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23 d’abril, a la plaça de Pompeu Fabra, de 8 a 21 h

XLI FIRA DEL LLIBRE

Amb la participació de les llibreries Abacus,
Associació Cultural de Poesia Pont del Petroli, Crapze,
Carlos, Fènix, Lagaia books, Saltamartí i Somnia

IX FIRA DE SANT JORDI

Mostra de les entitats de cultura popular catalana amb
productes singulars relacionats amb els símbols de la diada de Sant Jordi
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La Setmana

Els carrers més bonics de
Badalona: carrerons per respirar
Ciutat | Redacció

A Badalona encara podem
descobrir racons amagats,
carrerons sense sor tida,
petits carrers amb silenci i
passatges que comuniquen
grans vies i queden en terra
a ningú. Oficialment, amb el
nom de carreró al nomenclàtor
municipal, hi ha una desena
a la ciutat, com els carrerons
d'Antoni Bori, Barberà, Can
Llagosta, Can Pontons, de
la Font o Sant Jaume, entre
d'altres, però n'hi ha d'altres
amb encant que por ten el
nom de passatge o fins i tot de
carrer al mateix nomenclàtor
municipal. Des del TOT hem
volgut fer un recorregut per

alguns dels carrerons més
singulars de la ciutat, uns
espais que respiren encara
calma, com si el temps no
hagués passat, amb plantes
que cuiden els mateixos veïns,
amb roba estesa o elements
singulars.
Dalt la Vila, el barri que
amaga més carrerons amb
història
Gairebé tots els barris de
Badalona amaguen aquest
tipus de carrers o petits
passatges, però Dalt la Vila
és un dels nuclis que amaga
més carrerons. Un d'aquests
indrets és el carreró de
Barberà situat al costat de
l'església de Santa Maria.

És un petit carrer amb pocs
veïns que destil·la un ambient
del segle passat. Del mateix
estil, a la plaça de la Constitució, trobarem el carrer Sant
Antoni de Pàdua. A través
d'un petit correró podrem
trobar un oasi enmig de la
ciutat, farcit de plantes. En
aquest carrer podrem observar part de la paret de l'antic
circ romà i sembla que en
l'edat moderna hi havia una
taverna i un hostal. Aquest
carrer, amagat del nucli antic,
ha mantingut l'essència de
poble, on els veïns mantenen
un grapat de plantes. Darrere
d'aquest indret, al carrer de
les Eres, hi trobem un altre
d'aquells carrerons singulars
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de la ciutat. A part de plantes,
en aquest carreró els veïns hi
deixen taules i cadires per fer
vida de poble. El barri més
antic de la ciutat guarda, com
el tresor més preuat, aquests
petits carrers com part del
seu ADN.
Carrerons a molts
barris de la ciutat
No només a Dalt la Vila
s'escampen aquests petits
carrers. A Bufalà, per
exem p le, hi ha c arrero ns
amb història, com el carrer
Usandizaga, situat a la cruïlla
de Sant Felip i d'en Rosés.
Aquest petit carrer conserva
encara unes cases, amb un

petit jardí, de principis del
segle passat. A més, tot i
situar-se a pocs metres de
l'autopista del Maresme, hi
podreu trobar silenci. En una
altra punta de la ciutat, al barri
del Gorg, hi trobem un grup de
passatges, a tocar del carrer
Tortosa, que també amaguen
racons amb molt d'encant.
Són tres passatges seguits, el
Passatge Severo Catalina, Riu
Ebre, Mare de Déu del Pilar o
Mare de Déu Fuensanta. Són
passatges, amb pocs veïns,
que van formar-se amb cases
amb plantes baixes. Encara
conser ven una cer ta vida
d'abans, alguns amb plantes
a les por tes de les cases,

i poc transitades. Un altre
barri on podem trobar d'altres
exemples de carrerons és el
barri de la Salut. En molts
indrets hi ha petits carre rons, alguns fins i tot sense
denominació oficial, que van
aixecar-se després de la febre
constructora de la dècada
dels anys 60 del segle passat.
Molts d'aquests passatges
expliquen el barraquisme i
l'autoconstrucció d'aquestes
zones de Badalona. Tot i que
les millores són evidents,
aquests petits carrers encara
ens recorden uns anys que
no poden quedar en l'oblit.
Passejar-hi és una bona forma
de perdre aquests orígens.
5
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Més de 37.000 vacunes administrades
de la primera dosi a Badalona
L'atur creix un 23,9%
en només un any a
Badalona

Una persona rebent la vacuna al mòdul del CAP de Sant Roc
Pandèmia | Carles Carvajal

Segons Salut, a Badalona s'han
administrat ja 37.362 dosis de
la primera part de la vacuna
anticovid i 13.033 de la segona
dosi, segons dades d'aquest
dimecres 14 d'abril. A part de
l'administració de les vacunes
als ambulatoris de la ciutat,
també s'estan administrant
en horari de tarda al Centre
Cultural El Carme. Tot i aquestes dades, aquesta setmana
hem conegut un nou entrebanc

amb l'administració d'aquestes
vacunes. Johnson&Johnson
ha anunciat que retarda la
distribució de la vacuna de
Janssen a Europa "de forma
proactiva" mentre s'estudien
els casos de trombosi estranya als Estats Units. D'altra
banda, el risc de rebrot a
Badalona s'ha situat en els
188 punts, aquest dimecres
(9 punts menys que dimarts).
També ha baixat la taxa de
reproducció de l'epidèmia
(0,93).

L'enderroc de la Mobba començarà
en uns quinze dies
Ciutat | Carles Carvajal

Tal com estava previst, i també
anunciat pel govern municipal,
l'enderroc de l'antiga fàbrica
Mobba començarà durant les
setmanes vinents. Fonts municipals han explicat que estan
acabant de tancar els tràmits
administratius i les màquines
començaran a treballar a finals
d'abril o a molt estirar a principis de maig, Pràcticament tots
els artistes que treballaven en
aquesta antiga fàbrica ja han

recollit les seves pertinences,
si bé encara queden algunes
caixes que s'estan acabant de
dur durant aquests dies. Està
previst destinar aquest espai a
una zona verda.

L'atur s'ha incrementat un
23,9% a Badalona des de
que va començar la pandèmia. 3.363 badalonins i
badalonines s'han quedat
sense feina des del febrer de
2020. Llavors hi havia 13.801
veïns desocupats, mentre
que el febrer de 2021 en van
ser 17.164 aturats.
Plaça dedicada a
l'alcalde Josep Vergés
de Vallmajor

El mes vinent quedarà
inaugurada la nova plaça,
situada a Pep Ventura, que
por tarà el nom de "Plaç a
Josep Vergés de Vallmajor",
al c al d e d e B ad al o na d es
d e l 'a ny 1910 a l 1912 . El
seu besnét, feia més d'una
d è c a d a q u e r e i v i n d i c ava
que un espai de la c iutat
portés el seu nom.
Torna el Mercat
Sique de manera
presencial

Després d'una edició en
línia, la de l'any passat, la
Fundació Sique ha anunciat
que torna a recuperar el seu
Mercat Solidari, al local de
la plaça Pompeu Fabra, des
del 24 d'abril al 16 de maig.
Al mercat solidari de Sique
hi tro bareu tot a mena d e
productes, a un preu molt
més assequible, i en benefici de Sique.
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Augmenta el nombre de
comunitats que opten per
remodelar els seus edificis
Oriol Lladó renuncia
a l'acta de regidor a
l'Ajuntament

Una de les darreres bastides instal·lades a la Via Augusta
Ciutat | Redacció

Només cal fer un volt per
qualsevol carrer de Badalona
per veure bastides instal·lades
a molts edificis de la ciutat.
Dues empreses dedicades
a la remodelació d'edificis
confirmen al TOT l'augment
de feina que tenen des de
fa mesos. El confinament va
comportar l'aturada de moltes
d'aquestes obres i ara s'hi
acumulen moltes feines que
tenien contractades des de fa
temps. Això, segons aquestes empreses, s'ha unit que

Renoven part del
mobiliari de les
platges de Badalona
Tot i les baixes temperatures
d'aquests dies, les platges de
Badalona ja s'estan preparant
per a la temporada de bany.
Una de les tasques han estat
renovar passarel·les o diversos
plats de dutxes.

moltes comunitats de veïns
s'han decidit ara a remodelar la seva façana, bé per
obligació perquè tenen algun
desper fe c te o per motius
estètics. Des del sector de
la construcció apunten que
les empreses dedicades a la
remodelació d'edificis, moltes
vegades empreses de mida
petita o familiar, tenen llista
d'espera per tal de remodelar comunitats de veïns. En
alguns carrers de Badalona,
fins i tot, hi ha més de tres
edificis que s'estan remodelant
actualment.

