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La Setmana

Festes de Maig marcades
pels actes limitats i una
Cremada "sorpresa"
Festes de Maig | Redacció

Badalona ha recuperat, aquest
any, les Festes de Maig de
manera presencial, però ho
ha fet amb unes condicions
molt diferents com estàvem
acostumats. Unes festes que
s'han reduït en dies, només
5, i amb uns actes que s'han
organitzat amb reserva prèvia
d'entrades, tot i que moltes
persones reservaven les entrades i finalment no hi anaven
i això feia que moltes cadires
quedessin buides durant els
espectacles. Això va provocar
moltes queixes de ciutadans
com veien cadires buides i una
llista d'espera de moltes persones que no podien accedir-hi.
Unes Festes de Maig que han
estat marcades per aquesta limitació d'aforaments però
també amb la Cremada del

Dimoni més inusual de la
història. Tal com va explicar l'Ajuntament, el Dimoni
"Moníssim" no cremaria, com
marca la tradició, la Nit de
Sant Anastasi. Això va fer que
durant dies, sobretot el passat
cap de setmana, alguns ciutadans fessin guàrdia davant del
dimoni, durant diverses nits, per
veure en directe com cremaven
el Dimoni. Finalment va arribar
diumenge, 10 de maig, i estava
clar que havia de cremar-se
aquella mateixa nit. A les 5:12h
de la matinada, i davant de poc
d'un centenar de persones, les
flames engolien el Dimoni en
uns 11 minuts, sense música
ni focs artificials. Les xarxes
del TOT Badalona mostraven,
amb diferents vídeos, tot el
que passava aquella hora a la
Rambla, uns vídeos que van
tenir milers de reproduccions.

Algunes de les persones que
van veure el Dimoni cremar
en directe feia hores que
estaven pendents de qualsevol moviment a la platja dels
Pescadors. Les càmeres de
Televisió de Badalona enregistraven la Cremada que era
emesa dilluns a la nit. Les
Festes de Maig no han estat
com sempre, però l'ambient
al Centre de Badalona, del
passat cap de setmana, tot i no
programar-se cap acte sense
reserva prèvia, era totalment
d'una ciutat de festa i amb
moltes persones passejant.
D'altra banda, finalment els
mocadors de festa s'han venut
als punts habituals. Per la seva
part, Guanyem Badalona va
treure al carrer un mocador
rosa, el color original que havia
de fer-se en un principi, i de
caràcter solidari.
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Polèmica amb els Diables de Badalona i el govern municipal
Les colles de diables de
Badalona van celebrar dissabte la Nit del Foc, un acte que
era la substitució del tradicional Correfoc de les Festes
de Maig. L'acte, segons han
explicat des de les entitats,
va començar amb uns minuts
de retard, fet que va fer allargar pocs minuts després de
les 22h. Aquella hora, les
colles havien de fer l'Encesa
Final de La Nit de Foc, acte
que tancava la festa, però no
van poder fer-ho. La Unitat
Omega de la Guàrdia Urbana
va obligar a suspendre l'acte,
al·legant que aquella hora
començava el toc de queda.
Aquesta decisió, per part de
l'Ajuntament, va provocar
la indignació de les colles
de diables de Badalo-

na que havien preparat
l'Encesa final. Per la seva
part, l'Ajuntament va fer una
piulada a Twitter on afirmava que "amb relació a la Nit
del foc a Ca l'Arnús: des
de les 21:45h Cultura BDN
ha avisat que l'espectacle
havia de finalitzar. L'avís s'ha
repetit contínuament fins
que a les 22:15h, i incomplint ja el toc de queda, la
Guàrdia Urbana ha hagut de
finalitzar l'acte". La polèmica va seguir la Nit de Sant
Anastasi. Els tradicionals
versots que els Diables de
Badalona pronuncien cada
any a l'acte sacramental de
les Festes de Maig, va tornar
a repassar de manera satírica l'actualitat badalonina.
Les paraules més dures i

contundents les van adreçar
a l'alcalde de la ciutat, Xavier
Garcia Albiol, a qui van titllar
de "racista" i "feixista" en
públic. Els Diables també van
dir que el govern de la ciutat
és "populista" i van titllar
d'"escòria" la unitat Omega de
la Guàrdia Urbana. L'alcalde
lamentava que una entitat
"teòricament cultural" utilitzi
la Festa Major per insultar-lo:
"La crítica sempre és acceptable, els insults no. Lamento l'espectacle tan lamentable que van presenciar les
famílies amb nens petits", va
escriure Albiol a les xarxes.
Els Diables cremaven, durant
15 minuts, la polvora que
havien de "cremar" la Nit
del foc durant la Nit de Sant
Anastasi.
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Badalona demana a la Generalitat que
revisi la llicència de gestió forestal
atorgada a la propietat de Can Mas
Segueix la vacunació
anticovid amb l'ampliació
d'edats

Des d'aquesta setmana, s'ha
ampliat la franja d'edat de les
persones que reben la vacuna
anticovid, als ciutadans que
tenen de 50 a 59 anys. A
B ad a l o n a , a m é s, t a m b é
s'ha obert el Sociosanitari El
Carme, al barri de Montigalà,
com a punt perquè les persones puguin vacunar-se.
Imatge del camí de Can Mas tancat
Ciutat | Carles Carvajal

L'Ajuntament de Badalona ha
demanat a la Generalitat que
revisi la llicència de gestió
forestal que es va atorgar a la
propietat de la finca Can Mas,
a Canyet. Aquesta exigència
arriba a causa de les irregularitats detectades per part
del Depar tament de Medi
Ambient municipal en la finca,
on el propietari ha desenvolupat diverses accions que no
corresponen a la llicència de la
que disposava. Concretament,

Entra en vigor la
nova normativa de
límit de velocitat a 30
km/h
Aquest dimarts, 11 de maig, ha
entrat en vigor arreu de l'Estat
la nova normativa de trànsit que
redueix la velocitat màxima permesa a 30 km/h a la major part
dels carrers de pobles i ciutats,
entre ells Badalona.

s'ha comprovat que s'han
talat arbres fora de l'àmbit
d'actuació permès i s'han fet
obres d'ampliació i consolidació de la tanca perimetral
de la finca que no formen
part dels treballs inclosos. En
un comunicat, el consistori
badaloní ha explicat que la
voluntat de l'Ajuntament és
que el Departament de Territori i Sostenibilitat comprovi i
revisi el pla de gestió forestal i
justifiqui perquè es va aprovar,
ja que s'han talat arbres en un
espai protegit.

Baixa el risc de rebrot a
Badalona per sota dels
200 punts

El risc de rebrot per Covid-19
ha baixat, aquest dimecres
12 de maig, per sota dels 200
punts a la ciutat. Pel que fa als
vacunats, 30.000 badalonins
i badalonines ja han rebut la
pauta completa i més de 65.000
la primera dosi. Aquesta setmana també ha baixat el nombre
de pacients hospitalitzats.
Torna a entrar en funcionament l'ascensor del carrer
d'Hipòlit Lázaro

Des d'aquesta setmana,
l'ascensor del carrer d'Hipòlit
Lázaro, situat a La Salut,
torna a entrar en funcionament després d'uns mesos
en què ha estat aturat a causa
d'accions incíviques que van
provo c ar que s'espatllés.
Aquesta infraestructura permet
l'accessibilitat entre el grup
Verge de la Salut i la resta del
barri salvant un desnivell de
8,5 metres.
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Executen les obres de l'edifici
dels jutjats del carrer Prim
Els concerts tornaran
al Palau Olímpic

Fa m é s d e 5 anys q u e e l
Palau Olímpic no acull
concerts, perquè no complia
amb les mesures de seguretat actuals. Un cop fetes les
obres d'adequació, el Palau
O lím p i c t o r n a r à a a c o l l i r
concerts. El primer anunciat
serà el protagonitzat per Sen
Senra , el 14 d e g ener d e
2022.

