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El gratacel 
badaloní

Portada.indd   1Portada.indd   1 26/05/2021   12:02:1126/05/2021   12:02:11



��������������������
����������������������

������������������������������������������������������������������

����������������
������������������
�������������

���
��������

��
���

��������������������

����������������

���������������

���������������

��������������������
����������������������

������������������������������������������������������������������

����������������
������������������
�������������

���
��������

��
���

��������������������

����������������

���������������

���������������

��������������������
����������������������

������������������������������������������������������������������

����������������
������������������
�������������

���
��������

��
���

��������������������

����������������

���������������

���������������

��������������������
����������������������

������������������������������������������������������������������

����������������
������������������
�������������

���
��������

��
���

��������������������

����������������

���������������

���������������

��������������������
����������������������

������������������������������������������������������������������

����������������
������������������
�������������

���
��������

��
���

��������������������

����������������

���������������

���������������

��������������������
����������������������

������������������������������������������������������������������

����������������
������������������
�������������

���
��������

��
���

��������������������

����������������

���������������

���������������

VIU 
BADALONA
DES DEL MAR
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Repartim a domicili

Horari: 
de dimarts a diumenge de 12 a 16.30h i de 19.30 a 23.45h. 

(dilluns tancat)

Industria, 361 · local 15 Badalona | 677 028 756

ARRIBA EL SUSHI DE QUALITAT A BADALONA
Ja estem oberts! 

MERAKI.indd   1MERAKI.indd   1 25/05/2021   10:05:0925/05/2021   10:05:09



4

 567 municipis catalans tenen 
 menys veïns que al gratacel 
 de Sant Mori 

Ciutat | Redacció

Segons l'Idescat, hi ha un 
total de 567, dels 947 munici-
pis catalans amb menys de 
1.600 habitants. A Badalona, 
en concret al barri de Sant 
Mori de Llefià, tenim tota 
una comunitat de veïns que 
supera tots aquests municipis 
en habitants. L'edifici, amb 
quatre escales diferents, està 
a la mateixa avinguda de Sant 
Mori de Llefià, al costat de 
l'avinguda Doctor Bassols i 

és un dels edificis més alts 
de Badalona, amb un total de 
15 plantes. Cap a l'any 1974, 
i construït per fases, aquest 
edifici gegant, va començar a 
construir-se i en pocs mesos 
va començar a omplir-se de 
veïns, tal com explica el presi-
dent de l'escala B de Sant 
Mori 151-157, José López. 
L'edifici està dividit en 4, i 
en cada un d'ells hi ha dues 
escales, en total 8 escales 
dividides en 15 plantes. López 
recorda que molta gent de 

5

Llefià li va posar el sobre-
nom del "gratacel" del barri, 
també a l'edifici situat a la 
plaça Trafalgar que té també 
15 plantes. López explica que 
molts veïns que fa més de 40 
anys que hi viuen s'han anat 
fent grans, però a la vegada 
als pisos "han vingut a viure 
parelles joves". El veí reconeix 
al TOT que les vistes des del 
terrat, són més de 15 pisos, 
són espectaculars, amb vistes 
a tota la costa badalonina i de 
les poblacions properes.

La Setmana
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Es calcula que al "gratacel" 
de Llefià hi viuen uns 1.600 
veïns. José López explica 
que abans estaven aplegats 
en una mancomunitat, però 
ara cada escala s'organitza 
de manera separada. Tot i 

La força dels 1.600 veïns que viuen al gratacel de Sant Mori 

això, la pandèmia va portar els 
veïns a unir esforços en una 
campanya solidària per recollir 
aliments entre els veïns que 
hi viuen. López ha explicat 
que van recollir més de 1.000 
quilos de menjar, gràcies a 

totes les escales implicades, i 
ara tenen la intenció de repetir 
l'experiència. Tot i ser 1.600 
persones, aquest tipus de 
campanya han unit els veïns 
amb l'esperit conjunt de viure 
al "gratacel" badaloní.

Edifici plaça 
Trafalgar (Llefià): 
15 plantes 

Els altres 
edificis més alts 
de Badalona

Edifici Quinta 
Elvira (Coll i Pujol): 
11 plantes

Edifici Ausiàs 
March (Progrés): 
15/17 plantes
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Empresa | Carles Carvajal

Sorpresa, en majúscules, de 
la decisió del Grup d'Osborne 
d 'empor tar-se par t  de la 
producció de l'Anís del Mono 
al Puerto de Santa Maria, a 
Cadis. Una notícia que ha 
caigut a Badalona com un 
gerro d'aigua freda. Dels 8 
treballadors, que actualment hi 
treballaven, han estat acomia-
dats 5, que ja han rebut la 
comunicació de l'empresa. La 
UGT ja ha anunciat mobilit-
zacions per aquests acomia-
daments. A partir d'ara, a la 
fàbrica badalonina, només 
es farà oli essencial i els 

Aromes de Montserrat i la 
resta de producció de l'Anís 
serà traslladat a Andalusia. El 
Grup Osborne estaria treba-
llant en un pla de viabilitat, que 
implicaria estudiar poder fer 
un restaurant i seguir amb les 
visites turístiques a la fàbrica. 
En un comunicat, l'empresa 
ha assenyalat que «davant 
la impossibilitat d'actualitzar 
la línia d'embotellament amb 
què compta avui dia la fàbri-
ca, per les limitacions del 
mateix edifici i per la normativa 
actual vigent al nucli urbà de la 
ciutat, el procés d'elaboració 
es completarà en una altra 
planta d'Osborne».

Exterior de la fàbrica de l'Anís del Mono Queixes pels efectes 
de les botellades a les 
platges

Una noia, major d'edat, va 
ser agredida dissabte a la 
matinada la platja de l'Estació. 
Els Mossos van detenir el 
presumpte agressor. El detin-
gut va quedar en llibertat, 
després que la noia no el va 
denunciar. Diumenge, la plaça 
de la Vila va acollir un acte de 
rebuig a l'agressió.

Veïns i restauradors de la 
façana marítima han lamentat 
que grups de joves traslladin 
cadires dels bars del voltant 
arran d'aigua per fer botella-
des, durant els darrers caps 
de setmanes. A més, els joves 
deixen totes les deixalles, d'una 
nit de festa, a la sorra que els 
serveis de neteja han de retirar 
a primera hora.

Neix la plataforma "Parc de 
la Mobba" per reclamar que 
s'enderroqui 

Un grup de veïns del voltant 
de l'antiga fàbrica Mobba han 
creat la plataforma "Parc de la 
Mobba" per defensar la nova 
ordenació de zona. La plata-
forma defensa la construcció 
d'un gran parc urbà/ zona 
verda. A més, els veïns han 
denunciat "interessos polítics 
de l'oposició" per evitar que la 
Mobba ara vagi a terra.

