les que perme-
ten interactuar-hi. Existeixen 
mossegadors amb mànec, 
pilotes amb premi o discos 
voladors que són ideals per 
fomentar aquesta relació.
Les joguines es poden dividir 
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en quatre grups segons el 
material amb què estiguin 
fabricades:
• Pelfa o peluix: són perfec-
tes per a cadells per la seva 
suavitat, per no danyar la 
seva dentadura en el desen-
volupament. 
• Làtex: és més resistent que 
la pelfa, però segueix sent 
una opció molt adequada per 
als cadells.
•  Cau t x ú :  s ó n  j o g u i n e s 
rígides i/o pesants, ideals 
per a gossos adults per la 
seva durabilitat i la dificul-
tat perquè es deformin o es 
trenquin. 
• Vinil: són les joguines més 
dures i ,  gairebé sempre, 
pesants; per tant, perfectes 
per a gossos grans. 
Jugar amb el gos és impor-
tant perquè realitzi l’exercici 
que necessita. I no solament 
això. Les joguines reduei-
xe n  e l  s e u  avo r r i m e n t , 
culpable de molts compor-
taments que, en general, 
s’atribueixen com a negatius: 
des de destruir coixins o fer 
trossos el llit. “L’avorriment 
del ca condueix a conductes 
destructives i altres proble-
mes als quals el gos acudeix 
en un intent d’aconseguir la 
nostra atenció”, diuen els 
veterinaris de la Universitat 
de Tufts. Les joguines oferei-
xen un estímul mental i físic 
als cans. No són un capritx, 
sinó eines molt necessàries 
per enriquir la vida d’aquests 
amics de quatre potes. A 
més, els gossos necessiten 
passar temps de qualitat amb 
els seus benvolguts humans.
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Converses que es 
recuperen per aclarir 
les coses, sobretot amb 
la parella. Et ve de gust 
donar-te plaers com anar 
de compres o fer-te un 
tractament. Tens ganes 
de mimar-te.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Pots entrar en col·laboració 
en un projecte laboral. 
C o n s u l t e s  s o b r e 
qüestions relatives a la 
salut. Vols assegurar-te. 
Trobades i bona harmonia 
en l’entorn familiar.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Si ets una persona 
comunicativa, Mercuri 
a Escorpí, portarà un 
temps de reflexions 
profundes i t’agafaràs 
algunes qüestions de 
manera més seriosa. 
Canvis al sector laboral.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Mercuri transitant per la 
Casa II inclina a moviment 
del sector econòmic. Dies 
de gestions bancàries 
o relacionades amb 
propietats. Possibles 
plans de futur amb la 
parella.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Estigues atent als somnis, 
en aquests dies pots 
connectar amb el que 
bull dins teu de manera 
especial. Necessites 
expressar la teva opinió 
en un assumpte entre 
germans.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Si normalment ets el 
rei de la festa, entres 
en un temps de més 
serietat. Compte amb els 
assumptes ocults, doncs 
poden sortir a la llum 
en poques setmanes. 
Sigues prudent.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Possible expansió. Si 
estàs cercant feina 
o promoc ionant- te, 
aprofita per ampliar 
contactes, poden obrir-se 
noves portes. Converses 
transcendents amb el 
pare o la mare.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

E l s  s e c t o r s  q u e 
demanen més atenció 
són el de la salut i el de 
la feina, doncs estan 
més subjectes a canvis 
o t rans formac ions. 
Augmenta l’optimisme 
amb el Sol per Casa III.

VERGE
(22/8 al 21/9)

L’amor es pot fer present, 
pe rò  c ompte  amb 
obsessionar-te. Deixa 
que les coses es donin 
lentament i reparteix 
els teus interessos. Et 
reafirmes amb amabilitat 
i més cautela.  