El regidor per ERC a
l'Ajuntament. Oriol Lladó,
v a a n u n c i a r, l a s e t m a n a
passada, la renúncia dels
càrrecs. Segons ha explicat, les "discrepàncies"
amb l'executiva local es van
produir pel trencament del
grup municipal just després
de les eleccions i per la
negociació de la darrera
moció de censura.
El passeig marítim de
Montgat no s'obrirà fins
l'estiu

Retard en les obres que Adif
està executant al tram del
passeig marítim, davant de
l'estació de Montgat Nord,
que mantenen tallat aquest
indret des de fa mesos. Les
obres, segons ha anunciat el
consistori, porten un retard i
això farà que no pugui obrirse fins aquest estiu.
Presentada la
campanya "Africà
és l'horitzó"

Aquesta setmana s'ha
presentat a la parròquia
de Sant Pau la campanya
solidària «Àfrica és l'horitzó»
en benefici de les perso nes afectades per l'incendi
de la nau al barri del Gorg.
150 escultures en 6 models
diferents de cayucos que
ja s'estan venent permeten
recollir fons econòmics.
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L'Ajuntament demana a l'AMB
la retirada urgent de quitrà de
la plataforma de la Barca Maria
Platges | Redacció

La plataforma de la platja de la
Barca Maria resta tancada des
del passat estiu. Els treballs van
servir per restituir l'escullera
per evitar el despreniment del
talús a mar de la zona nord
de la platja de la Barca Maria.
L'espai es va delimitar amb
tanques per tal de poder fer
les obres i evitar l'accés dels
usuaris en aquest espai. Les
obres van acabar i les tanques
segueixen instal·lades. Fonts
municipals han explicat al TOT
que durant aquests treballs es
van detectar restes de quitrà
en aquest espai, un indret que

Les tanques resten instal·lades des del passat estiu

era una antiga zona industrial.
Durant els darrers mesos s'ha
evitat que s'aboqués aquest
quitrà al mar. L'Ajuntament de
Badalona ha sol·licitat a l'AMB
que retiri d'urgència les restes

d'aquesta plataforma de la
platja de la Barca Maria. De
moment, el terreny que sobretot
s'utilitzava per jugar a vòlei,
segueix limitat amb tanques per
evitar el seu accés.

FELIÇ

diada de
WWW.FORNBERTRAN.CAT

MAR, 5 . 08911 BADALONA
T. 93 384 60 52

Actualitat-9.indd 9

Sant Jordi!!!

9

14/04/2021 13:00:31

El Jardí de les Ciències,
un espai per aprendre a Ca l'Arnús
Entitats veïnals de
Llefià s'uneixen contra
un bingo

Imatge del Jardí de les Ciències
Natura | Carvles Carvajal

Molts ciutadans potser ho
desconeixen, però ara que ha
tornat el confinament comarcal, una opció per sortir a l'aire
lliure és visitar el Jardí de les
Ciències, situat al Parc de Ca
l'Arnús. Es tracta d'un espai
on podem trobar una mostra
de plantes que s'utilitzen per
a diferents usos medicinals
(la matafaluga, les mentes o

les camamilles), alimentaris
(vinya, blat de moro, gira-sol
i diferents tipus de cereals
d'hivern) i industrials (l'espart o
el lli). També hi ha conreus de
varietats tradicionals d'horta
de la zona o varietats poc
conegudes. Aquestes plantes
ens expliquen la seva relació
amb la història de Badalona passada i actual, tornen
a connectar l'agricultura amb
la ciutat.

El TOT publicarà l'Especial Festes de Maig
el 30 d'abril
Està previst que la setmana
vinent, l'Ajuntament doni a
conèixer la programació de
les Festes de Maig. No seran
unes festes habituals, però si
hi haurà alguns dels actes tradicionals, com la plantada del
Dimoni, el mocador de festes
o el pregó de festes. Tots els
actes tindran lloc amb les mesures de seguretat adients, i
amb entrades prèvies en molts
casos. Com sempre, el TOT
publicarà un especial amb tots
els detalls de les festes, des

Aquesta setmana, les
associacions de veïns
de Llefià han present at u n a c a m p a nya c o ntr a
la instal·lació d'un bingo a
l'Avinguda Alfons XIII, 364.
Les entitats ja s'han reunit
amb els grups de l'oposició
i demanen al govern local
una moratòria per evitar la
instal·lació d'aquesta nova
sala de joc.
Desmantellat un
pícnic il·legal a
Llefià

La Guàrdia Urbana va
desmantellar, el passat cap
de setmana, un pícnic il·legal
en un descampat de Llefià on
hi havia desenes de persones. Els agents van aixecar
50 ac tes. Des de princ ipi
d'any, la policia badalonina
ha intervingut en 200 festes
il·legals.
Un agent greu de la
Urbana en caure de
10 metres

de la programació completa,
entrevistes i articles. La revista
especial sortirà al carrer el 30
d'abril i la trobareu als punts de
distribució habitual.

Un agent de la Guàrdia
Urbana de Badalona va
caure, dimar ts a la tarda,
des d'una alçada d'uns 10
metres i es troba en estat
greu. L'agent es disposava
a identificar a dues persones, seg ons han explic at
fonts municipals. La caiguda va produir-se a la zona
d'aparcament del Port.
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depèn
de tu

Deixem de ser
Invisibles demana
que s'adapti la
piscina del Centre

La teva mascota depèn de tu.
I de tu depèn fer-ne una tinença responsable.

@freepk

Cens Municipal d’Animals
de Companyia

Entitats | Rubén Hidalgo

La plataforma "Deixem de ser
invisibles" (DSI) ha publicat un
vídeo demanant una millora en
l'esport adaptat a la ciutat. La
seva principal demanda és una
piscina adaptada al municipi,
ja que afirmen que tothom
té dret a fer esport independentment de la seva mobilitat. A Badalona hi ha 6000
persones reconegudes amb
diversitat funcional. També
exposen que aquesta piscina
adaptada no només beneficiaria a les persones amb
mobilitat reduïda, sinó també a
persones grans i gent que per
diverses situacions la necessita de manera temporal i la
poden utilitzar com a mètode
de rehabilitació.Des de DSI
consideren que la construcció
de la piscina a l'antiga fàbrica
Focus és una oportunitat per
adaptar i convertir la piscina
Mireia Belmonte en terapèutica.

Cens Municipal d’Animals
de Companyia

Sabies que censar
el teu animal és
una bona manera
de localitzar-lo
en cas de pèrdua?
Censar els animals de companyia
en el Registre Municipal és obligatori.
És un tràmit àgil, fàcil i ràpid.

badalona.cat/benestar-animal
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Badalona obre la Casa
de l'Heura al carrer d'en Lladó

Equipaments | Carvles Carvajal

El proper dijous 22 d'abril,
a les 19h, s'inaugurarà, un
cop finalitzats els treballs
de museïtzació, la Casa de
l'Heura, una domus del segle
I aC que se sumarà a l'oferta
d'espais visitables d'època
romana que ofereix el Museu

de Badalona. La casa guarda
moltes similituds amb la veïna
domus dels Dofins, amb una
àrea de treball amb dipòsits
destinats al vi i amb diverses habitac ions distribuïdes entorn d'un atri. També
inclou algunes singularitats
com l'oecus (menjador d'estiu)
de grans proporcions amb

paviments originals d'opus
signinum tessel·lat o un tram
del carrer (cardo maximus)
que separava les dues cases.
Amb l'obertura d'aquest nou
espai, descobert l'any 1999,
de més de 550 m2, Badalona
completarà la museïtzació de
prop de 5.000 m2 de ciutat
romana.

Una obertura que arriba després d'anys de feina
L'any 2017 van començar la
primera fase dels treballs per
adequar la Casa de l'Heura.
La inversió, de 416.010 euros,
va ser adjudicada pel Ministeri de Foment, amb càrrec al
Programa de Rehabilitación

del Patrimonio Arquitectónico, encarregat de finançar
les obres de rehabilitació
d'elements cabdals del patrimoni de l'Estat. La segona
fase va permetre por tar a
terme la museïtzació de la

casa, que no estava inclosa
en les obres assumides pel
Ministeri, i que va ser possible gràcies a l'aportació de
l'Ajuntament de Badalona,
que va destinar-hi 200.000
euros.

12

Actualitat-12.indd 1

14/04/2021 12:38:06

DSI.indd 1

09/04/2021 16:54:10

La setmana en imatges
1|
2|
3|
4|

Les primeres guinguetes de la platja de Badalona ja han començat la temporada
Obre la nova botiga MediaMarkt dins del Centre Comercial Montigalà
La Fira Badaterra va tornar el passat cap de setmana a Pompeu Fabra
Segueix la campanya de la vacuna anticovid als CAPs i al C.C.El Carme

1

2

3
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HI HA
COSES
QUE ES
PORTEN
DINS
DEL COR
Un any més al costat de Sant Jordi i de la cultura
#SantJordi
www.diba.cat/sant-jordi
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Esports
Repte verd-i-negre majúscul
en dues setmanes
Bàsquet | Manel Expósito

Després de la desfeta de
diumenge a l'Olímpic davant
l' H er balife Gran Canar ia
(84-103), el Club Joventut
Badalona afronta tres en
par tits seguits en només
vuit dies. Un esforç físic més
que evident i en què s'haurà
d'oferir una millor imatge que
en el darrer partit contra el
conjunt canari. A més a més,
l'equip de Carles Duran no
tindrà tres jornades qualsevol,
ja que s'enfrontarà al líder,
al tercer, i al cinquè classificat en la classificació de la
Lliga Endesa, és a dir, Real

Madrid (diumenge 18), San
Pablo Burgos (divendres 16)
i Lenovo Tenerife (dissabte
24). Un calendari força atapeït
i en què es podria escurçar
la diferència amb la novena

posició. Ara mateix, el Joventut té tres victòries de marge
però no és prou distància per
poder assegurar encara el
play-off, amb vuit jornades de
competició encara a disputar.