Llibertat pel jove 
acusat presumptament 
de l'agressió d'una noia a 
la platja

Osborne s'emporta part de la producció 
de l'Anís del Mono a Andalusia

Aquest dijous, 27 de maig, 
ha obert les portes el nou 
supermercat Condis situat 
a l'interior del Mercat de 
Pomar-Morera. El nou es-

tabliment ha de servir per 
revitalitzar el mercat, amb 
noves parades del mateix 
supermercat, de productes 
frescos.

Condis inaugura el seu supermercat al Mercat 
Municipal de Pomar-Morera
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 Josep Valls, el salvador 
 del Pont del Petroli 

Ciutat | Redacció

El passat dijous 20 de maig, 
ens va deixar Josep Valls, 
en una residència d'Alella. 
Valls, de 86 anys, va ser tota 
una institució a Badalona. 
Era conegut com el pastisser 
de la Morera, per un establi-
ment que va regentar durant 
anys al carrer Sant Vicenç. 
Valls va encapçalar un seguit 
d'accions per millorar la ciutat, 
des d'asfaltar part del Torrent 
de la Font, per comunicar 
el barri amb els instituts o 
construir unes escales al 
carrer Sant Anastasi. Anys 
més tard, i un cop Campsa va 
abandonar el Pont del Petroli, 

Valls va començar una altra 
lluita per salvar el pantalà. 
Hi havia molts ciutadans que 
consideraven que estava ben 
boig, i fins i tot, polítics de 
l'època, però ell tenia clar que 
això seria un símbol. Després 
de moltes lluites, i gràcies 
també a l'arquitecte Antoni 
Poch i un grup de submarinis-
tes, els polítics, encapçalats 
llavors per l'alcaldessa Maite 
Arqué, van decidir mantenir 
l'estructura. Era l'any 2001. 
Durant aquells anys que el 
pantalà esperava un projec-
te de remodelació, Valls li 
va donar una capa de mini 
i el va pintar de color blau, 
en un gest que va tenir el 

suport d'una marca de pintu-
res. Finalment, el 13 de juny 
de l'any 2009, el Pont s'obria 
per tots els ciutadans. De 
seguida, el Pont del Petroli 
va convertir-se en un dels 
principals senyals d'identitat 
de Badalona i l 'espai més 
fo to g ra f i a t  d e  l a  c i u t a t , 
gràcies a la lluita d'en Josep 
Valls, on per cert té una placa 
commemorativa. Valls també 
va presentar-se durant anys 
a les eleccions municipals, 
amb el seu partit, LLEI, on 
mai va aconseguir represen-
tació. El 2011, va ser nomenat 
"Badaloní de l'any", gràcies a 
la iniciativa del TOT Badalo-
na. Descansi en pau.
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Quan Campsa va decidir, l'any 
1999, tancar els dipòsits a prime-
ra línia del mar,l'Ajuntament de 
Badalona no sabia què fer del 
pantalà per descarregar carbu-
rant fins aquests dipòsits, però 
un veí de la ciutat, un pastis-
ser del barri de la Morera, en 
Josep Valls, va reclamar incan-
sablement durant set anys que 
el conegut Pont del Petroli se 
salvés per la seva singularitat. 
Valls, va obtenir suport de cente-
nars de badalonins i deis mitjans 
de comunicació locals. L'any 
2001,l'Ajuntament de Badalona, 
va demanar al Ministeri de Medi 
Ambient espanyol la titularitat del 
pont. Ara els badalonins poden 
passejar per un nou espai que 
permet veure la ciutat amb uns 
altres ulls. Josep Valls mostrava, 
durant la inauguració, la seva 
alegria per poder passejar pel 
nou símbol de Badalona.

Com va anar la inauguració del 
Pont del Petroli? 
Si molt emocionant, molta gent 
em va venir a dir que gràcies 
a mi s'havia salvat el Pont del 
Petroli. Molts ciutadans s'han 
pres aquesta conservació com 
a pròpia. Estic content, també, 
de com han deixat el Pont, amb 
baranes d'acer inoxidable, el 
terra de fusta, les llums ... ara ja 
no és el Pont que jo vaig estar 
pintant de color blau, perquè 
abans podia semblar només 
ferralla. 

Com va començar aques-
t a  l l u i t a  p e r  s a l v a r  i 
conservar aquest pont?  
Jo de petit sempre anava a 
la zona del Pont del Petroli. 

9

Entrevista a Josep Valls, publicada al TOT el 19 de juny de 
2009, tot just després de la inauguració del Pont del Petroli

Llavors eslava molt contamina-
da, penseu que quan trepitjaves 
la sorra de la platja quedaves 
tot brut de quitrà, era un desas-
tre. Com hi havia una vigilàn-
cia constant, i no hi deixaven 
pescar, s'hi va començar a criar 
cavallets de mar i tota mena de 
peixos. Quan Campsa va deixar 
els terrenys, de seguida vaig 
pensar que el Pont del Petroli 
havia de ser per la ciutat i no es 
podia enderrocar.
 
Vostè és una persona molt 
compromesa amb Badalo-
na, tant que fins i tot, va 
crear  un par t i t  pol í t ic!  
Si, el Llei. Duran!, les darreres 
eleccions municipals més de 
600 badalonins em van votar, 
perquè saben que sempre he fet 
coses per la ciutat. Vaig fer una 
escala al carrer Sant Anas tasi, 
que en va costar set anys, 
gràcies a 5.000 escrits que vaig 
presentar a l'Ajuntament i també 
vaig posar ciment per obrir el 
carrer de Sant Vicenç, perquè 
els cotxes hi poguessin passar.

En la seva lluita per salvar el 
Pont del Petroli va pensar mai 
a tirar la tovallola?
Jo quan poso la banya mai 
la trec! Amb aquesta lluita 
ho tenia molt clar. Jo quan 
començo una cosa sempre 
l'acabo. Pensa que amb el 
tema del peat ge del port vaig 
recollir més de 3.000 signa-
tures perquè s'eliminés i ara 
finalment s'ha pogut treure.

I ara quina cosa canviaria de 
l'actual Badalona?
Doncs la rampa del carrer Sant 
Vicenç, al barri de la Morera. 
La part que toca amb Molí de 
la Torre està plena de sots i 
els veïns s'estan fent malbé els 
cotxes. L'altre dia li vaig comuni-
car a l'alcalde que l'arregles. 
També he demanat a tots els 
ajuntaments del Mares me que 
no treguin el traçat ac tual de 
la via del tren de la costa. Per 
exemple, no es pot perdre el 
Túnel de Montgat. Crec que és 
patrimoni de tots aquesta línia 
de Barcelona a Mataró.