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Possibles millores a 
l’àmbit laboral. Augment 
de les responsabilitats 
a la vida en general. 
Te m p s  d ’e s p e c i a l 
maduració. Fas plans 
de futur, més en solitari 
que acompanyat.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Vius un període de canvi 
de ritme. T’agafes les 
coses d’una manera 
més serena. Al sector 
professional pot donar-
se algun canvi, ja sigui 
de lloc o en el contracte 
laboral.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Temes com el sexe, la 
mort o pors múltiples, 
passen ara per una 
etapa de reconeixement 
i reflexió. Cercaràs la 
proximitat del mar, el riu 
o bé fer una estada en 
un balneari.

Facilitat Dhanna Astròloga · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres Dites

«Un és amo d’allò que calla i 
esclau d’allò que parla.» 

Sigmund Freud

«Hi ha més dies que llangonisses»
En castellà: todo se andará.
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Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

Méteo

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

Els mapes van apuntant amb 
una probabilitat bastant eleva-
da una gran descarrega d'aire 
fred d'origen polar que acabarà 
formant una borrasca molt 
profunda al voltant del Regne 
Unit. Alguns models indiquen 
la possibilitat de pressions 
inferiors a 980 hPa, unes dades 
més pròpies de ben avançada 
la tardor o fins i tot de l'hivern. 

Cels molt blaus. Durant els 
darrers dies, i gràcies al fort 
vent, s'ha observat un cel molt 
blau a la ciutat de Badalona, 
amb pocs núvols. La tardor 
ja ho té això, amb dies clars 
que permeten observar el cel 
amb tota claredat. La imatge 
s'ha captat des del carrer Santa 
Madrona, al barri de Casage-
mes. 

Fins i tot, no es descarta la 
formació d'una ciclogènesis 
explosiva que podria afectar 
les zones properes al Cantà-
bric. Al Mediterrani el vent i 
la pluja també ens arribaran, 
però amb menor mesura. Aquí 
a la costa, el primer sotrac el 
tindrem aquest divendres, amb 
el pas d'un front que podria 
deixar una mica de pluja a bona 
part del territori i que obriria les 
portes a un altre gran descens 
de la temperatura. Ara el temps 
apunta més a l'arribada de 
jaquetes, abrics i mantes que 
no pas a un retorn de l'estiu. A 
Badalona, el 26 de setembre, 
vam arribar als 12,9C. No feia 
tanta fresca des del passat 12 
d'abril. A més, es tracta del 
tercera valor més baix per a un 
setembre, amb dades des de 
l'any 2009.

Una nova onada d'aire 
fred ens recorda la 

tardor 
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Anuncis per paraules

TREBALL
 

PINTOR, presupuestos ajusta-
dos. 607 48 09 42 
SE PRECISA CARNICERA con 
experiencia, zona Badalona 
637 485 583 (Esteban)  
CHICA RESPONSABLE  se 
ofrece para cuidar personas 
mayores o canguro.  Interna o 
por horas. 641 265 725
SEÑOR JOVEN busca trabajo 
para asistir a gente grande. Inter-
no o por horas. 653 133 490
SEÑORA RESPONSABLE se 
ofrece para cuidar mayores, 
niños, limpieza, plancha por 
horas. Jornada completa. 
693 521 672
CHICA CON EXPERIENCIA 
busca trabajo cuidando mayores, 
niños y limpieza. Por horas o 
interna. Con recomendaciones. 
672 270 705
SEÑORA CON EXPERIENCIA 
busca trabajo cuidando mayores. 
Interna. 634 923 297
CHICA BUSCA TR ABAJO 
cuidando mayores, n iños y 

limpieza. Por horas. Externa. 
Con experiencia. 603 482 185
CHICA CON EXPERIENCIA se 
ofrece para cuidado de niños, 
mayores y limpieza. Por horas. 
Externa. 677 349 938 
SEÑORA JOVEN responsable 
y con experiencia busca traba-
jo para cuidado de mayores y 
limpieza por horas.  También 
para fábricas o empresas de 
limpieza. 632 777 592 
CHICA BUSCA  t rabajo de 
limpieza y cuidado de mayores.
631 736 873