Imatge exterior dels jutjats del carrer Prim
Obres | Redacció

La Generalitat de Catalunya ha publicat l'execució de
les obres de reformes dels
jutjats del carrer Prim. Els
treballs tenen un pressupost
d'uns 2 milions 800 euros i
una previsió de termini d'uns
17 mesos. Les obres tenen
l'objectiu d'adequar l'edifici
dels jutjats del carrer Prim de
les instal·lacions en matèria
de climatització, baixa Tensió
i contra incendis d'acord amb
la normativa vigent, adequa-

Seat enregistra el seu
nou espot al passeig
marítim
Aquest mateix divendres, 14
de maig, el passeig marítim de
Badalona, entre la Donzella i la
Riera Canyadó és l'escenari de
la gravació del nou anunci de
Seat Arona.

ció en l'àmbit d'accessibilitat,
obtenció de la Llicència
d'Activitats i donar resposta a un conjunt de patologies identificades com per
exemple les filtracions d'aigua
per diverses parts de l'edifici.
També es planteja l'adequació
funcional dels jutjats per un
tema de funcionalitat i accessibilitat. Els treballs es faran
en diferents fases i en cap
cas, segons la previsió, no
quedarà afectat el servei que
ofereix aquest edifici judicial
del carrer Prim.

Un grup d'experts
demana conservar
la Mobba

Segueix el serial sobre
l'antiga fàbrica Mobba.
Pendent del seu enderroc,
segons el consistori de
forma imminent, ara un grup
d'experts en arquitectura han
demanat a l'Ajuntament que
declari l'edifici Bé Cultural
d 'Interès Lo c al per evitar
l'enderroc i conservar aquest
edifici.
El consistori vol acabar
amb l'abocador del carrer
de les Cosidores

L'Ajuntament de Badalona ha
arribat a un acord amb els
propietaris del tram privat
entre el carrer del Progrés i
de la Indústria del carrer de
les Cosidores, al barri de la
Mora, per a la seva neteja i la
instal·lació d'un tancament.
El carrer està al costat de la
ITV Badalona.
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La Biblioteca Can Casacuberta
reobrirà "cap a la tardor"
Equipament | Redacció

El 6 de juliol de 2019, aviat
far à 2 anys, la B i b li ote c a
tancava durant els mesos
d'estiu perquè la climatització
no funcionava. Després de
l'estiu del 2019, la Biblioteca
Central de Badalona va tornar
a obrir, però el 24 de desembre, tancava de nou. Va arribar
la pandèmia i amb el canvi de
govern, segons la regidora de
Cultura Amanda Feria, es van
trobar la Biblioteca Central de
Badalona tancada i amb uns
treballs pendents d'executar.
Ara, segons la regidora Feria,
s'estan fent fins a 16 actua-

Imatge interior de la Biblioteca de Can Casacuberta

cions, entre elles la famosa
climatització de la Biblioteca

o la cober ta, que presenta
deficiències.

ARA QUE PODEM VEURE'NS,
NO VOLEM TORNAR A
A L L U N Y A R - N O S
MILLOR AJUNTAR-NOS 6 QUE
S E P A R A R - N O S T O T S
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Busquen voluntaris pel recompte
de sense sostre a Badalona
Societat | Carvles Carvajal

La Taula Sense Llar de Badalona -integrada per les entitats
socials Fundació Llegat Roca
i Pi, Càritas Diocesana de
Barcelona, Fundació Acollida i Esperança, Creu Roja
del Barcelonès Nord, Fundació Mambré i Sant Joan de
Déu Serveis Socials, i per
l'Ajuntament de Badalona,
representat per l'àrea de Serveis
Socials- impulsa novament un
recompte de persones sense
llar a la ciutat, com ja es va fer
el 2016 i 2018.La data per al
recompte de persones dormint
al carrer és la nit del 19 al 20 de
maig. Serà el tercer recompte quantitatiu que es realitza

La nit del 19 al 20 de maig tindrà lloc el recompte

a la ciutat de Badalona. De
moment, un centenar de persones ja s'han inscrit voluntàries al
Recompte 2021 a Badalona a

través del formulari disponible
al web de la Taula Sense Llar.
Es necessitaran encara més
persones per realitzar-lo.

BDN Capaç inaugura
la cafeteria social "La
Cassoleta"
Aquest dijous, 13 de maig,
Badalona Capaç ha inaugurat oficialment "La Cassoleta", una cafeteria formada
per un equip de persones
amb discapacitat intel·lectual
i els professionals que les hi
acompanyen. La cafeteria
s'ha situat al Casal Cívic de
Pomar.

MINUT A MINUT, L'ACTUALITAT
DE BADALONA AL WEB DEL TOT
WWW.TOTBADALONA.CAT

EL PORTAL DE REFERÈNCIA DE LA CIUTAT

SEGUEIX TAMBÉ LES NOSTRES XARXES SOCIALS,
PER ESTAR AL DIA DEL QUE PASSA A BADALONA
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La platja del Cristall tornarà
a hissar la bandera blava aquest estiu
Platges | Carvles Carvajal

Un estiu més, la platja del
Cristall serà l'única de la ciutat
que hissarà la bandera blava.
Aquest guardó, reconegut a
escala internacional, valora i
premia la gestió ambiental i la
seguretat, les instal·lacions i la
prestació òptima dels serveis
i la informació i l'educació
ambiental. Així mateix, exigeix
a les platges una qualitat de
l'aigua excel·lent i, als ports,
una excel·lent gestió ambiental.
Badalona havia arribat a tenir
dues platges més amb aquesta
bandera, però els va perdre fa
anys. D'altra banda, el port de

Badalona i l'Escola del Mar i
Natura també han rebut aquest
guardó.
Comencen els preparatius de
la temporada de bany
Primer van ser les guinguetes, i
ara els mòduls de socorristes i
vigilància que aquesta mateixa
set m ana s' h an c o m e n ç at
a instal·lar a les platges de
Badalona. La temporada de
bany començarà aquest juny i
com sempre s'allargarà fins a
mitjans de setembre. El consistori està acabant de definir com
serà el protocol d'aquest estiu
per evitar aglomeracions a les
platges.