Entrevista

De seguida 
vaig pensar 
que el Pont 

del Petroli 
havia de 

ser per 
Badalona"
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Veïns del carrer Sant Joan denuncien 
les actituts incíviques d'un grup 
de sense sostres

Ciutat | redacció

A pocs metres de la plaça de 
la Vila, a la placeta del carrer 
Sant Joan, els veïns denuncien 
que fa mesos que no poden 
descansar per les actituds 
incíviques de tres sense sostre 
que ocupen aquest espai dia i 
nit. Els veïns han traslladat la 
seva queixa al TOT Badalona 
després de diverses trucades 
a la Guàrdia Urbana i escrits a 
l'Ajuntament, sense una solució 
al cas. Els veïns volen deixar 

clar que en cap cas tenen res 
contra aquestes persones, però 
si contra les seves actituds 
incíviques, amb baralles, borra-
txeres, fer els seus excrements 
a qualsevol racó de la placeta 
o mastubar-se en públic. Un 
dels veïns afectats ha explicat 
que des de fa mesos no pot ni 
jugar a pilota amb el seu fill per 
l'estat que presenta la plaça 
i demana a l'Ajuntament que 
doni una sortida a les perso-
nes que s'apleguen a la plaça i 
netegi sovint tot l'espai.

Aquest divendres, 28 de maig, 
se celebra el Dia Internacional 
del Joc. Des de la plataforma 
Deixem de ser Invisibles (DSI) 
ha reclamat a l'Ajuntament, mi-
tjançant un escrit, que tots els 
parcs infantils tinguin almenys 
un joc inclusiu. A més, segons 
Marina Nieto de DSI, ha propo-
sat que Badalona tingui un parc 
amb tots els jocs inclusius.

Deixem de ser 
invisibles reclama parcs 
infantils inclusius

La temporada de bany 
començarà el proxim 
dissabte 5 de juny

Degustar els millors vermuts 
i  c e r ve ses  a r te s ana l s  i 
escoltar bona música, amb 
aquesta idea neix la f i ra 
Vermut&Sou l  que t indrà 
lloc el dissabte 5 de juny i 
diumenge 6 de juny, des de 
les 12h i fins al vespre. Durant 
el cap de setmana, diverses 
formacions musicals actua-
ran en directe a la Rambla 
badalonina.

L'estiu comença a treure el 
nas i amb ell la tempora-
da de bany a les platges de 
Badalona. Enguany, el servei 
de vigilància i socorrisme es 
posarà en marxa el dissabte 
5 de juny al litoral de la ciutat. 
La temporada s'allargarà fins 
a mitjans del proper setem-
bre.

L'Ajuntament tanca 
el pressupost de 2020 
amb 120 milions 
al calaix 

E l  g o v e r n  d e  l a  c i u t a t 
de Badalona va tancar el 
romanent de tresoreria de 
l'any passat amb 120 milions 
d'euros sense gastar. Des 
del PSC ha denunciat que 
no s'hagin destinar aquests 
diners a pal·liar els efectes de 
la crisi derivada de la pandè-
mia del Coronavirus.

La Rambla acull la fira 
Vermut&Soul els dies 
5 i 6
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Francesc Layret podria ser pacificat 
abans d'acabar l'any amb un carril bus 
a Via Augusta direcció Montgat

Mobilitat | Redacció

Fa 10 anys que el carrer 
Francesc Layret va començar 
el serial per pacificar-lo, primer 
en dies puntuals, com Nadal o 
Sant Jordi i des de fa un any 
els caps de setmana i festius. 
Entitats de Badalona fa temps 
que reclamen a l'Ajuntament 
que sigui valent i tiri endavant la 
pacificació d'una de les artèries 
principals de la ciutat. De fet, 
en moltes ocasions ha centrat 
el debat del ple municipal, la 
darrera aquest mateix dimarts. 
Ara, sembla que podríem 
acabar l'any amb el carrer 
Francesc Layret pacificat. Un 
projecte de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona així ho detalla. 
El principal escull és el trasllat 

de la gran quantitat de línies 
d'autobusos que passen per 
Francesc Layret. El projecte 
de l'Àrea Metropolitana implica 

El carril bus, a Via Augusta, estarà situat al cantó mar

traslladar els busos per Via 
Augusta, amb l'adaptació del 
carril mar i que seria en direcció 
Montgat.

Segons el projecte que ha pre-
sentat l'Àrea Metropolitana a 
l'Ajuntament, i que ha tingut 
accés el TOT, el carril bus que 
s'adaptarà per Via Augusta tin-
drà dues parades, una davant 
de l'Hospital i l'altra davant 
de l'edifici del Viver. A més, 
s'hauria de fer petites obres, 
com l'adaptació del gir entre 

Com seria aquest carril bus a Via Augusta? 

Martí i Pujol i Via Augusta i elimi-
nar un petit mur prop d'Hisenda. 
Les diferents línies de bus, que 
ara passen per Francesc Layret, 
pujarien, direcció muntanya, per 
President Companys, i s'evitaria 
el caos habitual de trànsit da-
vant dels jutjats, a Germà Juli. 
La pacificació del carrer Fran-
cesc Layret comportarà, se-

gons el projecte, un accés amb 
videocàmeres només per veïns 
i vehicles de descàrregues, en 
les hores convingudes. D'altra 
banda, Francesc Layret, Mar, 
Canonge Baranera o carrers al 
voltant de l'antic Maignon estan 
pendents d'un projecte de remo-
delació, tal com va anunciar fa 
uns mesos el govern municipal.
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Localitzen 48 persones dormint als carrers de Badalona, en el tercer recompte
Concentració per demanar que s'aturi l'obertura d'un bingo a Llefià
Comencen les obres per condicionar l'aparcament del carrer Porvenir, a Coll i Pujol
Noves passeres amb perfils blaus adaptats a les platges de Badalona

1 |
2 |
3 |
4 |

1

2 3

4

La setmana en imatges

Actualitat-12.indd   12Actualitat-12.indd   12 25/05/2021   11:21:5825/05/2021   11:21:58



MENARINI.indd   1MENARINI.indd   1 22/05/2021   23:52:3722/05/2021   23:52:37



14

Futbol americà | Manel Expósito

Els LIDERTEL Badalona Dracs 
va aconseguir al Municipal de 
Badalona Sud el seu onze títol 

Bàsquet | Manel Expósito

El Club Joventut Badalona 
disputarà l'eliminatòria de 
quarts de final del 'play-off' de 
la Lliga Endesa davant el FC 
Barcelona. La Penya dispu-
tarà el primer partit contra el 
conjunt blaugrana dimarts de 
1 de juny al Palau Blaugra-
na (22:00 hores) i el segon 
derbi serà a l'Olímpic dos 
dies després, dijous 3 (22:00 
hores). Si l'eliminatòria arribés 
a necessitar un tercer matx, es 
jugaria dissabte 5, novament al 
Palau (18:30 hores). L'equip de 
Carles Duran arriba a la fase 
final de la temporada després 
de concloure la lliga regular 
en setena posició. Durant els 

de lliga de futbol americà, el 
cinquè de forma consecutiva, 
després d'imposar-se al LG 
OLED Las Rozas Black Demons 
(21-31). Molt bon ambient a la 

darrers dies, el conjunt verd-
i-negre ha recuperat Xabi 
López-Aróstegui, després de 
dos mesos lesionat, i Demetrius 
Jackson ha tornat als Estats 
Units. Per la seva banda, 
Pep Busquets disputarà el 
seu primer 'play-off' amb el 
primer equip badaloní, després 
de tancar cessió al Bàsquet 
Girona. La possibilitat perquè 

El Barça, rival a quarts de final

Els Badalona Dracs, campions de lliga

Esports

ciutat i orgull badaloní amb el 
seu equip de futbol americà, qui 
continua fent història i portant el 
nom i la ciutat de Badalona al cel 
esportiu. Enhorabona, Dracs!