IMMOBILIARIA
 

PARTICULAR LLOGA PIS 
céntric, c/ Guifré, dúplex, 3 
hab. Terrassa i ascensor. 800 
€/mes. Possiblitat de parquing 
i traster a la mateixa finca. Tel. 
617 412 224
T R AS PAS O  Re s t au r an te 
braseria en funcionamiento en 
Badalona centro. 619 061 189 · 
619 036 665 

PA R T I C U L A R N E C E S I TA 
PARKING en Badalona dentro 
calles Mar t i Pujol, Canonge 
Baranera, Prim. Interesados 
escribir whatsapp o SMS al 
650 467 905 
PISO EN VENTA Totalmen-
te reformado en el centro de 
Badalona. 102m2, 3h, ascensor 
286,600€. Abstenerse agencias 
Tel: 634 489 721

VARIS

COMPRAMOS LIBROS, jugue-
tes, comics, cromos, antigüe-
dades, plumas, puros, objetos 
religiosos, restos pisos y casas. 
Pago al momento. José Miguel. 
679 736 491
MAESTRO WARA ,  v idente 
especialista en todo tipo proble-
mas, ayuda a resolver. Amor,tra
bajo,salud,família,suerte.Resul-
tados 100% garantizado. 652 
80 65 70
REFORMAS EN GENERAL: 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, pladur, pintura, carpintería. 
Precios económicos. 699 20 40 
45 - 631 01 16 68
SOY TAROTISTA y puedo ayudar 
en el amor, salud, dinero, trabajo 
y otros asuntos. 633 967 891 
TÉCN ICO I NFORMÁTICO , 
reparamos su ordenador en su 
domicilio a un precio muy econó-
mico, Tel. 616 750 309

42 43

ES NECESSITA
CARNISSERA, XARCUTERA
AMB EXPERIÈNCIA
(IMPRESCINDIBLE CATALÀ)
DEIXAR CURRÍCULUM A LA BOTIGA
C/ CANONGE BARANERA 106 – 108
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PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM 
651 97 65 17

 INSERTA EL TEU   
 CLASSIFICAT 

 ONLINE: 

42 43

PROPER SUPLEMENT 

SENIORS
NO T'HO PERDIS!
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Carrer d'Anselm Clavé en la nevada de 1962, 
abaix en l'actualitat la plaça de Pompeu Fabra.
Foto Antiga: Jordi Corominas López. 
Foto Actual: Facu Martínez

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

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

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 
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Distribuïdors oficials del TOT

Renovació distribuïdor

Troba la teva 
revista als 

distribuïdors 
oficials del TOT 

Indústria, 143 - 149 local · 93 397 59 65 

Horari: 
Dilluns a divendres de 9.30 a 13.30h i de 16.30 a 20.30h

La xarxa immobiliaria nº1 a Espanya. Deixi's assessorar 
per agents especialitzats, que sàpiguen entendre les 
seves necessitats d'avui, protegint la seva tranquil·litat
de demà.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Volem continuar oferint el TOT als nostres clients.

Horari: De dilluns a dissabte de 6:30 a 21:00. 
Diumenges i festius de 8:00 a 21:00

Som forners des de l'any 1928, tots els nostres produc-
tes son elaborats artesanalment i els pans son elaborats 
amb massa mare. 
També tenim l'autèntic pa de Pagès Català 
amb denominació d'origen I.G.P.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Per tenir un detall i agraïr la confiança que els 
nostres clients tenen amb nosaltres.

Crta. Santa Coloma, 2
933 990 206

FORN DE PA
I DEGUSTACIÓ FIGUERES

HORARI
de 8h a 14h. de dilluns a dijous. 
Divendres de 7.30h a 20h. Dissabtes de 7.30 a 15h.

Més de 50 parades amb productes frescos, carn, peix, 
fruita, verdura i alimentació en general.

Per què et fas distribuïdor del TOT?
Perquè explica coses de la nostra ciutat, coses que ens 
envolten. Els nostres clients ho esperen!