El Badalona té jornada de descans
Per la seva part, el Badalona
no tindrà partit aquest cap de
setmana. Els de Manolo González van caure dissabte al
Rico Pérez enfront l'Hércules

(1-0) i tindran una setmana
més de marge per preparar
el duel de la setmana vinent a
Buñol, davant l'Atlètic Llevante.
Els escapulats mantenen les

opcions d'ascens a la Primera
RFEF però no es val a badar en
les darreres quatre jornades de
lliga que resten. Molt important
fer-se forts lluny de l'Estadi.

El badaloní Joan Francesc Morcillo 'Popy', rècord de Catalunya i d'Espanya
Natació | Manel Expósito

El nedador badaloní Joan
Francesc Morcillo 'Popy' va
assolir el rècord de Catalunya i d'Espanya (aquest últim

amb una antiguitat de 2013) en
els 1500 metres en la categoria Màster categoria +60 del
Club Natació Badalona. El
passat diumenge 11 d'abril,
es va celebrar el Campionat

de Catalunya de fons Màster
al Centre de Natació Mataró
i va ser campió de Catalunya
en aquesta modalitat i categoria, trencant l'anterior rècord
vigent.

El Seagull visita l'Sporting i la Llefià ja és líder
Qui té més a prop el seu objectiu
és el Seagull d'Ana Junyent. Les
'gavines' tenen pràcticament
la permanència a la butxaca
després del triomf a Badalona
contra el Parquesol de Valladolid (2-0). Aquest diumenge

(12:00 hores) visiten la Ciutat
Esportiva de Mareo per jugar
contra l'Sporting. Els tres punts
a terres asturianes serien
sinònim de salvació virtual a
Reto Iberdrola. La Llefià encara
vol anar un pas més enllà de la

salvació a Primera Catalana i
no vol renunciar a res. Amb el
triomf al camp de la Guineueta,
els de Jordi Souto són líders de
Primera Catalana, i volen intentar aferrar-se a aquesta posició
fins al final.
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3

MAYO

SÁBADOS Y DOMINGOS
DOS PASES CADA DÍA

5 Y 7 DE LA TARDE

¡¡ OFERTA !!

QUIEN TRAIGA UNA LINTERNA
(EXCEPTO LA DEL MÓVIL)

3€ DE DESCUENTO

CIRCO DEL TERROR.indd 1

LABORABLES

6'30 DE LA TARDE
DÍAS DE DESCANSO:
20 Y 27 ABRIL

CARPA CLIMATIZADA Y
CON VENTILACIÓN RENOVADA
INSTALADA EN LA PLAÇA
PRESIDENT TARRADELLAS

PRECIO CON OFERTA PRECIO SIN OFERTA

NIÑOS 5€
ADULTOS 9€

NIÑOS 8€
ADULTOS 12€

CON TODAS LAS
MEDIDAS SANITARIAS
(COVID-19)
14/04/2021 13:08:43

Opinió
FA 10 ANYS ERA NOTICIA

S'obria a la
ciutadania la plaça
Pompeu Fabra
El dissabte 30 d'abril de 2011
s'obria al públic la nova plaça
de Pompeu Fabra, situada
al barri del Centre. Es tractava d'un nou espai públic de
20.000 metres quadrats situat
al mig del nucli urbà de la
ciutat. La variada i abundant
vegetació era una de les característiques més destacades
d'aquest nou espai públic. En
total, es van plantar 399 arbres
de 22 espècies diferents.
També es van plantar 38.122
unitats de 28 espècies arbus-

tives. Pel que fa al mobiliari
urbà, la plaça comptava amb
66 bancs, 55 cadires, 3 fonts,
38 papereres, 12 aparcabicis,
14 jocs infantils i 3 jocs per
a persones adultes. 10 anys

després, la plaça s'ha consolidat com l'espai verd del Centre
de Badalona i un espai on se
celebren des de fires, concerts
o actes polítics i socials a les
grades de la plaça.
Seguim igual al carrer
Conquista moltes paraules
però poques solucions.
Tornem amb la brutícia
al carrer Conquista de
Badalona
@Neus54460379
Abans a la Serralada
Marina les pinyes donaven
pinyons. #Badalona
#BadalonaMaltractada
@benerize

#TOTBADALONA A INSTAGRAM

Mi mamá ha recibido
la 1 dosis de la vacuna
#Covid_19 de #AstraZeneca. Agradecer el excelente trato y la rapidez del
personal de vacunacion del
Carme en Badalona
@Emma_Lebon

Etiqueta les teves fotos de Badalona, Montgat i Tiana amb l'etiqueta
#totbadalona. Cada setmana triarem una imatge a la nostra secció.
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ENQUESTA
via Twitter @totbadalona

Creieu que cal mantenir
el toc de queda?
No, no s'ha de mantenir 51%
Sí, s'ha de mantenir 49%

EL PERSONATGE

Carlos Flores, autor
del llibre ¡Animales
en la cocina!"
El badaloní Carlos Flores
Melguizo, veí del barri de
Pomar treballa com a tècnic de
Serveis Territorials de Cultura
de l'Ajuntament de Badalona. Des de fa molts anys és
membre de l'ASC Districte
Apat xe, concretament del
grup de teatre Katalakaska i

del Projecte Coco. Ara acaba
de publicar el seu primer llibre
de poesia. "¡Animales en la
cocina!" és un poemari editat
per l'Editorial Gusanillo (València) març 2021. Concretament
està conformat per 31 poemes
on els animals i els estris de
cuina són els protagonistes. Un
llibre que farà les delícies dels
més petits de la casa. Aquesta
és una de les novetats editorials
d'autors badalonins que podreu
trobar a les llibreries de la ciutat
durant aquest Sant Jordi.

725 vots

Pròxima pregunta:
Durant el darrer any t'ha
pogut visitar el metge
de capçalera de manera
presencial?
Sí, m'ha pogut visitar
No, m'ha atès per telèfon

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT

Les cuines fantasma per a repartiments a domicili
comencen a envair Badalona
Raquel Lo: Por si no teníamos bastante una cosa más en
la larga lista
Míriam Garcia: Trobo que l'Ajuntament hauria de controlar
aquest tipus de cuina i sanitat revisar el protocol
Jorge Olivera: Mientras la comida sea de calidad y respeten todas las normas sanitarias me parece perfecto,que
malo tiene?.🤔
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Cultura

Accions simbòliques
de la Festa Medieval de Badalona

Tradició | Redacció

L'Associació Cultural Festa
Medieval de Sant Jordi, amb
la col·laboració de l'Ajuntament
de Badalona, enguany torna
a apostar per la Festa Medieval de Badalona, tot i que en
un format una mica diferent
per motius obvis sanitaris.
Enguany la Festa Medieval
no tindrà ni el format com era
coneguda fins ara i ha donat
cabuda a actes online i també
alguns de presencials. A la
masia de Canyadó podeu
veure les exposicions "Masies
i monuments de l'any de la
picor" i "Escuts de les cases de
Badalona d'art efímer". També

La festa medieval tindrà un format diferent

s'han organitzat contacontes
en línia i el 23 d'abril, des de
la Masia de Can Canyadó
s'enlairaran 23 trons, mentre
les campanes de Santa Maria

sonaran les campanes en
honor a Sant Jordi en un acte
què recordarà a Joan Novell,
badaloní molt implicat en la
cultura de la ciutat.

La Magna Celebratio torna durant els dies 24 i 25 d'abril
Festival romà | Redacció

Torna el festival romà de
Badalona després del parèntesi
obligat de l'any passat. Segons
ha avançat el Museu, la Magna
Celebratio concentrarà totes
les activitats durant el darrer
cap de setmana d'abril, 24 i 25.
A més dels actes presencials,
alguns dels quals es podran
seguir en directe pel canal
de Youtube del Museu, s'han

programat diferents continguts
(reconstrucció històrica, arqueologia...) que es difondran durant
el festival en el web i en els
perfils de les xarxes socials del
Museu. Enguany, amb motiu
de la pandèmia i per garantir la
seguretat de participants i de
públic, caldrà inscriure's i adquirir les entrades, prèviament, al
web del Museu de Badalona.
[+] www.magnacelebratio.cat

Torna la Magna,
els dies 24 i 25 d'abril

EDIFICIS SANT JORDI, CANYADÓ

Edificis de Sant Jordi, construïts pel
Patronat Municipal de l'Habitatge.
Inaugurats per la Festa Major de
1969 amb la presència del governador civil, Tomás Garicano Goñi.
Tots els carrers de Badalona. Museu Badalona, 2003. Margarida Abras, Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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Entrevista

Parlem amb la jove badalonina Noveprit
que publicarà el llibre "Los mundos de Kaur"
Entrevista | Noèlia Villar