El conjunt de Manolo Gon-
zález va perdre el seu darrer 
partit de la temporada contra 
l'Atlètic Llevante a l'Estadi (1-

2). L'equip escapulat es va 
avançar però el filial granota va 
capgirar el marcador. Dolenta 
segona fase dels badalonins i 

la propera temporada jugaran 
a la Segona RFEF. Esportiva-
ment, la quarta categoria del 
futbol nacional.

Agra cloenda de temporada per part del Badalona

L'equip veterà masculí del 
Rem Badalona ha assolit la 
medalla de plata al Campio-
nat d'Espanya de llaüt 2021. 
La competició estatal es va 
organitzar a la localitat valen-

ciana de Dènia i la segona 
posició de l'equip badaloní 
va ser la millor participació 
dels conjunts catalans que 
hi participaven. Enhorabona, 
equip!

El Rem Badalona, subcampió d'Espanya

Foto: David Grau / CJB

els socis i aficionats de la Penya 
puguin gaudir de la fase final 
de la temporada a l'Olímpic 
és pràcticament nul·la, tot i 
que n'hi ha equips de la Lliga 
Endesa que ja han pogut gaudir 
del supor dels seus socis a 
la graderia. Ara com ara, el 
'play-off' es disputaria sense 
espectadors a cap partit que 
disputi el Joventut.
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¡REGALO SESIÓN 

AURICULOTERAPIA!

5 SESIONES
199€

armoni-marc.indd   1 09/03/2020   10:04:50ARMONI.indd   1ARMONI.indd   1 22/05/2021   23:57:3122/05/2021   23:57:31



16 17

Un nen de 10 anys i una nena 
de 9 van morir el 28 de maig 
de 2001, ara fa just 20 anys, 
en caure a la riera de Santa 
María de Merlés, a la comarca 
d'Osona, quan es va trencar 
la corda amb la qual practi-
caven la tirolina. Els bombers 
han rescatat els cadàvers 
dels nens, que estudiaven 
en el col·legi Badalonès i que 
estaven passant uns dies a la 
casa de colònies de Curtius, al 
terme municipal de Lluçà per 

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

a practicar esports d'aventura. 
Anys després, el 2004, el jutge 
va condemnar a dos anys i 4 
mesos de presó el propietari de 
la casa de colònies Ca Curtius, 
i a dos anys de presó al profes-

sor de gimnàstica del col·legi 
Badalonès, com a autors de 
dos delictes d'homicidi per 
imprudència per la mort de 
dos nens que van morir ofegats 
a la riera de Merlés.

Agresión sexual a una chica 
en #Badalona. Nuestro 
apoyo a la víctima y familia.
Dolor, rabia, impotència. 
#Justicia No es no 
@FederacioDones

A Josep Valls li devem 
la conservació del Pont 
del Petroli de #Badalona. 
Eternament agraït. Descan-
si en pau. I moltes gràcies 
@cagranser

Endur-se la producció del 
#AnisDelMono de #Badalo-
na a Andalusia és quasi 
com portar la Sagrada 
Família a Sevilla 
@xavilunya

Opinió

Dos alumnes del  
Badalonès morien  
a la Riera de Merlès

FA 20 ANYS ERA NOTICIA  

#TOTBADALONA A INSTAGRAM  
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L'exdirectiu de La Caixa,el 
badaloní  Jaume Giró ha 
estat nomenat nou conse-
ller d'Economia i Hisenda del 
govern català. Giró va ser direc-
tor general de la Fundació "La 
Caixa" entre el 2014 i el 2019 
i anteriorment havia ocupat 
el lloc de director executiu de 

CaixaBank el 2009. El badaloní 
Jaume Giró va adquirir molt 
protagonisme durant l'última 
campanya de Joan Laporta 
per a la presidència del Barça. 
De fet, era previst que fos el 
vicepresident econòmic del 
club. Amb tot, després de les 
eleccions, i pocs dies abans de 
la presa de possessió de la nova 
junta directiva, Giró va decidir 
no entrar a la directiva del club 
blaugrana. Giró té el repte d'una 
àrea clau per la recuperació 
postpandèmia.

Quina xarxa social  
utilitzes més  
darrerament?
Twitter 61%
Instagram 34%
Altres xarxes 3%
Facebook 2%

Pròxima pregunta: 
Et sembla bé que els 
restaurants instal·lin més 
terrasses als carrers?
Sí, dóna vida a la  
restauració
No, molesta als veïns
No ho sé, depèn de la zona

348 vots 

via Twitter @totbadalona

Mor Josep Valls, "el salvador del Pont del Petroli". 
D'arreglar carrers, demanar escales a salvar el Pont

Elena Ortiz: Sempre el recordaré fent la rampa de ciment 
que anava a l'institut Isaac Albéniz
Xavi A.Camí: Un senyor de cap a peus! Lluitador incansa-
ble, demostrant que les coses es poden fer amb voluntat
Mar Baños: Sempre recordarem la teva lluita i les galetes 
dels cavallets de mar. Que la terra et sigui lleu

El badaloní Jaume 
Giró, nou conseller 
d'Economia de la  
Generalitat

EL PERSONATGE  

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT  

ENQUESTA  
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Cultura popular | Redacció

La se tmana v inen t  serà 
Corpus i Badalona torna a 
recuperar alguns dels actes 
tradicionals d'aquesta festi-
vitat. El barri de Dalt la Vila 
serà, com cada any, l'escenari 
d'aquesta festivitat amb un 
programa farc i t  d 'ac tes , 
gràcies a l 'Associació de 
Catifaires de Badalona. L'any 
passat la festa, com gaire-
bé totes, va quedar suspesa 
per la pandèmia. Enguany, 
l 'Associació de Cati faires 
de Badalona està acabant 
d'organitzar la programació 
d'aquest 2021. L'entitat, però, 
ja ha anunciat que no hi haurà 
les típiques catifes de colors 

Arts | Redacció

L'Or feó s'està conver t int, 
darrerament, en una de les 
entitats culturals més actives 
de Badalona. Això ho demostra 
la seva aposta per les activi-
tats que presenta cada cap de 
setmana. Aquest mateix tenim 
tres propostes destacades. 
Aquest mateix divendres, 28 
de maig, s'ha programat el 