Instal·lació dels mòduls
a les platges

ARA QUE PODEM VEURE'NS,
NO VOLEM TORNAR A
A L L U N Y A R - N O S
MILLOR ESTAT DE SALUT QUE
D ' A L A R M A
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La setmana en imatges
1|
2|
3|
4|

Com cada maig, molts balcons i terrasses pengen els mocadors de les Festes de Maig
Veïns del barri de Canyet denuncien botellons cada vespre en diversos punt del barri
La badalonina Mireia Belmonte serà abanderada espanyola dels Jocs Olímpics de Tòquio
Una reixa d'una antiga casa del carrer de la Creu s'incorpora al fons del Museu
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Esports
El Joventut certifica la classificació
per la porta gran (71-79)
Bàsquet | Manel Expósito

L a Penya ha confirmat
m ate m àt i c am e nt l a s eva
presència al playoff de la
Lliga Endesa 2020 – 2021
amb una gran vic tòria al
Buesa Arena davant el TD
Systems Baskonia, el vigent
c am pió d e la c om peti c ió
(71-79). El conjunt de Carles
Duran va su perar el seu
rival, que aquesta temporada ha disputat Eurolliga,
amb un marcador a favor
des del salt inicial. Tot i que
l'equip de Dusko Ivanovic
acumulava pràcticament tres
setmanes sense jugar un
partit, el conjunt basc no es

va despenjar del marcador
fins a pràcticament el darrer
quart. La Penya va gaudir
de diferències superiors als
10 punts de forma intermitent però el triomf va ser
verd-i-negre amb la botzina
final.Vladimir Brodziansky
va liderar el Joventut amb
21 de valoració, 11 punts i 5
rebots. Destacada actuació
també de Joel Parra, amb
19 de valoració, 16 punts i 3
rebots. El jove de la pedrera segueix mostrant força
incidència en el joc badaloní
durant els darrers partits.En
les dues darreres jornades,
els de Carles Duran buscaran
segellar matemàticament la

Foto: ACB Photo

setena posició, pràcticament
a la butxaca i el rival a quarts
de final serà, de ben segur,
Real Madrid o FC Barcelona.

El Badalona, sense ascens
El conjunt escapulat va empatar contra l'Hércules a l'Estadi
(1-1), amb un gol en contra al
temps afegit i va desaprofitar

la seva darrera oportunitat per
poder mantenir vives les opcions d'ascens a la futura Primera RFEF. El conjunt només

ha pogut aconseguir 2 punts
dels darrers 12 disputats i la
propera temporada jugarà a la
Segona RFEF.

Els Dracs jugaran la final de la Spanish Bowl al Municipal de Badalona Sud
Futbol americà | Manel Expósito

El Lidertel Badalona Dracs s'ha
classificat per a la final de la
Sèrie A de la LNFA i lluitarà pel
seu onze títol de futbol ameri-

cà contra el LG OLED Black
Demons. El conjunt d'Óscar
Calatayud va superar l'Osos
Rivas en semifinals (48-12). Els
Dracs són els actuals campions
dels darrers quatre campionats

i vol arrodonir el seu palmarès
amb un cinquè anell. La final de
la Spanish Bowl es disputarà
dissabte a les 19h al Municipal
de Badalona, tot i que s'havia
de jugar a l'Estadi.

Mireia Belmonte buscarà dues mínimes
olímpiques més a l'Europeu
La nedadora Mireia Belmonte
viatjarà aquesta propera setmana a Budapest per disputar el
Campionat d'Europa de natació
en què es podrien aconseguir
dues mínimes olímpiques

més per als Jocs Olímpics de
Tòquio 2021. La de La Salut ja té
assegurada la seva participació
als 400 i 1.500 lliure i vol confirmar dues mínimes més, als 200
papallona i els 400 estils.
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Opinió
FA 20 ANYS ERA NOTICIA

La Confraria de Sant
Anastasi recuperava
la "Passada"
Després de 40 anys oblidada,
el maig del 2001 la Confraria
de Sant Anastasi recuperava
la Passada, el dia del copatró
de Badalona. L'any 1990 es
produeix un relleu generacional a la Confraria i assumeix
l'organització dels Estaferms i
Apòstols, així com, de portar el
misteri del Cireneu a la processó del Dijous Sant. L'any 2001,
ara fa 20 anys, en celebrar-se el
330 aniversari, es va recuperar
la Passada de Sant Anastasi, seguici festiu format per

diables, dracs, moixiganga, ball
de punts, castellers, bastoners,
ball parlat del Baró de Maldà,
mossos de Sant Anastasi
amb la bandera i gonfanons,
Administració de la Confraria amb la imatge del Sant i

grup de ministrers. La Passada s'ha anat ampliant durant
els darrers anys, i la Confraria
espera recuperar l'acte com
era tradicional els darrers anys
després de la Passada perimetral d'aquest any.

Res més greu que ser de
Badalona i haver d'anar a
treballar el dia 11 a Barcelona
@ClotetGrafic
Polèmiques a banda. Jo em
pregunto quin refotut dia
els Diables de #Badalona
aprendran a dir els versos
com cal, quin mal d'orelles!
Diable, remeieu-ho!
@ForesJuliana
Com marca la tradició, el 10
de maig a la nit, a Badalona
cremem un "figuron" a la
platja. El dimoni ha cremat.
Visca Badalona!
@gonzalojordi
#TOTBADALONA A INSTAGRAM

Etiqueta les teves fotos de Badalona, Montgat i Tiana amb l'etiqueta
#totbadalona. Cada setmana triarem una imatge a la nostra secció.
16
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ENQUESTA
via Twitter @totbadalona

Creus que el dimoni
d'aquest any s'hauria
d'haver indultat i no
cremar com cada any?
No, s'ha de cremar com marca
la tradició 55%
Sí, s'hauria d'haver indultat
45%

EL PERSONATGE

Fernando López
"Nando", entrenador
històric del CN Badalona
Durant gairebé 40 anys, en
Fernando López, més conegut
com a "Nando" ha estat lligat
al Club Natació Badalona com
entrenador. Un bon grapat de
badalonins i badalonines, i gent
vinculada al Club Natació, s'han
entrenat sota les ordres d'en
Nando. El passat dissabte, 6

de maig, les instal·lacions del
Natació van acollir un homenatge a Fernando López, com a
reconeixement a la seva trajectòria com entrenador del Club.
Com a part d'aquest homenatge
es va decidir que a partir d'ara
el Trofeu Festes de Maig de
Natació passarà a dir-se "Festes
de Maig-Trofeu Fernando López.
Gairebé 40 anys entrenant i fent
ciutat des de les aigües del Club
Natació Badalona i ensenyant
tota la seva experiència a un
munt d'esportistes.

471 vots

Pròxima pregunta:
Quina xarxa social utiltzes
més darrerament?
Facebook
Twitter
Instagram
Altres/Cap

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT

Fa just 12 hores ha cremat el dimoni! A les 5 del matí,
les flames s'emportaven el Dimoni "Moníssim"
Rosa Boffi: Una vergonya... Calia cremar un dimoni tant
Mono precisament aquest any amb tota aquesta merda
que portem al damunt? Nooooo!.
Cesc Rovira: La cremada del dimoni és un acte festiu i
col·lectiu, el dimoni es crema per als badalonins. No li veig
el sentit cremar-lo d'amagat.
Cris Fernàndez: S'ha cremat el dia 10, com la marca la
tradició a Badalona
17
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El Museu inaugura una exposició
sobre el dissenyador Pedro Rovira
Exposició | Redacció

Aquesta del proper dijous,
20 de maig, el Museu de
Badalona s'omplirà de moda
i glamur, de la mà d'un dels
genis de l'alta costura clàssic a espanyola: el mo dista
badaloní Pedro Rovira i Planas
(1921-1978). Coincidint amb el
centenari del seu naixement,
des del Museu i la fundació
Antoni de M ontpalau han
organitzat una nova exposició
amb l'objectiu de descobrir la
figura i les creacions d'aquest
mestre de la moda, prematurament desaparegut, amb
una àmplia exposició del seu
treball i amb la publicació de

La mostra s'obrirà el dijous 20 de maig

la seva biografia, a càrrec del
gran crític i historiador de la
moda, Josep Casamartina.
Una iniciativa amb la qual el
Museu vol homenatjar a Rovira

i reivindicar la seva inestimable contribució tant al món de
l'alta costura com al del prêt-àporter. La inauguració serà el
20 de maig, a les 19h.