La Noveprit, és una jove badalonina nascuda a Catalunya i amb
pares de l'Índia. En les setmanes
vinents publicarà el seu llibre
"Los mundos de Kaur", un llibre
sense editorial que parla des
d'una dona nascuda a l'índia
després d'un matrimoni concertat fins a una adolescent nascuda aquí. Aquest projecte tan
important per a ella i per a moltes
persones, parla sobre tots els
xocs culturals i la vida que té una
dona de l'índia, a la seva terra o
a un altre.
De què tractarà "Los mundos
de Kaur"?
"Los mundos de Kaur" consta
de dues parts. La primera parla
sobre la història d'una dona
de l'Índia, de qualsevol, com
podria ser la meva mare per
exemple. Explica com viu la
dona en diferents situacions,
com per exemple com és viure
en un matrimoni concertat als
anys 90, amb menys comunicació, sense internet, sense els
coneixements que tenim ara, en
uns altres temps... representa
l'esforç que van fer les dones
i que nosaltres desconeixem.
L'altra part tracta sobre una
noia adolescent com podria
ser jo, sense els problemes
d'un matrimoni concertat, que
té un xoc cultural i es troba
amb un impediment entre què
poden fer les amigues i jo no.
Ja sigui la vestimenta, sortir
de festa, tenir parella... tot pel
"què dirà la societat" en ser
filla d'una família índia. El llibre
tracta bàsicament la compara-

ció d'una noia com jo i una dona
com la meva mare.
Què vols reivindicar?
A part d'ensenyar en quina
situació es troben les dones,
vull reivindicar tots aquests
estereotips que hi ha relacionats amb la tradició. La vestimenta, el casament, la casta...
pensaments que hi ha dins de
la societat, ja sigui de la gent
d'aquí com de la gent d'allà que
viu aquí. Vull deixar clar que
no és un pensament d'un altre
segle sinó que segueix haventhi aquesta manera de pensar
avui dia. És molt important
reflexionar i donar a conèixer
que això segueix existint i que
s'ha de fer desaparèixer.
Què t'impulsa a mantenir les
teves arrels i costums?
El respecte cap a la meva
família. Tot i això, entenc que

sigui tradició, però no hi ha cap
norma exacta. Quan algú no
vol alguna cosa, la canvia. Sóc
conscient que hem de viure
dins de la societat, però l'hem
de viure com creiem. Penso
que molta gent està tota la vida
depenent d'una mateixa societat, que als últims dies, no els
tindran al seu costat. Aquelles
persones per les quals tant es
preocupen el dia de demà no
estaran allà. El que et vol, et vol
com ets tu. Sóc conscient que
quan tregui el llibre em trobaré que hi haurà gent que no li
agradi, però és una manera
d'expressar-me sense pensar
el que la gent dirà.
Podeu llegir
l'entrevista
completa al
web del TOT
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Agenda

*Els horaris s'han
actualitzat per l'actual toc
de queda. A darrera hora
poden cancelar-se.
Consulteu també
l'organització de cada acte

BADALONA
DIVENDRES 16 D'ABRIL
Cinema al Círcol, amb Los Hermanos Sisters, a les 19h, al teatre
Teatre "Smiley, després de
l'amor", a les 20h, al Teatre
Principal/M.Xirgu

DIUMENGE 18 D'ABRIL
Visita guiada a l'exposició
"Badalona sobre rodes", a les
10:30h, al Museu

Visita guiada al Monestir de Sant Jeroni
Diumenge 18, a les 10,30h, Al Museu

Visita guiada al Monestir de
Sant Jeroni, 10:30h, al Museu
Visita guiada a la mostra "Forjadors de la festa", a les 11h, al
C.C. El Carme

DILLUNS 19 D'ABRIL
Cicle "Per fí és dilluns", concert amb Ramon Escalé i Paula
Domínguez, a les 20h, Auditori
Conservatori

DIMARTS 20 D'ABRIL
Les domus de Baetulo a càrrec
d'Ada Cortés, a les 18h, al Museu

DIJOUS 22 D'ABRIL
Obertura de la Casa de l'Heura,
de 19h a 21h, entrada amb invitació

DIVENDRES 23 D'ABRIL,
SANT JORDI
Fira de Sant Jordi (amb aforament límitat) a la plaça Pompeu

Fabra, durant tot el dia

DISSABTE 24 D'ABRIL
XVI Magna Celebratio, diverses
activitats. Cal inscripció prévia
(també diumenge 25 d'abril)

DIUMENGE 25 D'ABRIL
Teatre "Pedro Páramo", a les
19h, al Teatre Zorrilla

DILLUNS 26 D'ABRIL
Cicle "Per fí és dilluns", concert
amb Combo Latino, a les 20h, a
l'Auditori del Conservatori

DIMECRES 28 D'ABRIL
Teatre "Sentimental", a les 20h,
al Teatre Principal/M.Xirgu

MONTGAT
Festa Major de Sant Jordi (més
info a les pàgines culturas del TOT)

DIVENDRES 23 D'ABRIL
(SANT JORDI)
Sardanes, amb la Cobla Marinada, a les 12h, a la plaça de les
Mallorquines

DISSABTE 24 D'ABRIL
Concerts de petiit format amb
músics locals, de 12h a 14h, a
diferents espais del municipi
Espectacle familiar "El peix Irisat", a les 17h, a la plaça de les
Mallorquines

DIUMENGE 25 D'ABRIL
Matinades per diferents barris
del municipi, a les 7 h per diferents barris del municipi
Concert-Vermut amb el grup
Durango, a les 13 h a la plaça
de les Mallorquines
Petit espectacle pirotècnic, a
les 21h, a diferents espais del
municipi
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Lectors

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

Com tirem les
escombraries?
Carme Delaygua

Cada vegada que plou, els
veïns del carrer de Rivero, a
Casagemes, tenim dificultats a
l'hora de poder tirar les nostres
escombraries. Els voltants dels
contenidors s'omplen d'aigua,
semblant a una piscina i fa
impossible poder dipositar la
brossa. Els veïns demanem
una solució a l'Ajuntament.

Agradecimiento al personal sanitario de Can Ruti
Modesta, Susana y Noelia

El pasado 16 de marzo falleció
nuestro padre y marido Cristóbal Romero tras muchos años
de salud quebradiza debido
principalmente a una afección
cardíaca. Durante los últimos
trece años la Unidad de Insuficiencia Cardíaca fue casi una
segunda casa para él por la
frecuencia con la que tenía que
acudir, y quisiéramos destacar
con especial cariño la profesionalidad y simpatía de la doctora
Domingo y las enfermeras Patri y Bea. Nunca escatimaron
esfuerzos en los tratamientos
y siempre tuvieron una sonrisa
amable que le ayudaba a seguir teniendo fuerza para seguir
adelante. En las últimas sema-

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 247

nas requirió de atención domiciliaria y el equipo siguió siendo
extraordinario: las doctoras Elena Majón y Claudia, los enfermeros David y Aleix. Siempre
con una atención impecable,
respondiendo a cualquier duda
que tuviéramos, y siempre además con una sonrisa y un cariño que le reconfortaba a él y
a nosotras nos aliviaba ver que
no podía estar en mejores manos. Perdonad por no recordar
los nombres de todas las personas que lo han atendido durante estos años y en especial
sus últimos días, pero haced
vuestro también este mensaje
de profundo agradecimiento
por vuestro trato médico y en
especial, el cariño y la HUMANIDAD (así, en mayúsculas)

Distribució Gratuïta a Badalona. La Revista TOT Badalona no
es fa necessàriament responsable del contingut dels articles,
opinions i missatges comercials inclosos en la revista.

651 976 517 · comercial@totbadalona.com

con la que le habéis atendido
y nos habéis cuidado para así
poder acompañarle en todo
momento, cuidar que no tuviera
dolor, gracias por bajar a verlo
y vernos cuando ya solo podíamos esperar un desenlace, por
decirnos esas amables palabras y darnos ese abrazo que
tanto necesitábamos, gracias
por permitir que pudiéramos
despedirnos de él con calma
y mostrar un cariño y empatía
que no se aprende en los libros,
se lleva en el corazón. Un abrazo fuerte.
MINUT A MINUT, L'ACTUALITAT
DE BADALONA AL WEB DEL TOT

SEGUEIX TAMBÉ LES
NOSTRES XARXES SOCIALS,
FACEBOOK, TWITTER I
INSTAGRAM PER ESTAR AL DIA
DEL QUE PASSA A BADALONA
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La plaça Pompeu Fabra
escenari de la Fira de Sant Jordi
Sant Jordi | Redacció

L'Ajuntament de Badalona està
treballant per poder celebrar
un Sant Jordi amb la màxima
normalitat possible, tot i l'actual
situació sanitària. Ara per ara,
el consistori està acabant
d'enllestir una fira de llibres,
roses, dolços, entitats i partits
polítics a la plaça Pompeu
Fabra. Pel que fa a la Fira de
Llibre, enguany no s'instal·larà
a la plaça de la Vila i podreu
trobar llibres a la mateixa plaça
de Pompeu Fabra. Les parades
estaran separades i tindran un
circuit tancat, tant d'entrada
com de sortida durant tot el dia.
De moment, el govern municipal també està a l'espera del
que dictamini a darrera hora
el Procicat. El carrer Francesc
Layret estarà tallat al trànsit,
durant tot el dia, i els comerços d'aquest carrer podran
treure els seus productes al

carrer. Entitats culturals de la
tes o recomanacions editorials.
ciutat també han programat
També durant la Diada de Sant
activitats, en petit format, per
Jordi moltes floristeries de la
aquesta Diada de Sant Jordi.
ciutat treuran les seves parades
Des de l'Espai Betúlia oferiran
al carrer.
una Ruta per Badalona sobre
la figura de Pompeu Fabra.
Us podeu inscriure
Montgat
al mateix Espai
recupera part de
Betúlia per
aquesta ruta
la Festa Major de manera
que sortirà
presencial
a
l e s
11 h d e l
matí, del
La Festa Major de Montgat, torna amb més força
divenque mai i de manera presencial. L'Ajuntament
assegura que s'han recuperat actes tradicionals,
dres 23,
com el pregó de Festa Major, que se celebrarà
des de
aquest diumenge 17 a les 12 h a l'esplanada d'ERT.
davant
El divendres 23 és la diada de Sant Jordi i, a més
d e l
de les parades, a les 12 h sonaran sardanes
mateix
a la plaça de les Mallorquines. Finalment, el
equipadissabte 24 serà el dia gran, amb diverment. Les
biblioteques
sos concerts d'artistes locals a partir
també han
de les 12h en diversos espais
preparat actes en
públics.
línia, com contacon-
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Sant Jordi
Una cinquantena de novetats d'autors
badalonins per aquest Sant Jordi
Durant els darrers mesos, els autors de la ciutat s'han animat a escriure. Una prova d'això és
la quantitat de novetats badalonines que trobareu aquest any. Molts d'aquests llibres s'havien
d'editar el passat any, però la pandèmia també ho va aturar. Saltamartí Llibres, al seu web, ha fet
una selecció d'aquests llibres, que des del TOT hem fet una tria en aquesta secció.