Marques Sant Mori s/n
933 833 261 · 649 199 883
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  ARTIGUES  
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2 
93 399 02 06

  BUFALÀ  
BON ÀREA
Independència, 156
934 605 516
CARNISSERIES 
I XARCUTERIES 
NOCETE
Independencia, 84
93 515 13 30 
CONDIS 
Independència, 186-188
933 886 508
FORN DE LLENYA 
LA RIERA
Martí Pujol, 350 - 352
933 996 252 
CONDIS 
Martí Pujol, 495-519
934 970 125

  CAN CLARIS  
EL POLLASTRE 
ANGLÈS
Pau Claris,1-3
933 877 997

  CASAGEMES  
LA BOTA DE ARAGÓN
Santa Madrona, 122-123 
933 893 080
RESIDENCIA DANAE
Santa Maria, 178-180 
933 847 240
EL CELLER
Prim, 11 · 93 464 31 99
LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763

  CENTRE  
LA NOVA GRANJA
Prim, 177 · 933 841 153 
KARNS  FIBLA
Arnús, 26–28
933 846 654
MOLSA
Canonge Baranera, 10-12
933 848 240 
EL VERMUT 
COROMINAS
Canonge Baranera, 45
647 520 697
FORN BERTRAN 
-1922-
Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647 
PASTISSERIA
FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718 
CA ĹALBERT
Canonge Baranera, 
106-108
934 642 127
LA BOTIQUE DEL 
PEIX
Canonge Baranera, 42
933 891 048
CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976
ORGÀNIC
Canonge Baranera, 90
933 844 150
GRANJA FIMONS
Colón, 68
934 643 386 
CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61

DECORACIÓ CRUZ
Canonge Baranera, 27
931 447 951 
FLORISTERÍA 
MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653
PERRUQUERIA
BARBANY ART 
Francesc Layret, 147 
934 641 141 
PRELUDI
Cadis, 4 · 934 642 677
PURA VIDA 
QUIROPRACTICA 
Francesc Layret, 171 
933 843 775
XARCUTERIA 
ARGUDO
Carrer de Mar, 38
933 848 061
LA PARADA
Francesc Layret, 118
933 843 659
CASAL DE GENT 
GRAN DEL CENTRE
Ignasi Iglesias, 38
933 892 948
FABRE GEMMÒLEGS
Lleó, 28
931 703 479
fabregemmolegs.cat 
FRUTAS CUEVAS
Lleó, 65 
934 640 179
FORN BERTRAN
Mar, 5 · 93 384 60 52
DROGUERIA BOTER
Mar, 71 C.Baranera, 2e
933 845 464 
FIMONS BAR
Mossen Anton, 29
93 389 11 38

SABATERIES  
GUBERN
Mar, 54
93 384 50 03
CONGELATS
FANTASY FRED
Canonge Baranera, 54
933 894 619
CARNISSERIA 
SARA I ESTER
Prim, 107
622 259 530
652 423 361
FERRETERIA PRIM
Prim, 113-117
933 844 151
ferreteriaprim.com
PAM I PIPA
LLAMINADURES
Prim, 195 · 936 111 466 
FLORISTERIA 
JOSEP Mª VENTURA 
President Companys, 18 
933 894 421 
BAR REST. EL NIU 
Ribas i Perdigó, 18
933 848 201
SÓN PEDAÇOS
Francesc Planas i 
Casals, 2
933 844 769
EL SABATOT
Riera Matamoros, 15
617 813 971
FLECA SANT PERE
Sant Pere, 38
659 220 589 
J.CAMPS S.L.
Sta. Madrona, 45
931 184 232 
MARGENAT
Santiago Rusinyol, 3
Martí Pujol, 131

Distribuïdors oficials

Troba el TOT cada setmana 
als nostres distribuïdors oficials
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  COLL I PUJOL   
EL ESCONDRIJO
Coll i Pujol, 26
933 871 083

  DALT LA VILA  
PASTISSERIA LA VILA
Marti Pujol, 192 ·
93 389 36 25
LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
SMARTOPTICS
Avd. Marti Pujol, 211
931 164 674
ESTANC BENEYTO
President Companys, 
57-61
933 845 554
CAFETERIA SANT 
JORDI
Via Augusta, 19-25
637 734 091
RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA BALLE-
SOL
Av. Navarra, 2
934 641 372
FORN LAIA
Av. President Com-
panys, 45 933 845 357