Presentació de "La Página del Alba", de Christian T. Arjona al Betúlia
Lletres | Redacció

La Pàgina de l'Alba és un
llibre artístic que recull un
conjunt de proses poètiques
escrit per Christian T. Arjona i
bellament il·lustrat per l'artista
visual Vanessa Manzanares.
El poemari recull les visions
i sensac ions d e diver ses
albes, vistes des del mateix
lloc en situacions diferents,
a la manera de les diferents
CARRER DEL MAS PUJOL,
BONAVISTA

Denominació que identifica un grup
de cases arrenglerades, de planta i
pis, molt simples, construïdes pels

vistes que els impressionistes
pintaven del mateix objecte,
i en un to líric i contemplatiu
que homenatja l'Ocnos, de
Luis Cernuda. Aquest poemari, en la seva versió catalana,
va ser reconegut pel jurat del
25è Premi de Poesia Martí i
Pol, Barcelona, 2014. El 20 de
maig, a les 19h, serà presentat a l'Espai Betúlia amb la
lectura d'algun fragment del
llibre.

Imatge del llibre "La Página
del Alba" de Christian T. Arjona

propietaris de Can Pujol de Canyet al
segle XVIII o principi del XIX, destinades a famílies de jornalers del camp.
Tot i que no havia estat mai un nom
oficial, apareix en alguns plànols .

Tots els carrers de Badalona. Museu Badalona, 2003. Margarida Abras, Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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Cultura
El Museu programa visites combinades
a les cases de l'Heura i Dofins
Aquest dissabte torna
"La Nit dels Museus"

El Museu de Badalona se
suma a la c elebrac ió, un
any m é s, ofer int e ntr ad a
gratuïta a l'espai TermesD e c u m a n u s (a l 'e d i f i c i
del Museu), la Casa dels
Dofins i la Casa de l'Heura,
inaugurada recentment, de
10 a 14h i d e 17h a 20 h.
La Nit dels Museus no va
celebrar-se l'any passat i
torna aquest dissabte 15 de
maig al Museu de la ciutat.
Concert clàssic
a Santa Maria

Imatge de la Casa de l'Heura, inaugurada fa poques setmanes
Concurs | Redacció

A partir del 30 de maig, el
Museu de la ciutat ha programat visites guiades a les dues
cases patrícies museïtzades
de la ciutat romana de Baetulo, la Casa dels Dofins i la
Casa de l'Heura, que permet
descobrir com vivien les elits
de la ciutat de finals del segle
I aC, enriquides gràcies a la
producció i comercialització del vi. De la Casa dels
Dofins es conserven diverses
estances situades entorn del

atri, unes altres habitacions
relacionades amb el peristil
o jardí i una zona de treball
destinada a la producció de vi.
Per la seva part, a la Casa de
l'Heura es pot veure una àrea
de treball amb dipòsits destinats a vi i diverses habitacions distribuïdes entorn d'un
atri, entre molts altres espais.
Les persones interessades en
aquestes visites combinades,
per 6 euros, s'han d'inscriure
al mateix web Museu de
Badalona i reserva entre les
diferents hores programades.

Aquest dissabte, 15 de maig
a les 18h, l'església de Santa
Maria serà l'escenari del
concert "A la corda forta", amb
l'orquestra de corda Vivace
Assai combinant registres i
versatilitats. Dirigida pel mestre
Emmanuel Niubó, el recital està
organitzat per l'Orfeó Badaloní
i l'Ateneu. Les entrades per
assistir-hi cal reservar-les al
telèfon 93 384 37 13.
Cicle Gaudí amb
"La Vampira de Barcelona"

El teatre Margarida Xirgu,
abans conegut com a Principal, segueix projectant
pel·lícules una vegada al
mes. El 26 de maig, a les 20h,
serà el torn del film dirigit per
l'arenyenc Lluís Danès, "La
Vampira de Barcelona", una
de les pel·lícules amb més
guardons dins dels darrers
Premis Gaudí.
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Agenda
BADALONA
DIVENDRES 14 DE MAIG
Exposició Coeur d'Amazigh
de Núria Guardiola a l'Espai
Betúlia
Bodegons de pandèmia, exposició fotogràfica a l'Orfeó
Badaloní, fins al 20 de maig

DISSABTE 15 DE MAIG
La Nit dels Museus, durant
tot el dia, als diferents equipaments del Museu
Concert, "A la corda forta"
amb l'Orquestra Vivace Assai
de l'Orfeó Badaloní, a les 19h,
a l'església de Santa Maria

DIUMENGE 16 DE MAIG
Concert de sardanes amb la
Cobla Ciutat de Terrassa a les
19h, a la Plana

DILLUNS 17 DE MAIG
Concert cicle "Per fí és dilluns", amb Lluís Vidal & David
Xirgu, a les 20h, a l'escola de
música moderna de Badalona

DIJOUS 20 DE MAIG
Inauguració de l'exposició de
Pedro Rovira (1921-1978), a
les 19h, al Museu de Badalona
Presentació i lectura de "La
Página del Alba", de Christian
T. Arjona, a les 19h, a l'Espai
Betúlia

Teatre "La cabra o qui és Sýlvia?
Dissabte 22, Edward Albee, a les 20h, al teatre Zorrilla

DIVENDRES 21 DE MAIG
Cinema al Círcol amb "Mientras dure la guerra", a les 19h,
al teatre
"Suite toc núm.6" Les Impuxibles, a les 20h, al teatre Principal/
Margarida Xirgú

DISSABTE 22 DE MAIG
Presentació del llibre «El català, la llengua efervescent. 77
visions sobre el terreny». Coordinat per M. Carme Junyent, a les
19h, a l'Espai Betúlia
Teatre, amb l'obra "La cabra o
qui és Sýlvia? Edward Albee, a
les 20h, al teatre Zorrilla

DIUMENGE 23 DE MAIG
Teatre familiar, amb Valentina
quàntica, Cia. Anna Roca, a les
12h, teatre Principal/Margarida
Xirgú

DIMECRES 26 DE MAIG
Cicle de cinema Gaudí amb
"La vampira de Barcelona" amb
Lluís Danés, a les 20h, al teatre
Margarida Xirgú

DIJOUS 27 DE MAIG
Presentació del llibre «Pilar, la
mujer de mirada inolvidable», de
Raúl Martínez Ruiz, a les 19h, a
l'Espai Betúlia

MONTGAT
DIJOUS 20 DE MAIG
Conferència "Iran, el país del
xiisme, la gent i les joies arquitectòniques" a càrrec de Jordi
Belloso Filòleg àrab, islamòleg
i viatger. Professor a la UNED i
a la UB a les 18.30 h via Zoom
i YouTube Inscripció per correu
electrònic a aulauniversitariatimo@gmail.com
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Lectors

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

Espais municipals
abandonats
J.B.

Esperem que un cop remeti tot aquest escenari Covid,
l’Ajuntament, sigui del color
que sigui, es digni a licitar
aquest espai abandonat, oblidat, vandalitzat i malmès. Se’l
mereix el parc (un dels més
bells del municipi) se’l mereix
la ciutat i, sobretot, se’l mereix
la ciutadania.

COMUNICA'T AMB EL WHATSAPP DEL TOT
651 976 517 DES DEL TOT US CONVIDEM A ENVIAR-NOS
EL QUE CREIEU QUE POT SER NOTÍCIA A BADALONA.
651 976 517
El camí de la Carrerada de Canyet
Josep Arqué

Agrairé la publicació de l'estat
que es troba des de fa més de
dos anys el camí de la Carrerada de Canyet. Tots els veïns
que hi vivim, Can Costa, Can
Nadal, Cal Ros, Can Pujol, Can
Grapa, també tots els que van a
la hípica i tots els vianants que
hi transiten, ens trobem amb
aquest lamentable perill i el nostres polítics municipals no hi fan
res i estic ben segur que més
d'un si ha passejat més d'una
vegada en aquests darrers
mesos, també responsables de
l'associació de veïns.