Qué et
passa Andrea?

El pes de
la memòria

Uns quants Nadals Les esferes
(i Caps d'Any)
del temps

Bàsquet

Coloma Lleal

Rubén Montañá Ros

A l'institut Vilumara, de l’Hospitalet
de Llobregat, va
conèixer l’Andrea,
una noia ben
peculiar.

Un viatge a la
recerca del passat
que enfrontarà el
protagonista amb
les veritats de la
seva vida i la de la
seva família.

Recull on trobareu
l'essència mateixa
de la poesia de Coloma Lleal en una
sèrie de nadales...
no massa nadales
tampoc.

Barcelona, primavera de 1888. Un
ésser dotat de poders sobrehumans
deixa víctimes per
allà on passa.

Col·lecció amb la
qual descobriràs el
món dels esports,
les seves característiques més
curioses, jugadors
i més.

Badalona
sobre rodes

Cul de sac
Cul-de-sac

Només vull
ser jo mateix

El partit més llarg

Rodolfo del Hoyo

Adrià Soldevila
i Rovira

Bosno, Volim te
(Bòsnia, t'estimo)

Aquest llibre ens
condueix pel
món del transport
terrestre a la ciutat.
Amb les rodes com
a element comú.

Quan la mort de
l’altre s’ha fet poema, la mort perd
part de la força del
seu assetjament,
aquesta amenaça
de no poder seguir.

En Pau està de
pega: se li ha mort
l'avi i acaba de
rebre una pallissa
brutal. Els agressors
li han robat, un llibre
amb documents.

Adrià Soldevila, el
periodista que ha
destapat l'escàndol
del Barçagate publica ara la crònica
que revela tot el
que va passar.

Eulàlia
Franquesa Niubó

Margarida Abras/
Dolors Nieto

Xavi Moya

Marti Noy

Joan Antoja Mas/
Anna Maria Matas Ros

Carles Martret
i Adrubau

Carles Martret ens
trasllada a Tešanj
vuit anys després de la guerra
anomenada dels
Balcans.
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Un Sant Jordi millor però
lluny de les vendes habituals
Sant Jordi | Redacció

El sector de llibre està acabant
de preparar aquests dies els
diferents espais de venda de
llibres de cara a la diada de Sant
Jordi del pròxim 23 d'abril. A
Badalona, per exemple, hi haurà
parades davant dels establiments i a la Fira de la plaça
Pompeu Fabra. Ho fan esperant
una bona jornada de vendes,
però lluny de les xifres dels Sant
Jordi d'abans de la pandèmia,
tal com han explicat alguns dels
llibreters de la ciutat al TOT
Badalona. A la llibreria Saltamartí, del carrer d'en Cueta,
han decidit avançar-se a Sant

Jordi, decorant el local, i animen
a tothom a visitar l'establiment
durant tot aquest mes.
La producció local de rosa
de Sant Jordi cau un 60%
La producció local de la rosa de
Sant Jordi ha caigut un 60% en
només tres anys. Aquest 2021
es produiran a Catalunya unes
100.000 unitats, respecte les
250.000 del 2018. El declivi es
dona pel degoteig de productors
que han anat tancant o reduint
superfície. Dels cinc floricultors
que s'hi dedicaven, actualment
ja només en queden dos, un a
Santa Susanna i un altre a Teià.
Toni Bertran, de Flors Bertran

Mas, explica que la tendència és
a "substituir" el cultiu de rosa per
la seva complexitat i per la ferotge competència dels mercats
internacionals. A diferència dels
anys "normals", però, aquest
Sant Jordi la rosa cultivada al
Maresme serà més competitiva
per l'impacte de la pandèmia als
mercats emissors, com Holanda
o Sud-Amèrica.

23

abril

Sant Jordi

Serà un dia
inoblidable!
Joieria · Rellotgeria
DISPOSEM DE TALLER DE JOIERÍA
I DE REPARACIÓ DE TOTES
LES MARQUES DE RELLOTGES
-GARANTIA DE QUALITAT-

Guifré, 82 · 93 397 71 56
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El perfum que va
amb la teva personalitat
Mujerde10.com - amic.cat

Les flors més populars en el
món de la perfumeria són el
gessamí, ylang-ylang, rosa, nard,
magnòlia, maduixa i lavanda.
Notes fresques
La característica principal
d'aquestes fragàncies és que
són lleugeres i molt jovials. Són
aromes cítriques barrejades amb
notes florals o marines, La primera impressió d'aquests perfums
són puresa, neteja i alegria. Si

Tendències

t'agraden aquestes... ets positiu/
va, alegre/a, tens molta energia
i res et deté. Ideals per a l'estiu.
Notes orientals
Les notes orientals, també
anomenades ambrades, es
caracteritzen per una aroma
d'especial amb un toc dolç. Els
principals materials que s'utilitzen
per a la seva elaboració són:
vainilla, almesc, fustes, flors i
espècies. Les seves notes són
molt pronunciades. Si t'agraden
més aquestes, tens una persona-

Empresa de
Nutrició i Benestar
Busquem 10 persones que
vulguin generar uns
diners extres a temps lliure,
o l'equivalent a un sou a
temps complet, treballant
des de qualsevol lloc.
Uneix-te al nostre equip!
649 32 96 28 · 673 819 646
@nicepiguetes · @jon_auba

litat misteriosa i sensual. T'agrada
la tardor i sortir a caminar. Ideals
per a la nit i l'hivern.
Notes afustades
Els perfums afustats ens remunten al bosc, ja que totes les
aromes provenen de la fusta
dels arbres. S'extreuen dels olis
essencials del cedre, guayacçan
i sàndal. Són considerades
fragàncies amb caràcter, seques
i criden molt l'atenció. Si ets més
d’aquestes... Elegància i perfecció són part del teu vocabulari.
Són per a climes hivernals o en
esdeveniments de nit.

Aquest any més que mai... Sant Jordi!
loreak.co - info@loreak.co - @loreak.co
C/ d’en Prim, 105, 08911, Badalona - 93 384 83 98
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Empresa
La campanya de la renda ja es aquí
cigconsultors.com

La campanya de la renda ja es
aquí. Aquest any, ple de confusió,
per les raons que tots coneixem,
fa imprescindible un bon assessorament per la correcta declaració de les rendes corresponents
a l’any 2020. Des del passat 7
d’abril es permet la presentació
telemàtica de l’autoliquidació del
IRPF corresponent a l’any 2020.
El termini finalitza el 30 de juny de
2021. Com no es previsible que
la COVID-19 es difumini mentre
duri la campanya, es potenciarà
els canals no presencials per a
l’atenció als contribuents. Per
això s’haurà de demanar cita
prèvia per l’atenció telefònica o
presencial.
Novetats
Els autònoms que declaren en
estimació objectiva (mòduls) no
tributaran per aquells dies en els
que els seus negocis van estar
tancats per voluntat d’una autoritat competent. D’altre banda,
existeix una reducció mínima del
20%, que pot pujar al 35% en
sectors vinculats amb el sector
turístic, la hostaleria i el comerç.
Per aquells autònoms que hagin
percebut la prestació extraordinària per tancament d’activitat,
haurà d’incloure’s a la declaració
de la renda com un rendiment de
treball.
Aquells contribuents que hagin
percebut l’Ingrés Mínim Vital estan obligats a presentar la declaració de la renda durant els anys
que la percebin.
ERTO
Tot aquell contribuent afectat

per un ERTO, passa a tenir un
pagador més: el Servei Públic
d’ocupació Estatal (SEPE).
Dels 22.000 euros anuals de
rendiments de treball quan es
tingui un únic pagador, es passa
als 14.000 euros si la quantitat
cobrada pel segon pagador, i
consecutius si els hagués, supera els 15.000 euros (requisit
que malauradament es complirà
en la major part dels afectats
per un ERTO). A més de tota
la complexitat afegida per l’any
de la pandèmia, s’uneixen els
possibles pagaments indeguts
realitzats pel SEPE que s’estan
corregint durant la pròpia campanya de la renda. Pot donar-se
el cas que el contribuent tributi
per uns ingressos del SEPE incorrectes, que per suposat obliguin a la seva devolució. D’altre
banda, l’Agencia Tributària reclama l’impost per aquests ingressos indeguts, i el perjudicat
haurà de sol·licitar la devolució a
aquesta última.