  GORG  
FARMÀCIA OLÍMPIC
Alfons XIII 127 
933 879 350
LOTERIA SORS
Joaquim Ruyra, 1 - 3
933 871 797 
REST. SHAN HAI CITY
Marqués Mont-Roig, 
72-74
933 979 163 
FORNUS
Av. d'Alfons XIII, 121
936 845 950

  LA SALUT  
CLÍNICA DENTAL 
ROQUE
Antiga de València, 35
935 407 459
CARNISSERIA HER-
NANDO
Pau Piferrer, 15 · 933 
990 901
XURRERIA RODRÍ-
GUEZ
Pg. La Salut, 76
933 874 690
MERCAT LA SALUT
Marqués de Sant Mori, S/N
93 383 32 61· 649 199 883 
CARNICERIA
CHARCUTERÍA 
MARI LA EXTREMEÑA 
Quevedo, 18
933 839 706

  LLEFIÀ  
TOT POLLASTRE
Joan Valera, 18-22
Marquès Sant Mori, 116
BOCATELI 
BAR RESTAURANT
Circumval.lació, 22
93 399 80 98
BOCATELI 
BAR RESTAURANT
Pérez Galdós, 26
93 382 10 85
JOSE  TOMAS
Marquès de Sant  Mori, 
112
933 877 977
QUEDA POLLO
Avda. St Salvador, 80-84
933 884 827
DROGUERIA
PERFUMERIA L. DIAZ
Avda.Sant Mori, 69
  LLOREDA  
FORN DE PA CA LA 
FINA
Avda. Lloreda, 55 
93 603 06 15 

FORN  SWING
Catalunya, 39
934 606 670
DIETETICA SANDRA
Avda. Catalunya, 45-47 
93 387 28 24
CONGELATS ROSALIA
Avda. Catalunya, 77-79
651 11 86 10
GRUPO TOMAS
Rambla Sant Joan, 95
933 995 609
FARMACIA  MONGUIÓ
Rambla Sant Joan, 180
933 873 893

  MANRESÀ  
RESTAURANT 
BUKKET
Ctra. de Mataró, 101
933 842 688
  MORERA  
FORN MIREIA
Morera, 92 
934 655 536
BON AREA (MORERA)
Morera, 101
933 955 012
FORN CA L’AVI MAR-
SAL  
Carrer de Sant Vicenç, 31
93 156 58 66
POMAR  
MERCAT POMAR
Avda. Primer de maig 
S/N
FORN DE PA ARTESÀ
Plaça Pomar, 3
645 45 00 32

  PROGRÉS  
FLORISTERIA 
S. VENTURA
Plaça Pep Ventura, 13
PASTISSERIA GUIFRÉ
Guifré, 259
93 387 5093 
LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280
93 348 45 76

PIT I CUIXA
Güell I Ferrer, 33 
934 643 087
LOTERIA MUSSOL 
MÀGIC
Alfons XIII, 6
933 988 296 
PERRUQUERIA 
ALFONS VIÑAS
Guifré, 95
933 837 507
CONDIS 
Guifré, 100-108 
934 646 989
JOIERIA LA PLANA
Guifré, 82
933 977 156
MANDALA
Providencia, 1-7
931 649 913
ww.mandala-bdn.com
ALFA  BADALONA  
CENTRE – MAR 
Industria  143 – 149 local
93 397 59 65 
CONDIS 
Torner, 5-7
934 610 770
CAN MIXO
Roger de Flor, 82
933 887 457 
ULTRAMARINOS 
MARTINA
Progres, 93
93 388 12 42

  RAVAL  
FORN MARENA
Baldomer Solà, 55
933 979 671
FONTISI PASTISSERIA
Miquel Servet, 202  
93 387 49 42

  SANT CRIST  
BON ÀREA
Coll i Pujol, 185
934 610 405

Troba la teva 
revista als 

distribuïdors
oficials del TOT 
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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
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