18

L'ou com balla torna a la Rectoria
de Santa Maria per Corpus 

Música i monòlegs omplen el cap de setmana cultural a l'Orfeó

als carrers dels barris antics 
de Badalona, però si algunes 
de manera testimonial. Els 
carrers i carrerons de Dalt 
la Vila no fa recomanable 
elabora les catifes per la gran 
quantitat de persones que 
s'hi aplegaven. Tot i aquesta 
suspensió, l'entitat ha prepa-
rat altres actes per celebrar 
Corpus. No faltarà l'Ou com 
balla, a partir del dijous 3 de 
juny, a la Rectoria de Santa 
Maria, amb les flors i fruites 
que acompanyaran l'ou. Els 
Catifaires també han progra-
mat el pregó, enguany a càrrec 
del perruquer Miquel Carre-
ras, o la Missa de Corpus, de 
cara a diumenge 6 de juny, a 
l'església de Santa Maria.

recital de Esteve Genís Terri 
amb Game of Tones i Josep 
Traver, a les 20h. Dissabte 
serà el torn de l'espectacle "Les 
cançons que m'acompanyen", 
a les 18:30h, a l'Espai Tolrà de 
l'Orfeó i diumenge, 30 de maig, 
torna el cicle "Dimoni Comedy" 
amb els monòlegs de Manu 
Pradas i David Garcia, a l'hora 
del vermut, a les 12h, també a 
l'Espai Tolrà.

Angelo Giuseppe Roncalli (Sotto il 
Monte, Itàlia 1881-Roma 1963). El 
1925 fou consagrat bisbe i nome-
nat visitador apostòlic de Bulgària i, 
posteriorment, delegat apostòlic de 

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

AVINGUDA JOAN XXIII, ARTIGUES 

20

Cultura

Turquia i Grècia (1935). El 1944 fou 
enviat a París com a nunci del papa 
i el 1953 fou nomenat cardenal pa-
triarca de Venècia. El 1958 fou elegit 
papa, càrrec que desenvolupà fins a 
la seva mort el 1963.

L'Ou com balla tornarà al badiu
de la Rectoria de Santa Maria

Interior de la seu de l'Orfeó, 
al carrer Enric Borràs 
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Teatre | Redacció

Enguany, la tradicional Nit de 
les Guineutes, organitzada 
pels Amics del Teatre Zorri-
lla, celebrarà la seva gala de 
lliurament de guardons en 
un acte preparat especial-
ment per a l'ocasió. La gala 
tindrà lloc aquest diumen-
ge, 30 de maig, a les 19h, 
al Teatre Zorrilla (entrades 
gratuïtes). L'entrega dels 
diferents premis es durà a 
terme enmig d'una vetllada 

20

Lluís Marco rebrà aquest diumenge 
la Guineueta honorífica

Com cada dilluns, 
directes a l'Escola 
de Música Moderna
El cicle "Per fi és dilluns" 
permet escoltar música en 
directe cada primer dia de la 
setmana a l'EMM de Badalo-
na. Fa uns dies vàrem poder 
escol tar e l  duet Xirgu i 
Vidal amb la seva energia 
musical.

on no hi faltaran diversos 
espectacles com la lectu-
ra dramati tzada de l 'obra 
guanyadora del Premi de 
Teatre Breu-Andreu Solsona 
2019: Aquestes meves veus, 
d'Àngels Aymar. Aquest any, 
entre els guardonats, desta-
ca la Guineueta honoríf i -
ca que anirà cap a l 'actor 
badaloní Lluís Marco. També 
seran guardonats Ferran 
Cebrian, Escola Maregassa, 
Joan Giralt, Albert Ibáñez, 
Toni Saigi "Chupi" o el Círcol.

La Nit de les Guineuetes tindrà lloc aquest dissabte 
Presentació del llibre 
"Cul-de-sac", de Martí Noy

Aquest d iumenge, 30 de 
maig, la companyia Sus4 
presentarà l'obra "Una altra 
manera, a les 18:30h. D'altra 
banda, la Dramàtica d 'El 
Círcol ens portarà el cap de 
setmana vinent, 5 i 6 de juny, 
en escena una nova obra, 
"Burundanga". En aques-
ta ocasió es tracta d'una 
obra de Jordi Galceran que 
arribarà dissabte a les 19h i 
diumenge a les 18h.

El badaloní Mar tí Noy ha 
publicat diversos llibres de 
poesia, com Ella, Autoestop, 
D'ara endavant i Les danses. 
El 3 de juny, a les 19h, a l'Espai 
Betúlia presentarà el nou 
llibre Cul-de-sac. L'acte està 
organitzat per l'Associació 
Cultural de Poesia Pont del 
Petroli i l'entrada és limitada 
per aforament. 

La inauguració de 
l'exposició Pedro Rovira, el 
3 de juny

Finalment, l'exposició sobre 
e l  d issenyador badaloní 
Pedro Rovira, 1921-1978 
s'inaugurarà el 3 de juny, 
i no la setmana passada, 
com vàrem publicar al darrer 
número del TOT. Finalment, 
el Museu de Badalona ha 
dec id i t  retardar aquesta 
mostra que estarà disponible 
fins a l'octubre.

Caps de setmanes teatrals 
al Círcol
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El mes de febrer, el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
una moratòria de l’enderroc de la fàbrica Mobba, per 
repensar el futur d’aquell espai.

Més de 6000  signatures, de persones i entitats, avalen 
fins ara la proposta que un grup de ciutadans hem posat 
sobre la taula per declarar l’edifici més emblemàtic de 
la MOBBA, com a Bé Cultural d’Interès Local, (BCIL).

Proposem convertir-lo en una fàbrica de creació cultural 
i que l’Ajuntament en tregui a concurs la seva gestió.

Volem que una gran plaça (de 1700 m2) sigui compatible 
amb la cultura, la reactivació econòmica, la memòria 
històrica i la projecció de la ciutat. I fer-ho en aquell lloc 
emblemàtic, amb un cost raonable i complint amb la 
normativa urbanística vigent.

T’ho expliquem amb tot detall a www.lamobba.cat, on 
també pots sumar-hi el teu suport.

Disseny Joan Pedragosa, 1959
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BADALONA

DIVENDRES 28 DE MAIG

Exposició "Bodegons de 
pandèmia", fins al 30 de maig, 
a l'Orfeó Badaloní

Cinema al Círcol "Mientras 
dure la guerra", a les 19h, al 
teatre del Círcol

Concert dEsteve Genís Terri 
amb Game of Tones i Josep 
Traver, a les 20h, a l'Orfeó Ba-
daloní

DISSABTE 29 DE MAIG

Jocs de falda, per a nadons 
de 0 a 3 anys, taller inicial gra-
tuït, a l'Orfeó Badaloní

Espectacle "Les cançons 
que m'acompanyen", a les 
18:30h, a l'Orfeó Badaloní

Festes de Bufalà, bingo mu-
sical, a les 19h i cinema a la 
fresca a les 22h, a l'escola Can 
Barriga 

DIUMENGE 30 DE MAIG

Visita guiada a la Casa de 
l'Heura i la Casa dels dofins, 
a les 10:30h, al Museu. Més 
informació al mateix Museu 