Terminis de pagament
Com a norma general, la renda es
pagarà el dia 30 de juny, amb la
possibilitat automàtica d’ajornar
sense interessos el 40% de
l’import resultant el 5 de novembre. D’altre banda, es pot sol·licitar
el fraccionament del deute amb
la AEAT segons un pla proposat
pel contribuent i liquidant interessos de demora per això. Com a
novetat d’aquest any, per aquells
treballadors que estiguessin en
ERTO durant el 2020, podran
fraccionar sense interessos en
6 mesos els imports a ingressar,
més concretament des de el 20
de juliol fins el 20 de desembre.
Per últim, un estudi basat en les
dades de la AEAT, el INE i varis ministeris dictaminen que els
espanyols perdem 10.000 milions en deduccions fiscals per
desconeixement, pel que fa imprescindible un bon assessorament professional per exercir els
nostres drets econòmics davant
l’Administració.
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Com triar la millor
assegurança de llar
milahorro.com | AMIC

En l'assegurança de llar no
existeixen dos productes
iguals, ja que la prima dependrà de les característiques
de la casa i de les cobertures
contractades. Per a cobrir el
continent, és important adaptar el valor de la pòlissa al valor real de la construcció i no
al preu de mercat. No cal excedir-se, doncs la companyia
no pagarà més. Es descriurà
l'habitatge incloent-hi aspectes tals com si la casa està
desocupada en algun període
de l'any, o els quilòmetres fins
el nucli urbà. Totes aquestes
dades canvien el preu.
Si s'han fet obres en l'edifici
o en l'habitatge recentment,
s'ha d'informar, perquè es pa-

NUEVA OFICINA EN EL CENTRO DE BADALONA
Asesoría Pereira - Avda Martí Pujol, 14 de Badalona
Tel. 93.383.03.76 / 647.22.90.94
aspereira@mgs.es

APROVECHA NUESTRA PROMOCIÓN
• DESCUENTO 30 % EN SEGURO DE HOGAR
AUTOS – VIDA - DESESOS
•DESCUENTO 30 % EN SEGURO POR IMPAGO ALQUILERES
Promoción válida del 01/04/2021 a 30/06/2021
G.Assegurances Pereira SL Agente nº 37047
25 años colaborando con MGS Seguros

garà menys. En el contingut
s'han d'incloure tots els béns
que hi hagin a la casa, fins i
tot els que tenen menys possibilitats de sofrir algun problema.Si l'habitatge compta
amb elements de seguretat,
com a porta blindada, alarma
de robatori, caixa forta, reixes, càmeres de seguretat,
etc., l'assegurança resultarà
més barata. També és important incloure la cobertura de
responsabilitat civil.
Finalment, es recomana estar molt atent a les ofertes
per trobar-se opcions interessants. Quant a la forma
de pagament, millor pagar
les quotes de manera anual
per a evitar més despeses
d'enviament i de gestió que
es traslladen a la prima.
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Com els afecta el ERTO
en la seva declaració?
ferència entre la quota íntegra
catalana i l'estatal. Això vol dir
que la Generalitat deixarà de
cobrar el diferencial català, evitant que aquests treballadors es
vegin penalitzats per haver de
presentar declaració. És important saber que aquesta deducció no apareix en l'esborrany
que confecciona l'Agència Tributària. Per això, aconsellem
revisar les dades fiscals, calcular declaració, i en cas de dubte,
posar-se en mans de professionals.
Mónica Pereira Machuca
Asesora Fiscal
www.asesoriapereira.com

El passat dia 7 d'abril, va començar la Campanya de Renda
2020. Una campanya caracteritzada per les conseqüències
que encara, avui dia, arrosseguem de la Covid-19. Només
a Catalunya va finalitzar 2020
amb 1,05 milions de treballadors en ERTO.
Com els afecta el ERTO
en la seva declaració?
La primera conseqüència és
l'obligació de presentar declaració de renda. Durant l'exercici
2020, han percebut ingressos
de dos pagadors (SEPE i empresa) i, en cas que entre tots
dos superin els 14.000 € i el segon pagador superi els 1.500 €,
hi ha obligació i, amb una probabilitat molt alta, serà positiva.
A nivell autonòmic, Catalunya
ha aprovat una deducció que es
podran aplicar els contribuents
que, per aquest assumpte, es
vegin afectats. L'import de la
deducció és l'equivalent a la di-

Avda. Martí Pujol, 14 Badalona
Psj. Río Llobregat, 10 Badalona
Tel. 933 830 376

Has estado en ERTE? Has recibido
alguna ayuda derivada del COVID-19?
Tienes inmuebles y no has podido
cobrar alquiler? ...

Más de 25 años nos avalan.
Contacta con nosotros.
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Gastronomia

Pastís de Formatge
Eva Remolina | amic.cat

El pastís de formatge és sens
dubte una de les receptes de
pastissos més fàcils de preparar i de les més gustoses, i,
gràcies a la seva textura entre
pastosa i cremosa i al seu sabor suau, és sempre una garantia d'èxit. Encara que hi ha
maneres de preparar-lo fred,
sense necessitat de fornejar,
aquesta recepta es basa en el
pastís més tradicional i la veritat
és que treballar-la al forn la fa
un xic més especial. Prepararlo no requereix més de 10 de
minuts.
Ingredients:
(per a unes 6 persones)
500 g de formatge crema (tipus
Philadelphia)
400 ml de nata líquida
200 g de sucre
4 ous
20 g de farina

Hi ha l’opció d'utilitzar llet condensada, però en aquest cas,
eliminarem de la recepta el
sucre perquè no resulti massa
dolç.
Per a la base:
350 g de galetes tipus Maria
70 g de mantega
El primer que farem serà encendre el forn i deixar-lo durant
uns 15 minuts a 200ºC.
Mentres, començarem amb la
base. Per a això, fiquem les galetes en una bossa hermètica
de cuina, la tanquem bé, i triturem les galetes amb ajuda d'un
corró de cuina fins que quedin
en pols. Una vegada les tenim,
barregem amb la mantega fosa
i tota la mescla, la posem en el
fons del motlle del pastís, prement-la bé perquè ens quedi
la superfície llisa. La portem al
congelador. Mentre es refreda
la base, ens posem amb el far-

ciment. En un bol gran, batem
els ous i barregem amb el sucre amb l'ajuda de les varetes.
Quan la massa estigui homogènia, afegim el formatge crema
i removem bé amb una cullera
perquè s'integri bé. Batim. A
continuació posarem la crema
de llet o nata i farem el mateix.
Finalment, afegirem la farina
prèviament tamisada i barrejarem bé. Una vegada ho tenim
tot ben integrat, ho abocarem
damunt de la base de galetes i
ho fiquem en el forn uns 45 minuts a uns 180ºC, però tot dependrà de cada forn. Una vegada finalitzat el temps, el deixem
a l'aire uns 10 minuts perquè reposi, i després ja podem ficar el
nostre pastís a la nevera durant
unes 2 hores. Per a la cobertura, podem deixar-lo tal qual,
recobrim de la melmelada que
més ens agradi o empolvorem
simplement per damunt amb
coco ratllat o sucre glacé.
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Esclat
a Badalona
Av. de Conflent s/n
Sector comercial Montigalà

Amb punt de recollida
de la compra online
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Consells per a envellir
de manera saludable
Sabem que tots arribarem a
envellir abans o després,
l'important per tant és plantejarse i saber de quina forma i en
quin estat volem arribar a la
vellesa i com volem gaudir d'ella.
Els nostres hàbits d'activitat
física, alimentació o comportament influiran molt en això.
1. Alimentació. Sens dubte és
un dels principals elements que
més afectaran el nostre estat de
salut. Segueix una dieta variada, equilibrada que contingui
tots els nutrients i vitamines
necessàries. Per a això, aposta
per les fruites i verdures i evita
en la mesura que sigui possible
la sal, els sucres, els productes
refinats, les begudes calòriques,
els fregits i els aliments processats.
2. Activitat física. Amb mitja
hora d'activitat física diària és
suficient. Caminar, per exemple,
ens ajudarà molt a mantenir el
nostre cos saludable. A més,
fer-ho també millora l'estat
d'ànim, millora l'equilibri i la
postura, s'adorm millor i fomenta
l'autonomia.
3. Cuida la teva salut. Fes-te les
revisions mèdiques periòdiques,
evita automedicar-te, protegeixte del sol, beu molta aigua i

vigila la teva salut bucodental.
També és important que realitzis revisions dels teus peus
habitualment. Amb l'ajuda d'un
mirall, observa les plantes dels
peus, i davant qualsevol signe
de nafres, úlceres o butllofes,
acudeix al teu metge.
4. Cuida també la teva ment.
No només cal cuidar el cos.
Mantenir-se actiu "mentalment"
també és molt important. Llegeix
llibres o revistes, practica jocs
de taula, participa en grups de
debat, aprèn informàtica, posa't
a estudiar o realitza qualsevol mena de taller o activitat
artesanal. A més d'aprendre,
coneixeràs gent nova i podràs
relacionar-te.