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 248

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
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Cursos de
Marketing Digital

¡Aprovecha el tiempo
para formarte!

Impartidos por profesionales | Certificaciones oficiales

Másters
Marketing Digital
Digital Traffic Management

Cursos
Curso Facebook & Instagram Ads
Curso Community Manager
Curso Analítica Web

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

Curso Google Adwords
Curso WordPress
Curso Posicionamiento Web – SEO

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

Aportamos soluciones
adaptadas a tu negocio

Consultoría de Estrategia y Marketing Online
Desarrollo y diseño web · SEO · Campañas publicidad de pago
Analítica web · Email Marketing · Social Media
+34 93 464 44 88 | info@avidalia.com | Barcelona | Badalona | www.avidalia.com
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Àlbum de festes
1|
2|
3|
4|

El dimoni plantat a la platja dels Pescadors
Mocadors i dimonis en una casa de l'Av. President Companys
Pregó de festes a càrrec del Seagull
Va de gegants a Can Solei

1

2

3

4
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5|
6|
7|
8|

Mostra de Dansa al Port de Badalona
Cremada del dimoni
La Mulassa durant la Nit de Sant Anastasi
Danses de Maig durant la Nit de Sant Anastasi

5

6

7

8
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9|
10 |
11 |
12 |

Foc dels Diables durant la Nit de Sant Anastasi
Focs artificials des de l'església de Santa Maria
Matinades de Sant Anastasi
Els Diables durant la Passada de Sant Anastasi

9

10

11

12
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Tendències

En forma i radiant: Aquests són
els beneficis de l'esport en la
teva pell!
Mujerde10.com - amic.cat

Fer esport ens fa sentir bé
en molts sentits. L'efecte més
evident, si som constants, el
veiem en el nostre cos, que
està àgil i tonificat. També
és un meravellós aliat per
desconnectar, deixar anar
tensions i mantenir l'estrès a

ratlla. Però és que, a més, un
altre dels beneficis de l'esport
és la seva influència directa
en l'aspecte de la nostra pell.
Així que oblida les excuses i
prepara't per moure el body!

grans beneficiades cada
vegada que decideixes
guanyar a la mandra i fer una
mica d'esport. I no ho diem
per dir... Aquí van algunes
raons.

Així t'ajuda l'esport a tenir
una pell més bonica
La teva pell és una de les

1. Estimula la c irculac ió i
afavoreix l'arribada d'oxigen
i nutrients a les cèl·lules.

Av. Martí Pujol, 247 08912 · Badalona
93 704 22 07

20%
descompte
per obertura

Horari:
De dimarts a divendres
9.30 a 19.30h
dissabtes de 9 a 14h
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SOLEDAD VELASCO. TERAPEUTA GESTALT
Terapia presencial y online
¿ESTÁS PASANDO POR UN MOMENTO DIFÍCIL EN TU VIDA?
Si es así, te invito a conocerte y respetarte, para que puedas
sanar los traumas pasados, recuperar tu equilibrio emocional,
aumentar tu autoestima y construir mejores relaciones.

PODEMOS AYUDARTE EN…
• Tomar conciencia de tus emociones. • Crecimiento personal
• Sanar las heridas pasadas 		
• Equilibrio emocional
• Duelos (muerte, ruptura, separación...) • Autoestima
• Superar los miedos e inseguridades • Ansiedad
• Gestionar los conflictos

Para más información contacta conmigo.
Correo electrónico: svelasco9857@gmail.com
Instagram: soledad_terapiagestalt
Teléfono: 637513916
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D'aquesta manera, aconsegueix millorar el to i la lluminositat de la pell, la qual es
mostra més radiant i plena
de vida. Com explica Pedro
Catalá, expert en cosmètica,
doctor en Farmàcia i fundador de Twelve Beauty, "quan
prac tiquem espor t podem
comprovar que la nostra pell
obté un to rosat i un color més
saludable. Això és a causa
de l'augment de l'oxigen en
sang".
2 . Té a c c i ó a n t i i n f l a m a tòria. "Quan fas una mica
d'activitat física, l'organisme

segrega interleucines d'acció
a n t i i n f l a m a t ò r i a", a p u n t a
Paola Gugliotta, doctora en
Dermocosmètica i fundadora de Sepai i APoEM. Això
sí, afegeix que "una activitat excessivament intensa o
durant un llarg període de
temps segrega moltes citocines proinflamatòries, que
produeixen l'efecte contrari".

en conseqüènc ia aquesta
queda més neta i lluminosa.
Es tracta de l'efecte sauna".
Així, "si es realitza exercici de
manera controlada i durant
poc temps ajuda a baixar els
nivells de lípids de la pell, la
qual cosa va especialment bé
per les pells grasses, però no
tant per les seques", explica
Paola Gugliotta.

3 . El i m i n a l e s tox i n e s d e
l 'o r g a n i s m e i r e d u e i x l e s
possibilitats de patir brots
d 'ac ne. "L a suor arrosse ga la brutícia i les toxines
de la super fície de la pell,

4. A j u d a a c o m b at r e e l s
efe c te s d e l 'e s t r è s e n l a
pell. "Q uan fas es p or t el
cos allibera diverses hormones com la serotonina i les
endorfines, que bloquegen
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l'estrès, un dels factors que
afecta l'aspecte de la pell
i que provoca que es vegi
més opaca", apunta Pedro
Catalá. Sempre que puguis,
opta per realitzar esport a
l'aire lliure, i millor encara
si estàs en contacte amb
la naturalesa. Així et serà
més fàcil reduir els nivells
d'estrès i ansietat.

5. També descansaràs millor.
Està comprovat que fer
exercici fa que es descansi
millor a la nit i això té efectes
c o l·l ater a l s s o br e l a p e l l,
com, per exemple, ajudar-te
a reduir les ulleres.
Combina-ho amb una bona
rutina de cura
Perquè l'esport sigui efectiu

no és necessari que li
dediquis hores i hores, ni que
acabis exhausta. El truc és
que sigui moderat i constant:
millor una estona cada dia i
que et diverteixi, que no et
suposi un enorme esforç. Si
a més ho combines amb una
bona rutina de cura, l'èxit
quedarà reflectit en la teva
pell!