Festes de Bufalà, ball al parc, 
durant el dia, al parc de To-
rrents i Lladó

Taller per a adults: Un déu 
per a cada dia, a les 10:30h i 
12h, al Museu. Més informació 
al Museu

"Dimoni Comedy", monòlegs, 
amb Manu Pradas i David Gar-
cia, a les 12h, a l'Espai Tolrà 
de l'Orfeó

Teatre, "Una altra estrena", 
de la companyia SUS4, a les 
18:30h, al teatre del Círcol

DILLUNS 31 DE MAIG

Cicle "Per fi és dilluns!", 
concert amb Inhumankind, a 
les 20h, a l'Escola de Música 
Moderna de Badalona

DIMARTS 1 DE JUNY

Pel·lícula  Dani Karavan, a 
les 20h al Teatre Margarida 
Xirgú

DIMECRES 2 DE JUNY

Presentació del llibre "Cul-
de-sac", de Martí Noy, a les 
19h, a l'Espai Betúlia 

DIJOUS 3 DE JUNY

Corpus 2021. L'Ou com balla, 
durant tot el dia, a la rectoria de 
Santa Maria 

Exposició del dissenyador 
badaloní Pedro Rovira, a les 
19h inauguració, al Museu. Fins 
al 17 d'octubre

Pregó de Corpus 2021, a càrrec 
d'en Miquel Carreras, a les 19h, a 
la Rectoria de Santa Maria 

DISSABTE 5 DE JUNY

Corpus 2021, a les 9h, catifa 
davant Santa Maria 

La Primavera a la Serralada 
de Marina, durant el matí, als 
voltants de Can Miravitges, amb 
diverses activitats

La Dramàtica d'El Círcol pre-
senta "Burundanga", a les 19h, 
al Círcol

Agenda

Festes de Bufalà
Diumenge 30,  ball al parc, durant el 
dia, al parc de Torrents i Lladó

22
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La tranquil·litat d’una trucada.
Des de qualsevol lloc en qualsevol moment.

Atenció 24h.

93 497 0 497
www.pfb-serveisfuneraris.com

SERVEIS
FUNERARIS

Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat
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Benvolguda "vella de merda"
Venanci Saborit

Així és com et va respon-
dre un jove que acabava 
d'atropellar-te amb un pati-
net a tota velocitat, just en 
el moment en que sorties 
de casa. Segurament per a 
aquest jove jo també de ser 
un "vell de Merda". Doncs 
sí, prefereixo ser un "vell de 
Merda" que ha lluitat tota una 
vida per fer un món una mica 
millor, que un irresponsable 
sense educació. Quina so-
cietat estem construint? Què 
podem esperar de qui no 

24

Lectors

Abocador darrere 
dels magatzems 
Bricomart
Victor Mas, i veïns de Bufalà 

Som un grup de veïns que 
vivim prop del carrer Mun-
taner, al barri de Bufalà. La 
instal·lació, ara fa més d'un 
any, del Bricomart ha pro-
vocat que darrere d'aquests 
magatzems hi hagi un aboca-
dor il·legal. Grups d'incívics 
es dediquen a llençar tota 
mena de deixalles al carrer 
Muntaner, en un espai que 
hauria de ser verd. Els veïns 
creiem que el propietari, en 
aquest cas Bricomart, hauria 
d'instal·lar una tanca per evi-
tar que l'abocador creixi.

respecta normes bàsiques, 
com ara no atropellar les 
persones que caminen per 
la vorera? Evidentment ni tu, 
benvolguda veïna, ni jo, som 
persones de merda. Ningú 
no és una persona de merda. 
Ni tan sols aquest irrespon-
sable que et va atropellar. 
Però queden dues pregun-
tes: quina societat volem?, i 

què fa l'Ajuntament de Bada-
lona per garantir la seguretat 
de les persones que, simple-
ment, caminen per la vorera 
i corren el risc de ser impu-
nement atropellades? Tens 
molta mes dignitat tu que qui 
t'atropella i que qui no dóna 
les ordres a la Policia per con-
trolar aquest abús. Una forta 
abraçada, benvolguda veïna!
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Aparcament
metropolità

aparcament.amb.cat

A Badalona
ja no necessites
els parquímetres

Ni a Barcelona, Castelldefels, Esplugues, l’Hospitalet, Montgat, el Prat, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern ni Santa Coloma de Gramenet.

Perquè l’app AMB Aparcament Metropolità unifica la gestió 
de l’estacionament, de manera còmoda i segura, 

a la metròpolis de Barcelona.

Descàrrega gratuïta
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 Els errors més habituals en la 
 rutina de cura facial, evita'ls! 

             ungleria         @ungleriaC/ Canonge Baranera, 105 Tel. 930 077 377

• Ultrafirmeza   • Celulitis
• Compactación de tejido • Grasa localizada
• Regeneración de colágeno • Lipoescultura no invasiva

LA SOLUCIÓN 
DEFINITIVA

El tratamiento más efectivo 
contra la celulits y la grasa. Tec-
nología exclusiva de ultrasonido 
multifocal de baja frecuencia y 
baja intensidad que aportan fir-

meza total desde el interior.

EXCLUSIVO EN 
LUC ESTÉTICA
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bellezaactiva.com - amic.cat

Segur que ets molt conscient 
de la importància de cuidar-
se la pell i mantenir unes 
rutines. La pell és l'òrgan més 
gran del cos, i no només s'ha 
de cuidar per estètica, sinó 
també per salut. I tot influeix: 
l'alimentació, les condicions 
ambientals, l'estat emocional, 
el tabac... Per aquest motiu 
hem de donar-li a la pell totes 
les cures que es mereix.Això sí, 
a vegades cometem errors en 
la nostra rutina. Al post d'avui 
t 'expliquem, de la mà de la 
farmacèutica Rocío Escalante, 

els 10 errors més habituals que 
es cometen a l'hora de cuidar el 
nostre rostre. Pren nota!

Els errors més habituals
1. Triar un producte que no 
sigui adequat per al teu tipus 
de pell. Com ja hem dit moltes 
vegades, és importantíssim 
que coneguis la teva pell i les 
seves necessitats. És essencial 
per triar els cosmètics que més 
s'adeqüin a la teva pell. El que 
passa és que, normalment, ens 
deixem influir pel màrqueting 
o l'opinió dels nostres afins i 
amics, però el que li va bé a un, 
a un altre segurament no.

2. Falta de constància. Pacièn-
cia! Els resultats promesos pels 
cosmètics no es noten de la nit 
al dia. Així que és essencial ser 
constant amb les rutines, segur 
que així sí que aconsegueixes 
veure els beneficis i millores en 
el teu rostre.
3. Voler utilitzar tota mena 
d'actius. Els actius són fantàs-
tics i cada un té els seus benefi-
cis: el retinol, l'àcid glicòlic, la 
niacinamida, etc. Però potser la 
teva pell no els necessita. Millor 
que personalitzis la teva rutina 
amb els actius més eficaços 
segons el teu tipus de pell i els 
que no et facin falta, fora.