5. Has de sentir-te útil en la
família i en la societat. Per a
això, apunta't a algun voluntariat, a ser president de la teva
comunitat de propietaris, etc.
6. Allunya't del tabac i de
les begudes alcohòliques
de manera habitual.
7. Adapta la teva llar. Elimina totes les barreres arquitectòniques que puguis,
canvia la banyera per una
dutxa, instal·la un llit o un sofà
articulat, fes rampes, salva
escales...
8. Dorm bé.
La vellesa és una etapa que
pot estar plena de moments
únics i oportunitats. Només
cal saber aprofitar-les.
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Nova app per millorar l'atenció
als pacients del Germans Trias
L'Hospital Germans Trias ha
posat en marxa una nova
aplicació mòbil per millorar
l'experiència dels usuaris al
centre. Com a principal novetat, aquesta nova app compta amb una funció d'admissió
de pacients des del mòbil i un
sistema de navegació guiada
per l'edifici. Fins ara, l'Hospital
Germans Trias comptava amb
una aplicació que permetia seguir de manera remota la intervenció d'un familiar, consultar
el temps d'espera a Urgències
o l'actualitat del centre, entre
d'altres prestacions. La nova
app afegeix a aquestes funcionalitats la possibilitat de què
els ciutadans puguin confirmar
la seva arribada a l'Hospital,
sense la necessitat de passar
la Targeta Sanitaria Individual
pels lectors dels vestíbuls. Ho
podran fer introduint manualment el seu CIP o escanejantlo amb la càmera del mòbil. Es
tracta d'una iniciativa per promoure la notificació d'arribada
al centre sense contacte, en un
context en què aquesta prestació és d'especial rellevància. La
nova app compta també amb
un sistema de geolocalització

mitjançant la tecnologia bluetooth que indica a temps real en
quin punt de l'edifici es troba el
ciutadà i quina ruta seguir per
arribar al seu destí. Així, un cop
fet el check in, la ciutadania tindrà l'opció de què l'app els guiï
fins a la sala d'espera corresponent. Aquesta nova funcionalitat indica, a més, itineraris
per a persones amb mobilitat
reduïda, les rutes alternatives
en cas d'obres i com arribar a
alguns punts exteriors, com la
cafeteria o el quiosc. Xavier Rojas, responsable de Sistemes
de l'Hospital Germans Trias,
explica que per poder posar en
marxa aquest projecte de geolocalització "s'han instal·lat 295
sensors Bluetooth, un cada cinc
metres, tant als passadissos
i sales d'espera com a les zo-

Salut

nes exteriors, i s'han enllaçat al
sistema de guiatge on s'han definit els diferents llocs d'interès
a cada planta de l'hospital". La
nova aplicació Hospital Germans Trias té una interfície clara i de fàcil navegació. Es troba
disponible de manera gratuïta
tant en català com en castellà
per Android i iOS, als stores de
les dues plataformes (Playstore
i Appstore).

Presoterapia
promoción abril
*Sesión suelta 15€*
(precio normal 20€)

Bono 5 + 1 a 75€
Bono 10 + 2 a 150€
(aplicación de producto
antes de cada sesión)

C/Joan d'Àustria 32, local 3 08915 Badalona | Tlf. 606 76 13 91
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Llar

Com gaudir d'una
cuina exterior
redacció - amic.cat

Amb l'arribada del bon temps,
les ganes de gaudir de la
companyia d'amics o familiars al voltant d'una taula
a l'aire lliure augmenten. Si
tens una terrassa gran o un
jardí espaiós, pots contemplar l'opció de dissenyar una
cuina exterior per a treure-li el
màxim partit a aquest espai,

un racó únic on passar les
nits d'estiu mentre es gaudeix
de saborosos plats preparats
en ella. El millor de tot això,
és que no s’ha de fer una forta inversió per a aconseguir
fer realitat aquest espai. Avui
dia és possible trobar mobles de cuina addients per a
aquests espais i que aguanten tota mena d'inclemències,
de forma ecònomica.

Després de triar els materials,
és el moment de dissenyar
l'espai d'emmagatzematge.
Aprofitar al màxim l'espai, per
a guardar la vaixella, coberteria i aliments, i evitar viatges
innecessaris a l'interior de
l'habitatge. Igual que a les
cuines d'interior, l'espai sota
la placa de cocció és perfecte
per a instal·lar calaixos i armaris.
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A més del mobiliari, és important instal·lar una nevera
i una pica.
Un altre detall important és
que la zona compti amb una
bona il·luminació. Per a això,
el més recomanable és utilitzar il·luminació ambiental de
manera indirecta. L'ús de garlandes LED pot ser una molt
bona opció per deixar la teva
terrassa o jardí perfectes.

Plaça Pep Ventura 13
08912 Badalona
Tel. 93 3871795
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Com mantenir
la plata neta
redacció - amic.cat

Comencem amb un "remei de
l'àvia". En aquest cas, creem
una simple solució d'aigua
amb sal per a recuperar la
lluentor d'objectes petits. Necessitarem una cullerada de
sal (10 g) i una tassa d'aigua
(250 ml). Aboca la sal en una

tassa d'aigua bullent i deixa
els objectes que desitgis netejar en remull durant tota la nit.
L'endemà, retira el líquid i poleix la plata amb un drap sec.
El següent truc acaba amb la
capa opaca que cobreix els
objectes de plata. Per a això,
necessites una cullerada de
bicarbonat (aproximadament

10 g) i 1/4 de tassa de vinagre blanc (uns 60 ml). Aboca
el vinagre en un recipient i,
amb delicadesa, agrega el bicarbonat fins que es dissolgui.
Submergeix els teus objectes
i deixa reposar durant la nit.
Al matí, retira el líquid amb un
drap net i sec.
En l'última variant cal folrar
amb paper alumini el fons d'un
recipient. Aboca una tassa
d'aigua calenta i mescla amb
dues cullerades de bicarbonat de sodi. Deixa les joies en
remull de dos a cinc minuts.
Posteriorment remou la mescla amb una cullera de fusta.
Quan passi una estona, retira les joies, esbandeix-les en
aigua freda i asseca-les amb
paper de cuina o amb un drap
net.

• Cuines		
• Parquet
• Banys		
• Reformes integrals
• Instal·lacions
• Aixetes		
• 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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Immobiliària

Nua propietat:
drets de les parts
Consumer/eroski.com / Amic
La nua propietat és un títol
de propietat i expressa el
dret d'una persona sobre una
cosa de la qual és únicament
propietària però que no pot

REFORMAS, OBRAS,
REPARACIONES,
ALBAÑILERIA,
ELECTRICIDAD,
FONTANERIA, GAS,
PINTURA, ECONÓMICO
670 -232 -977

usar, dret que recau sobre
l'usufructuari. Si l'usdefruit
és vitalici, el dret existeix fins
a la defunció. En el cas que
hi hagi més d'un usufructuari
(per exemple, un matrimoni
d'avançada edat), sol acordarse l'usdefruit successiu. Així,
la propietat no passa a ser de
ple domini fins a la mort de
tots dos.
Què guanya el comprador?
Adquirir un habitatge a un
preu més barat, però mentre
visqui l'usufructuari no pot
fer res més, a excepció de
vendre la nua propietat a una
altra persona. L'usufructuari
per la seva part, pot viure a

l'habitatge fins a la defunció o
si s'ha pactat una data concreta, fins que acabi el termini
acordat. A més també pot fer
obres i llogar l'habitatge.
Les despeses es reparteixen
de la següent manera:
• Les despeses de la venda
són a càrrec del comprador.
No obstant això, la plusvàlua
la paga el venedor.
• La comunitat de propietaris
correspon al propietari de
l'immoble, tot i que sol pactarse entre les parts.
• L'IBI ho paga qui gaudeix de
la casa.
• Els subministraments corresponen a l'usufructuari.

GRUP INVERSOR
COMPRA EDIFICIS O LOTS DE VIVENDES
ZONA BADALONA - MATARÓ
TRACTE DIRECTE
enrice@ciberia.es · 649.57.99.15
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Horòscops
Facilitat Roser Bona · AMIC

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Retards en desplaçaments que et
posen de mal humor. Mira de no
angoixar-te. Si un cunyat o cunyada
no et respecta, potser ja és hora de
posar límits de manera assertiva.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Taure (Del 21/4 al 20/5)
FELICITATS! S'apropa el teu aniversari i renoves energies. Quan abans
acceptis la teva diferència, millor per
a tu. Accepta't com ets i a qui no li
agradi... bon vent.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Oportunitat per redefinir el teu camí,
de saber que és el que no vols, especialment en l'àmbit professional.
Si tens família que viu lluny, ara en
pots tenir notícies.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Tensió provocada per un excés de
feina o per assumir massa responsabilitats. Això pot afectar a qüestions
domèstiques o familiars. Practicar
esport suau t'anirà molt bé.

Estàs en una etapa vital d'expansió.
No et conformes amb una visió plana
de les coses. Vols aprofundir en el
que t'interessa. Deixes enrere una
etapa en la teva relació.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Gestió de diverses qüestions burocràtiques. Signatura de contractes,
societats... Etapa de certa alliberació
i la possibilitat de fer la teva relació
una mica més oberta.