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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INSTITUT EUGENI D’ORS

CICLES FORMATIUS
TORN DE MATÍ
- CFGM TÈCNIC EN CURES
AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGM TÈCNIC EN FARMÀCIA I
PARAFARMÀCIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A
LES PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA

ESO - BATXILLERAT

TORN DE TARDA
- CFGM TÈCNIC EN CURES
AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN
LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN
INTEGRACIÓ SOCIAL
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ
I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA
- CFGS TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ TEATRAL

PORTES OBERTES

Cicles Grau Mitjà: 5 de maig a les 17.00 i 19.00h
Cicles Grau Superior: 6 de maig a les 17.00 i 19.00h

Demanar
cita a la
pàgina web

Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66
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Gastronomia

Albergínies Farcides
e
serv i a

931 094 207

do

m i c ili

Eva Remolina | amic.cat

Es tracta d'un plat econòmic,
senzill de preparar i molt nutritiu.
A més, si elimines la beixamel o
l'elabores amb llet desnatada
es convertirà en un plat amb
molt poques calories. Els ingredients que utilitzarem en aquest
plat són: 2 albergínies, 1 pebrot
vermell, 1 pebrot verd, 1 ceba,
400 gr. de tomàquet triturat, Sal,
Pebre, Oli, Formatge ratllat
Elaboració:
El primer que farem serà netejar les albergínies, treure-li la tija
i tallar-les per la meitat longitudinalment. Després, les posarem

Bar - Restaurant
de 1973
des

ESPECIALITAT

en Tapes Variades i típiques d'Aragó
Santa Madrona, 122 - 123
08911 Badalona
Tels. 93 389 30 80- 93 464 17 09
labotadearagon@wanadoo.es
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a coure en una olla amb aigua i
sal durant aproximadament uns
20 minuts. Mentre es fan, anem
picant les cebes i els pebrots en
trossets com més petits, millor.
I comencem a fregir-los en oli,
afegint sal i pebre durant 15

minuts. Quan estiguin les albergínies, les buidem amb molta
cura de no trencar-les ni deixarles massa fines. La polpa, la tallarem també com hem fet amb
les verdures, i l'afegim al sofregit juntament amb el tomàquet,

deixant que es fregeixi tot junt
durant altres 15 minuts a foc
molt lent. Un cop transcorregut
el temps, farcim les albergínies
amb la barreja, cobrim amb la
beixamel, afegim el formatge
ratllat i gratinem 20 minuts.

Carrer d'Arnús,26
BADALONA
933 84 66 54 · 646 59 15 98
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Can Ruti fa la primera
reducció d'estómac a l'Estat
amb el postoperatori al domicili
Can Ruti ha fet la primera
reducció d'estómac sense
el posterior ingrés hospitalari convencional. L'operació,
tècnicament anomenada
gastrectomia vertical, es va
realitzar el 6 d'abril a una
pacient jove amb obesitat
m ò r b i d a q u e, u n e s h o r e s
després de la inter venció,
va marxar a casa amb hospitalització a domicili. És el
primer cop que una cirurgia
d'aquestes característiques
es fa a l'estat espanyol, en
el marc d'un projecte de Can
Ruti per remodelar els circuits
quirúrgics en operacions de
mitjana i elevada complexitat. La intenció és "assegurar una atenció de qualitat al
domicili del pacient", destaca
en un comunicat el director
mèdic de l'hospital, Josep
Maria Mòdol. Per maximitzar
la seguretat de tot el procés
quirúrgic, des de Can Ruti
destaquen que, el primer i
segon dia del post operatori, professionals de la Unitat
d'Hospitalització a Domicili
van visitar la pacient a casa
per comprovar la correcta
evolució, valorar el control
del dolor i l'efecte del tracta-

ment mèdic. En paral·lel, un
cirurgià es va connectar amb
la pacient via telemàtica per
valorar possibles complicacions, les ferides i la tolerància a la dieta oral.
Els professionals de la Unitat
d'Obesitat Mòrbida estimen
p o d e r f e r e n t r e 10 i 15
procediments d'aquest tipus
durant el 2021, amb previsió
de creixement els propers
anys. Per ser candidats a

aquest tipus de recuperació
al domicili els pacients han
de complir una sèrie de requisits. Per exemple, no patir
obesitat ex trema o alguna
patologia associada important per minimitzar els riscos
de complicacions postoperatòries. També han de seguir
una senzilla for mac ió per
l'ús del dispositiu intel·ligent
REVITA que permet el seguiment mèdic telemàtic.
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Consells per a aconseguir
que es rentin les dents

Salut

Cometelasopa.com - amic.cat

En moltes ocasions els pares es desesperen perquè no
aconsegueixen que els seus
fills agafin l'hàbit de rentar-se
les dents. Hi ha unes pautes
que poden ajudar.
El primer i més fonamental,
sempre que podem per horaris, és rentar-nos les dents
amb ells després de cada
menjar. Som el seu primer i
més important exemple.
Cal començar a ensenyar-los
a rentar-se les dents des de
petits. La labor d'ensenyarlos no és senzilla; com la resta de l'educació dels vostres
fills, requereix paciència, insistència i molta tranquil·litat.
És necessari fer-ho diàriament. Perquè ho recordin
podeu utilitzar tot el que se
us ocorri. Cal tirar imaginació
a l'assumpte, com cartells o
jocs.
Per a motivar-los a rentar-se
les dents també podeu tirarli imaginació. Podeu buscar
vídeos, contes, imatges, his-

tòries, explicar-los els perjudicis de no rentar-se les
dents, etc.
Al principi també podeu utilitzar les recompenses o un
sistema de fitxes o punts per
a aconseguir que es rentin
les dents. Posteriorment,
aquestes recompenses haureu d'anar retirant-les a poc
a poc.

Nueva
Radiofrecuencia
Onix

Facial y corporal
Bonos y promociones
éste mes de mayo
Ven o llama y te
informamos!

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

Raons per apostar per
plantes decoratives a la llar
formajardin.es - amic.cat

La crisi del coronavirus ha
canviat radicalment el nostre
estil de vida. A més de les
conseqüències
sanitàries,
la pandèmia ens ha portat
a passar més temps a casa

que en l'exterior. Més que
mai, ara, la nostra casa és el
nostre refugi.
Per aquesta raó, és important crear en la llar un entorn
acollidor, càlid i relaxant, que
ens aporti comoditat. No parlem del mobiliari, sinó de la

decoració, i parlem de plantes per a la llar. Hi ha moltes
opcions per optar per tenir
plantes a casa.
Un dels principals beneficis
de comptar amb plantes com
a element decoratiu a casa
és que ens ajuden a crear un
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millor entorn. Les plantes ens
ajuden a purificar l'aire, proporcionant així una contínua
renovació de l'ambient interior. Podem optar per plantes
com la Costella d'Adam o els
Dolços Somnis. Aquestes opcions seran perfectes per a
dotar de naturalitat l'estada.
A més, cal destacar que,
gràcies a la seva funció purificadora de l'aire, l'ambient
estarà menys carregat, influint així en la reducció de
nivells d'estrès i augmentant
el benestar i l'optimisme dels
habitants de l'habitatge.
A més, les plantes contribueixen a reduir la humitat

dins d'una llar. Tenir plantes
a casa farà que la temperatura sigui més lleugera, sumant així confort i comoditat
al nostre dia a dia en la llar.
Algunes de les recomanacions són la Figuera de Fulla
de Violí, el Lliri de la Pau o
la Falguera d'Estrella Blava.
Amb elles, aconseguirem
reduir els nivells d'humitat a
casa, creant un entorn molt
més acollidor.
I tot, sense oblidar que
són aliats contra l'estrès i
l'ansietat. Existeixen exemplars amb propietats relaxants, com la Planta del
Pebrot o l'Ocell del Paradís.