Tendències
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4. Saltar-se la neteja facial 
o no fer-la adequadament. 
El primer pas de la rutina i el 
més essencial. Cal netejar la 
cara diàriament, matí i nit, amb 
productes adequats i preferi-
blement utilitzant una tovallola 
exclusivament per a ella. No 
val això de netejar-se només 
al matí, amb aigua i eixugar-se 
amb la mateixa tovallola que 
utilitzes per a la resta del cos.
5. No hidratar-se. Normalment 
aquest és un error que cometen 
les persones amb la pell grassa, 
mixta i amb tendència a acne, 
perquè creuen que això farà 
que encara surtin més grans o 
greix a la pell, però no és així. 

La hidratació diària és essencial 
per reforçar la barrera cutània. 
6. Aplicar molta quantitat 
de producte. Aquest és un 
dels errors més habituals, i 
pot saturar la pell i ocasionar 
acne cosmètica per oclusió 
dels porus. Els beneficis no es 
multipliquen si apliques més 
quantitat. La quantitat justa 
depèn de cada producte, ja 
que alguns funcionen més que 
altres. Però, en línies generals, 
la grandària d'un pèsol serà 
suficient per a tot el rostre, i la 
grandària d'un gra d'arròs pel 
contorn dels ulls.
7. Abusar o no ut i l i tzar 
exfoliants. En aquest cas l'error 

el trobem en els extrems. Les 
pells grasses i mixtes, sobre-
tot, necessiten exfoliar-se per 
mantenir els porus nets, sense 
abusar d'ells que poden provocar 
irritacions. Cal trobar l'equilibri.

INSTITUT EUGENI D’ORS

ESO - BATXILLERAT

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

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

- 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

TORN DE TARDA

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

PORTES OBERTES  Demanar 
cita a la 

pàgina web
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Fabre Gemmòlegs

El safir blau és la varietat blava del mineral 
corindó, grup mineral on també pertany el 
vermell robí, que tot just vam comentar en 
l'anterior edició de "La Pedra de la Setmana". 
Al pas de la llum, el safir pot ser transparent, 
translúcid o bé opac (com els de la foto) i en 
funció de la transparència de l'exemplar, es 
talla en caboixó (arrodonits, com a la foto) o bé 
facetat (amb cares, vèrtexs i arestes). El color 
més valorat és el blau intens, tonalitat deguda 
a què la seva composició química conté una 
barreja d'òxids d'alumini, ferro i titani. De 
safirs també n'hi ha d'altres colors a part de 
blau, com per exemple: grocs, rosats, verds...
També en trobem d'incolors (anomenats 
leucosafirs) i fins i tot, de color taronja, els 
buscadíssims i preuats safirs padparadscha. 
Aprofitant la seva elevada duresa (9 en l'escala 
de Mohs) només superada pel diamant, és 
molt resistent a l'ús quotidià i al seu conse-
qüent desgast, això permet que una joia amb 
safirs es mantingui intacta al pas dels anys. 
En l'observació al microscopi, el safir natural 

es caracteritza per presentar unes fines línies 
rectes de creixement, mentre que en el safir 
sintètic -molt utilitzat per fabricar els vidres 
dels rellotges d'alta gamma- les presenta de 
forma corbada: és la inclusió més característi-
ca dels safirs sintètics obtinguts mitjançant el 
conegut com a "Mètode de Fusió Verneuil". Els 
jaciments més importants de safirs naturals 
al món es troben principalment a Birmània, 
Kashmir, Sri Lanka, Tailàndia i Austràlia, entre 
d'altres. Si heu viatjat a qualsevol d'aquests 
països i vau comprar un safir, us podem fer 
un disseny muntant-lo en un penjoll o en un 
anell, per exemple. Animeu-vos a lluir uns 
bons safirs aquest estiu, aprofitant que el blau 
klein és un dels colors tendència de tempora-
da! Per cert! S'acosta la Revetlla de Sant Joan 
i perquè brilleu amb llum pròpia en la nit més 
màgica de l'any, només cal que ens digueu que 
sou lectors del Tot i us obsequiarem amb un 
Tractament de Bellesa Facial i una Sessió Mans 
de Seda, gratuïtament amb totes les vostres 
compres, fins al 30 de juny.

Us hi esperem amb il·lusió!!!

La pedra de la setmana: 
El safir blau

C / LLEÓ  28
08911  Badalona

gratuït

Joies i Gemmes
Taller de Reparació

www.fabregemmolegs.cat
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Tractaments d'addiccions
Accumbens ofereix els tractaments més 

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

Ser lliure és possible.

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

Demana la teva primera visita gratuïta 
sense compromís

Amb l'arribada del bon temps, 
ens ve de gust començar treure 
capes de roba per a, a poc a 
poc, adaptar-nos al sol. Això 
comporta deixar exposada la 
pell després de mesos sense 
veure la llum del sol. Encara 
que hàgim cuidat la pell durant 
els mesos de fred, ara amb 
l'arribada del bon temps i la 
primavera no podem descurar-
la i hem d’assegurar de mantenir 
la pell preparada per al sol i la 
calor. Si bé s’ha de mantenir tot 

l'any la pell hidratada, ara s'inicia 
la temporada de depilació més 
completa i és molt important 
aconseguir-ho.
El pr imer truc és ex fol iar 
abans de depilar. En exfoliar 
s'eliminen les cèl·lules mortes 
que s'acumulen en la dermis, la 
qual cosa permet que la depila-
ció sigui més fàcil i menys agres-
siva per a la pell. També després 
de depilar, és extremadament 
important hidratar-la. La depila-
ció altera les fibres en el teixit 

conjuntiu de la pell, i usar un bon 
hidratant afavoreix la reestructu-
ració d'aquestes fibres. A més 
d'afavorir la normalització de 
la sequedat, també refresca la 
zona depilada. Hidratar després 
de depilar evitarà les rojors, la 
irritació i fins i tot els granets. 
Això sí, hem de prestar especial 
atenció als productes que triem 
tant a l'hora de depilar-nos, com 
d'hidratar. Han d'anar d'acord 
amb les característiques i neces-
sitats de la pell.