Manifestes el teu amor a algú o t'apropes a les emocions alienes i deixes
la teva gruixuda cuirassa per uns
dies. Gaudiràs del romanticisme, la
imaginació i la creativitat.

Estàs una mica tens, però la teva
capacitat de treball és més gran de
l'habitual i et posaràs al dia en allò
que tinguis pendent. La feina comença a veure els seus fruits.

Si tens fills, pot ser que aquests dies
estiguis més necessitat de la seva
companyia. Estàs interessat a obrir
la ment i experimentar més enllà de
les coses quotidianes.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Si estàs interessat en algú, mira que
l'ansietat no ho espatlli. Tot arribarà.
Normalment ets més pacient però
ara pots mostrar-te una mica neguitós. Deixa-ho fluir.

Frases cèlebres
«Només una cosa converteix en
impossible un somni: la por a
fracassar»
Paulo Coelho

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Pots trobar la manera de dir quelcom
important d'una manera original i creativa. L'amor pot omplir ara els teus
pensaments. Milloren les relacions
amb els germans o veïns.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Et mous entre seguir la teva part
sensible o fer les coses de manera
pràctica. Si no estàs satisfet amb la
teva feina, cerca altres opcions però
no et quedis lamentant-te.

Dites
«Muntar un ciri»
significat: provocar un aldarull
Exemple: En Josep ha muntat un ciri
perquè no el deixaven sortit a la nit
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Meteo
MIRANT EL CEL

La méteo dels dies
22 de març a 4 d’abril
Meteorologia / Oriol Rodríguez

L’absència de núvols durant
bona part dels darrers quinze
dies ha permès gaudir del sol,
que a aquesta època de l’any
surt cap a un quart i mig de vuit
del matí i es pon passat un quart
de nou del vespre. Fotografia de
Marta Baldrís, des de la desembocadura del riu Besòs.

Sudokus

El mes de març ha acabat sense
massa moviment meteorològic.
De fet, sembla estrany haver
tingut una Setmana Santa
assolellada i només amb un
dia de precipitació. Dissabte 3
d’abril a la nit, els ruixats que
es van formar a la Catalunya
Central van anar baixant de
nord cap a sud fins a arribar a la
nostra zona, tot i que van ser poc
importants. Així, aquest març ha
estat molt sec a gairebé tot el
territori, també a Badalona i al
conjunt del Baix Maresme. Tan
sols s’han acumulat 11,1 l/m2,
que són gairebé 32 l/m2 menys
del que tocaria. En canvi, pel que
fa a la temperatura, es podria
qualificar de normal. La temperatura mitjana ha estat de 12,4
°C, tres dècimes per sota del

que marca la mitjana climàtica.
Curiosament, ha fet més fresca
ara al març que no pas al febrer,
i no hi ha hagut cap jornada amb
una màxima superior als 20 °C.
El primer trimestre d’aquest 2021
ha estat poc plujós. S’han recollit
56,3 l/m2 dels 136,1 l/m2 que
tocaria. Malgrat aquestes xifres,
no cal recular massa temps per
a trobar una situació semblant.
El període gener-març de 2019
fins i tot encara va ser més sec
(23,2 l/m2).
Temp màx

20,1 °C el dia 3

Temp mín
Hr màx

7,7 °C el dia 22
91% el dia 27

Hr mín

38% el dia 22

Press atm màx

1033,7 hPa dia 29

Press atm mín

1009,9 hPa dia 3

Vent màx

33,8 km/h (sud)
el dia 24

Precipmàx 24h

0,2 l/m2 el dia 3

Precip anual

56,5 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Dificultat: Mitjana

Dificultat: Alta
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Anuncis
per paraules
VARIS
VENDO DORMITORIO
C O M PLE TO, c am a 1,10 m.
Buen Precio. 690 870 690
EL VIERNES 26 FEBRERO,
tuve caída en Esquina President Campanys con Francesc
L ay r e t , M e a u x i l i a r o n t r e s
personas, agradecería pudieran ponerse en contacto con
Marisa. 690 870 690
M U D A N Z A S , M O N TA J E ,

DESMONTAJE de muebles.
Presupuesto sin compromiso
698 645 233 whastapp - www.
totmudanzas.com
COMPRAMOS LIBROS, juguetes, comics, cromos, antigüedades, plumas, puros, objetos
religiosos, restos pisos y casas.
Pago al momento. José Miguel.
679 736 491
SEÑOR BUSCO MUJER
española extranjera amistad
relacion estable
623 256 219

EMPRESA SITUADA EN LA COMARCA DEL MARESME

precisa personal de mantenimiento con conocimientos de electricidad, fontanería, albañilería y
pintura. Enviar CV a: info@unionvima.com

TREBALL
BUSCO CHICO para trabajar en
frutería con carnet B 657 19 49 89
CHICA 20 AÑOS, catalana, busca
trabajo: auxiliar administrativa,
niñera, cuidado gente mayor,
camarera,dependienta, marketing
digital. Facilidad de trato. Disponibilidad inmediata. 611 13 79 40
S'OFEREIX PERSONA de
confiança i amb referències, per
a cuidar persones grans o nens,
o per treballs domèstics.
647 253 173
CHICA CON EXPERIENCIA
busca trabajo interna o externa
en cuidado de personas mayores
o limpieza. 632 375 080
S'OFEREIX CUIDADORA de
gent gran i discapacitades per
hores. Amb titulació i experiència.
628 477 745

Tractaments d'addiccions
Accumbens ofereix els tractaments més
eficaços per a les addiccions a substàncies,
addiccions comportamentals i patologia dual.
Demana la teva primera visita gratuïta
sense compromís
Ser lliure és possible.
C/ Carme 52 bis, local – 08911 · Tel. 93.389.04.27 · www.accumbensaddiccions.es
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INSERTA EL TEU
CLASSIFICAT
ONLINE:

SEÑORA CON EXPERIENCIA
se ofrece a trabajar de limpieza
por horas. 693 671 673
CHICA BUSCA TRABAJO los
fines de semana. Papeles en
regla. 631 656 410
SEÑORA BUSCA TRABAJO
interna para cuidar mayores y
limpieza. Con experiencia.
665 425 949
CHICA CON EXPERIENCIA
se ofrece para cuidar personas
mayores por horas en las tardes,
noches o fines de semana.
602 011 070
CHICA BUSCA TRABAJO de
limpieza, canguro o cuidar personas mayores. Por horas y a convenir. Con papeles y experiencia.
637 184 927
BU S C O T R A BA J O p or las
noches de 21-8am para cuidar
niños o personas mayores.
631 697 989
C H I CA B U S CA T R A BA J O
de cuidado de mayores. Con
experiencia y referencias.
666 122 565

ARA POTS ENVIAR-NOS
LES TEVES CARTES,
FOTOS DENÚNCIES I
INFORMACIÓ SOBRE
NOTÍCIES QUE PASSIN
A BADALONA
AL WHATSAPP
DEL TOT.
651 976 517
PistaPC.indd 1

17/03/2020 21:12:57
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La Badalona d'abans
BADALONA

Avui una fotografia de
l'any 1966 d'un carrer
del Barri de la Pau.
Una vista general del
carrer de Solsona des
del carrer Mozart. Ara
mateix ens sorprèn tot:
els cotxes, la senyora
cosint al carrer, les façanes de les cases, els
rètols publicitaris... tot i
que si mirem ben poc a
poc, encara avui podem
endevinar alguna casa.
Crèdit: J. García/Museu
de Badalona. AI. Fons
Revista de Badalona

LA FOTO DELS LECTORS

Grup d'amics badalonins
"Patxanga". Foto de família

Si voleu enviar les vostres fotos:
badalona@totbadalona.com o
WhatsApp, 651 97 6 517

46

MUSEU DE BADALONA.indd 46

12/04/2021 10:01:01

Distribuïdors

Troba la teva
revista als
distribuïdors
oficials del TOT

RENOVACIÓ

Forn Laia

Av. del President
Companys, 45
Tel. 933 845 357

Horari: De dilluns a divendres de 6h. a 20h.
i dissabtes i diumenges de 7h. a 14.30h.
Ambient agradable a la cafeteria i una gran varietat
d’entrepans i pastes, pastissos de poma i de fruites
naturals.
Per què et fas de distribuïdor del TOT?
Es una revista amb informació molt variada sobre
la nostra ciutat i demanada pels nostres clients.
RENOVACIÓ

Coll i Pujol, 26
Tel. 93 387 10 83
Listz, 30
Tel. 93 460 83 57

Horari: de 10 a 16h.
Especialitat pollastres a l'ast · Menjars per emportar.
Faci la seva comanda cada dia.
Faci la seva comanda a través del nostre web
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Per oferir als nostres clients, la revista de referència
de la ciutat.
RENOVACIÓ

Mossèn Anton, 29
934 643 386

Horari:
7h a 0:00h de dilluns a divendres
8h a 1:30h Dissabte · 9h a 0:00h Diumenge
Tapas, entrepans, esmorzar i plats combinats
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Per oferir als nostres clients la revista de
referència de la ciutat.
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Taula Fixe Natural

140x80 cm

129€

Llitera triple Decapada

Cadira Milos Gris

Llit superior de 90x190.
Llit inferior de 135x190

Joc de 4 cadires

196€

379€

Cadira
Gaming/Oficina

Disponible en
altres colors

115€

Sofà llit nòrdic

188 cm d'ample.
Color gris.

179€
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