Contribuiran a reduir els nivells d'estrès i ansietat i, per
tant, a impulsar el nostre optimisme.
D'altra banda, si tens animals
a casa, aquests també mereixen una planta. Hi ha plantes
adequades per a ells, amb
l'objectiu de crear un ambient
agradable per als animals.
Entre les plantes més recomanades per a aquesta finalitat hi ha la Palmera de Saló o
la Falguera de Boston, entre
altres. En definitiva, comptar
amb plantes en la nostra llar
ens servirà per a millorar la
qualitat del temps que passem a casa
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Passos a seguir per a
aconseguir un certificat
energètic
redacció - amic.cat

El certificat energètic és un document obligatori que ha de tenir
tot propietari que vulgui vendre o
llogar un habitatge. Aquest do-

cument qualifica l'habitatge amb
una lletra, que va de la A fins a la
G. Aquesta lletra informa sobre
l'eficiència energètica de l'edifici,
sent l'A la qualificació més alta i
la G la menor. Aquesta última re-

presentaria que l'habitatge no té
cap eficiència energètica.
Per a obtenir el certificat energètic, fan falta fer quatre passos,
a continuació us els detallem:
Contactar amb un tècnic certificador per a la seva visita:
El tècnic fa un pla de l'habitatge
i analitza tancaments, materials,
ubicació...
El càlcul de la certificació
energètica: El tècnic utilitza totes les dades que ha recollit per
a calcular l'eficiència energètica
de l'habitatge, assignant una de
les lletres (des de la A a la G).
Lliurament de l'informe al propietari: A més de la lletra amb la
qualificació, el propietari rep un
document de diverses pàgines
amb els detalls i recomanacions
per a la millora de l'eficiència
energètica de l'habitatge.
Registre del certificat en
l'organisme autonòmic: A continuació, el certificat es registra
en l'organisme autonòmic que
correspongui. És obligatori ferho per part del propietari. Un
certificat sense registrar és el
mateix que no tenir un.
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5 idees d'organització
que mai havies pensat
redacció - amic.cat

Si tens les teves coses ordenades, tindràs la teva
ment allunyada del caos
.L'organització és fonamental per a qualsevol llar. Si
tens les teves coses ordenades, tindràs la teva ment
allunyada del caos. Per això,
t'explicarem algunes idees
d'organització que mai havies pensat, però que t'aniran
molt bé per a tenir una llar
lluny del desordre.
La prova dels 5 minuts. Agafa una bossa d'escombraries
i busca coses en la teva llar

que puguis tirar. Posa't un
temporitzador i triga 5 minuts. T'adonaràs que quan
passin els 5 minuts, et sentiràs bastant motivat i continuaràs el temps que puguis.
Organitza la teva llar segons
els teus hàbits. Has de netejar i organitzar-te depenent
de com és la teva manera de
viure i de quins són els teus
hàbits. Ha de funcionar per
a tu.
Etiquetes per a l'ordre. Les
etiquetes poden ser la teva
salvació, sobretot si sols tenir
pots o petites caixes d'ordre.
Etiquetar les coses et permetrà tenir un bon ordre de qual-

sevol cosa que tinguis en la
teva llar, i que sigui molt més
fàcil trobar les coses.
Si tens fills, involucra'ls!
Pots
involucrar-los
en
l'ordre de la teva llar perquè
d'aquesta manera, ells també
col·laborin i, a més, adquireixin la responsabilitat de ferho bé per ells mateixos i que
en el futur, també siguin persones ordenades.
Si tens un garatge o traster, aprofita-ho! Pots invertir perquè funcioni aquest
espai.
Busca
recursos
d'emmagatzematge que et
vagin bé i que puguis ordenar
segons les teves necessitats.

• 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
39

LL.indd 38

06/05/2021 16:04:26

Immobiliària

Què poden exigir
(i què no) per a
llogar-me un pis?
Consumer/eroski.com / Amic
Si estàs pensant a arrendar
un habitatge és probable que
l'amo t'exigeixi certes garanties per a assegurar-se que
seràs bon inquilí. Fins a quin
punt pot fer-ho? Per a aconseguir un bon acord és essencial
signar un contracte el més
detallat possible, perquè hi
ha exigències que et demanaran per llei, mentre que altres
condicions només podran ser
efectives si apareixen contemplades en aquest contracte.

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

Sí que et poden exigir fiança,
però només una mensualitat.
Poden sol·licitar la nòmina
o Declaració de la renda,
però no tens obligació de
lliurar-les per a llogar una
casa. També poden sol·licitar
un aval. Però si exigeixen
un dipòsit o aval addicional,
ha d'estar contemplat en el
contracte signat entre totes
dues parts.
No has d'abonar els impostos ni l'assegurança de
l'habitatge. El pagament de
l'impost de béns immobles
(IBI) o d'impostos municipals
és responsabilitat de l'amo.
Així mateix, ell ha d'abonar
l'import de l'assegurança de
la casa.
Poden exigir pagar el lloguer
en dies determinats, tret que
s'acordi en el contracte una
mica diferent.
Si no s'especifica en el
c o ntr ac te u n ac o r d e ntre
propietari i inquilí, no es pot

obligar a l'arrendatari a no
tenir mascotes o fumar en
l'habitatge.
També poden demanar que
deixis la c asa abans que
acabi el lloguer fixat, però en
condicions concretes: quan
vo l u s ar aq u e s t i m m o b l e
com a habitatge habitual; si
s'utilitzarà com a habitatge
habitual per a familiars de
primer grau; o si es necessita perquè sigui l'habitatge
habitual del cònjuge en els
casos de divorci, de nul·litat
o de separació matrimonial.
Això sí, s'ha d'ocupar la casa
en els tres mesos següents al
desallotjament. En cas contrari, l'inquilí podria tornar.
És possible que un propietari
vengui el seu habitatge mentre
està llogada. No et poden
demanar que deixis la casa
abans d'acabar el lloguer. És
obligació de l'amo mantenir
el contracte de lloguer que
està signat.
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La Badalona d'abans
BADALONA

La sala de telers mecànics de l'empresa Industria del Tejido Cuyás,
SA, l'any 1952. Aquesta
empresa tèxtil –coneguda popularment com a
Cal Moro- estava situada al carrers de Maria
Auxiliadora, Marquès de
Montroig i Alfons XIII.
Arturo Ferran/Museu
de Badalona. AI. Fons
Industria del Tejido
Cuyás, SA

LA FOTO DELS LECTORS

Plaça de Pep Ventura.
Imatge de l’any 1965 amb
l’empresa Tejidos Cuyà,
coneguda com Cal Moro.
Foto: Josep Cortinas

Si voleu enviar les vostres fotos:
badalona@totbadalona.com o
WhatsApp, 651 97 6 517
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Horòscops
Facilitat Roser Bona · AMIC

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Amb Mercuri per la Casa III, s'activa
el teu sector de les comunicacions.
Dies de més trucades i missatges.
Reps notícies d'algú que pertany al
teu passat sentimental.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Venus transitant per Casa II, pot portar bones notícies del sector econòmic. Despeses vinculades a bellesa
o moda. Si tens problemes amb un
veí, s'obren vies de diàleg.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Amb Mercuri i Venus ja al teu signe,
surts d'una etapa que pot haver estat fosca. Recuperes energia i ganes
de fer coses. Passejos i potser una
excursió en bona companyia.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

S'obren nous horitzons i recuperes
l'esperança. Més trobades amb amics
i també podria donar-se una forta
atracció amb una persona que coneixes d'una activitat grupal.

Es comencen a moure coses al sector professional amb noves oportunitats. Bon moment per exposar un
producte o servei al públic. A la feina
es pot donar un assumpte amorós.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Tràmits vinculats a fiscalitat o préstecs. Experimentes una renaixença
de la teva persona. Darrerament potser han mort algunes il·lusions, però
comencen nous projectes.

Moment de certa introspecció i meditació profunda de la teva vida. Estàs
disposat a fer els canvis necessaris
per donar el millor de tu. Converses
secretes i confidències.

Dos planetes per Casa VII, ajuden
que augmentin els contactes. També
s'obre la possibilitat de conèixer una
persona especial, amb qui viuràs una
gran compatibilitat.

Si ets una persona creativa, pots
trobar que tot el que veus et parla.
Connectes més amb la natura i els
animals. Venus a Casa XII, afavoreix
un enamorament en secret.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
El sector laboral està beneït per la
bona sort o per una valoració positiva
del teu treball per part de superiors
i companys. La salut, també experimenta una millora.

Frases cèlebres
«Estimar-se a un mateix és el
començament d’una aventura que
dura tota la vida»
Oscar Wilde

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Una persona del cercle d'amics mostra el seu interès sentimental en tu.
T'afalaga, però tens més opcions i no
saps per a qui decidir-te. Despeses
per millores a la llar.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Si vols canviar de casa o fins i tot,
anar a viure a una altra població, es
donen algunes possibilitats i ho valores, encara que per ara no moguis
fitxa. Trobada familiar.

Dites
«No aclucar l'ull»
significat: no poder dormir.
exemple: el nen ha estat plorat tota la nit.
La meva muller i jo no hem clucat l'ull en
tota la nit.
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Meteo
MIRANT EL CEL

La méteo dels dies
26 d’abril a 9 de maig
Meteorologia / Oriol Rodríguez

La ploguda de l’1 de maig va ser
tot un regal per al territori, que
va mancat d’aigua. Tant és així
que, tot i els 25 a 30 l/m2 que
es van acumular al conjunt del
municipi, les rieres van dur un
cabal ben pobre. És a dir, que
l’aigua es va filtrar i es va aprofitar gairebé del tot. Fotografia de
la riera de Pomar, de Joan Gea.

Sudokus

El mes d’abril va acabar sent
més fred del compte, amb una
anomalia de temperatura de
-0,9 °C respecte a la mitjana
climàtica. El canvi de mes no
ha comportat un canvi massa
marcat de tendència. Aquesta
primera setmana de maig també
ha sigut menys suau del que seria
habitual, malgrat que l’anomalia
ha estat força més modesta.
Durant els darrers quinze dies
el temps s’ha mantingut força
tranquil, llevat del primer dia de
maig, quan hi va haver tongada
de pluja general i generosa.
Aquell matí fou passat per aigua,
amb precipitació feble i continuada que va anar caient mansament durant hores. L’arribada
per l’oest d’una pertorbació i
el vent de component marítim

Dificultat: Alta

2 8

8

Temp màx

20,8 °C el dia 8

Temp mín
Hr màx

10,8 °C el dia 3
93% el dia 30

Hr mín

38% el dia 26

Press atm màx

1023,4 hPa dia 3

Press atm mín

1005,3 hPa dia 27

Vent màx

43,5 km/h (sud)
el dia 6

Precipmàx 24h

25,6 l/m2 dia 1

Precip anual

105,0 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Dificultat: Molt Alta
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carregat d’humitat que bufava en
superfície van afavorir la formació dels núvols responsables de
les pluges. Ràpidament, però,
es van imposar les clarianes i,
aquella tarda, va ser molt més
tranquil·la. Està sent una primavera eixuta. Un dèficit de precipitació que també s’arrossega de
l’hivern i la tardor passats. Per a
trobar un dia tant o més plujós
que l’1 de maig d’enguany (25,6
l/m2) caldria recular fins al 6 de
setembre de 2020.
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Anuncis
per paraules
TREBALL
CHICA BUSCA TRABAJO de
personas mayores o limpieza con
mucha experiencia externa o interna solo personas serias
672 580 015
C H I CA B U S CA T R A BA J O
externa para cuidado personas
mayores y limpieza 654 896 110
BUSCO TRABAJO POR HORAS.
Muy responsable y puntual.
612 480 135

INSERTA EL TEU
CLASSIFICAT
ONLINE:

SEÑORA OFRECE SUS SERVICIOS para cuidado de mayores y
limpieza. 666 006 472
CHICA BUSCA TRABAJO de
externa al cuidado de personas
mayores o limpieza con experiencia 652 675 030
CHICA BUSCA TRABAJO de
externa al cuidado de personas
mayores o limpieza con experiencia 652 675 029
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo por horas y fines de
semana. 631 602 459

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo por horas o media jornada
para limpieza. 631 198 427
SEÑORA BUSCA trabajo de
limpieza, cuidado de mayores y
niños. Interna o externa y fines de
semana. 636 273 774
SEÑORA BUSCA trabajo interna
o externa. 633 162 873
SEÑORA BUSCA trabajo interna
o externa. 674 833 493
CHICA BUSCA trabajo por horas.
Horarios a convenir. 637 184 927
CHICA BUSCA trabajo externa o interna para el cuidado de
mayores, niños y casa.
631 311 946

VARIS

MASCARETA FFP2
HOMOLOGADA

0,38€
+ IVA

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

933 839 493

COMPRAMOS Libros, juguetes,
comics, cromos, antigüedades,
plumas, Discos, puros, objetos
religiosos. Restos pisos, casas.
Pago al momento. José Miguel.
679 736 491
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
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Distribuïdors oficials
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

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd 1

EL VERMUT
COROMINAS
Canonge Baranera, 45
647 520 697
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647
CA L´ALBERT
Canonge Baranera,
106-108
934 642 127
LA BOTIQUE DEL PEIX
Canonge Baranera, 42
933 891 048
CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976
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
FARMÀCIA CAIRÓ
Canonge Baranera 60
93 384 04 53
655 039 269
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
BALLESOL
Av. Navarra, 2
934 641 372
FORN LAIA
Av. President Companys, 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
M. Mont-Roig, 72-74
933 979 163
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Troba la teva
revista als
distribuïdors
oficials del TOT

LA SALUT
CARNISSERIA
HERNANDO
Pau Piferrer, 15
933 990 901
XURRERIA RODRÍGUEZ
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 3
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
M. 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 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
FARMACIA MONGUIÓ
Rambla Sant Joan, 180
933 873 893
MANRESÀ
RESTAURANT
BUKKET
Ctra. de Mataró, 101
933 842 688
MORERA
BON AREA (MORERA)
Morera, 101
933 955 012
FORN CA L’AVI
MARSAL
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
CA LA BERTA
Guifré, 208
648 63 95 93
FARMÀCIA PRAT
Francesc Macià 94
93 387 06 47
607 26 72 21
FLORISTERIA
S. VENTURA
Plaça Pep Ventura, 13
FRUITES I VERDURES
PADRÓ
Providencia, 140
933 872 021
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
CONDIS
Guifré, 100-108
934 646 989
JOIERIA LA PLANA
Guifré, 82
933 977 156
ALFA BADALONA
CENTRE – MAR
Industria 143 – 149 local
93 397 59 65
CONDIS
Torner, 5-7
934 610 770
ULTRAMARINOS
MARTINA
Progres, 93
93 388 12 42
RAVAL
FORN MARENA
Baldomer Solà, 55
933 979 671
FONTISI PASTISSERIA
Plaça Pep Ventura, 16
93 387 49 42
SANT CRIST
BON ÀREA
Coll i Pujol, 185
934 610 405

RENOVACIÓ

Avinguda Primer
de Maig, s/n

Horari:
de 8h. a 14h.
Alimentació en general i altres serveis.
Per què continues com a distribuïdor?
Perquè a la gent li agrada molt poder recollir
la revista cada divendres i estar informat
de tota l'actualitat de la ciutat.
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Reserves
info@donzella.cat
Tel. +34 669.184.488

www.donzella.cat
Passeig Marítim
Badalona s/n
08911

LES NITS
DE DIMARTS
A DISSABTE
US ESPEREM!
DONZELLA
DE LA
COSTA!
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