 Llueix una pell perfecta 
 aquesta primavera 
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La tendència per a aquest 2021 
és apostar pels viatges domès-
tics i de proximitat . La mobilitat 
i el transport ha estat en 2020 
molt peculiar amb motiu de la 
pandèmia. En 2021 seguim 
amb una situació de restriccions 
a la mobilitat molt similars, i 
els viatges i el turisme seran 
bastant diferents, adaptats a 
les limitacions que ens trobem 
en l'actualitat. Segons diver-
sos experts, la tendència per 
a aquest 2021 és apostar pels 
viatges domèstics i de proximi-
tat, sense fer grans desplaça-
ments. Repassem les claus per 
a continuar viatjant aquest any 
amb seguretat i no portar-nos 
desagradables sorpreses.
Encara que el trajecte sigui 
curt, hem de preparar el nostre 
viatge igual que si la destinació 
estigués a milers de quilòmetres. 
Així, és molt important portar 
el cotxe a revisió amb suficient 
antelació. S'ha de descansar 
bé els dies anteriors, sobretot 
si matinarem el dia de viatge, i 

31

 Els viatges curts també han 
 de ser segurs: com preparar-los 

revisar la ruta que realitzarem, 
així com els possibles punts on 
pararem, i introduir-los en GPS 
amb antelació per a no haver de 
manipular-ho durant el trajecte. 
Si viatgem amb menors o amb 
animals domèstics, tenir també 
en compte les seves pròpies 
necessitats a l'hora de planifi-
car el viatge. I si canviarem de 
comunitat o província, també 
podem donar-li un cop d'ull al 
mapa dels plans de mobilitat, per 
evitar-nos sorpreses. I quines 
coses hem de portar en el nostre 
cotxe en un viatge curt? És molt 
recomanable fer una llista per a 
revisar tot el que hem de portar 

en el nostre cotxe. I aquí cal 
incloure tant el que necessita-
rem per a realitzar el trajecte 
com per a la mateixa estada en 
el nostre lloc de destinació. Pel 
que fa al vehicle, destaquem 
especialment la necessitat de 
portar la documentació, les 
armilles reflectores i triangles 
d'emergència, la roda de recan-
vi, kit d'eines i el sistema de 
reparació de burxades. Pel que 
fa a l'equipatge, hem de tenir 
en compte la situació actual de 
pandèmia, i a la nostra bossa 
no poden faltar mascaretes de 
recanvi, gel hidroalcohòlic, i 
tovalloletes desinfectants.

Motor

TALLER: Guixeres, 52  Badalona 

PADDOCK-BDNPADDOCK-BDN
ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

Tel.93 399 26 92       654 09 83 95      info@paddockbdn.es · www.paddockbdn.es

BOTIGA: Baldomero Solà, 4  Badalona 
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exemples. La nova f igura 
s'incorpora i complementa un 
equip format per 3 rehabilita-
dors de l'àmbit social, treball 
social i terapeuta ocupacional; 
una treballadora social, una 
neuropsicòloga, una auxiliar 
de clínica i el coordinador del 
centre; equip que atén als 
usuaris de les poblacions de 
Badalona, Tiana, Montgat i 
una zona de Sant Adrià del 
Besòs. Tots ells compartei-
xen l 'objectiu i raó de ser 
del servei: pal·liar l'impacte 
del trastorn en l'autonomia 
de la persona, promovent i 
coordinant processos de canvi 
orientats a la recuperació, 
millorant la integració com a 
ciutadans de ple dret i actuant 
com a elements de connexió 
de la persona amb la comuni-
tat, per tant, engloba des de 
l'atenció individual, a la grupal, 
a la família i la participació 
comunitària.

L a  d a r r e r a  i n c o r p o r a -
ció a l 'equip del Servei de 
Rehabil i tació Comunitàr ia 
(SRC) Bétula és una tècnica 
d'acompanyament i suport 
entre iguals (peer to peer) 
prov inent de l 'assoc iac ió 
ActivaMent, amb la que BSA 
manté una aliança. El suport 
mutu, la sensibilització i la 
mediació són algunes de les 

seves funcions, que han de 
contribuir al fet que els usuaris 
tinguin la informació adequada 
respecte al sistema de salut, 
els recursos disponibles o 
les tècniques per conciliar els 
símptomes de problemes de 
salut mental amb la recupe-
ració. L'escolta activa, les 
activitats de coaching o de 
control de crisis en són altres 

Creix el Servei de Rehabilitació 
Comunitària Bétula de BSA

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 
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El Departament de Salut va 
posar en funcionament, al se-
tmana passada, un punt mitjà 
de  vacunació al Centre Cívic 
Can Cabanyes, equipament 
cedit per l'Ajuntament de 
Badalona, amb entrada per 
l'avinguda de Salvador Es-
priu. Aquest punt, gestionat 
per l'Institut Català  de la Sa-
lut, obrirà de dilluns a diven-
dres, de les 9 a les 13 hores i 
de les 15 a les 20 hores. Tam-
bé els caps de setmana, sem-
pre segons la disponibilitat de 
vacunes que hi hagi en  cada 
moment.  Els primers dies de 
funcionament s'estan admi-
nistrant vacunes a la població 
compresa  entre els 50 i els 
59 anys. El Centre Cívic Can 
Cabanyes forma part dels 19 
punts de vacunació mitjans 
que hi ha  oberts a data d'avui 
a la Regió Sanitària Metropo-
litana Nord. Els altres 2 punts 
situats a  Badalona són el 
Centre Cultural El Carme (ca-

Salut

rrer de Francesc Layret, 78), 
i el Centre  Sociosanitari de 
Badalona Serveis Assisten-
cials (carrer de Sant Jeroni 

de Murtra, 60). Al  Barcelonès 
Nord també hi ha un punt a 
Santa Coloma de Gramenet, 
al Centre Cívic Can  Mariner.

Entra en funcionament 
un nou punt de vacunació 
a Can Cabanyes
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libri del pulmó és tan senzill com 
practicar sovint una respiració 
conscient i profunda, ja que incor-
porar en el nostre dia a dia res-
piracions pausades de manera 
relaxada nodrirà d’energia el pul-
mó. Gaudir del dia a dia i practicar 
el Mindfulness o l’atenció plena 
pot servir per fer front a les emo-
cions que afecten negativament a 
l’activitat pulmonar. El fetge tam-
bé pot escalfar la sang, en aquest 
cas quan mengem aliments pro-
cessats o molt greixosos perquè, 
en conseqüència, el fem treballar 
de més.  Per tant, hem de tenir 
cura a l’hora d’escollir els aliments 
que consumim i prioritzar aquells 
que són de temporada i que no 

Daphne Nieto · Centre 

de Teràpies Orientals

La picor als ulls, les erupcions a 
la pell i d’altres manifestacions 
al·lèrgiques que presentem quan 
comença l’època de primavera 
són el que la Medicina Xinesa 
pot resumir com “símptomes de 
calor interna”. Els òrgans que 
generen calor quan estan en des-
equilibri són l’estómac, el fetge i 
el pulmó. Aquests també són els 
responsables d’enfortir el sistema 
immunitari. A més a més de les 
al·lèrgies, el sistema immunita-
ri també és el responsable de 
les patologies dermatològiques 
causades per un desequilibri de 

calor, com l’herpes o la psoriasi, 
les quals tenen la seva preva-
lença en l’època de canvis de 
temps. Davant d’això, cal cuidar 
aquests òrgans vigilant l’estrès i 
l’alimentació. En Medicina Xinesa 
el sistema immunitari s’anomena 
Wei Qi o Qi defensiu. I perquè el 
“Wei Qi” sigui capaç de fer front 
als canvis d’estació, necessitem 
que els nostres òrgans estiguin 
en equilibri i que el nodreixin. La 
depressió i l’ansietat molts cops 
alteren la nostra respiració i fan 
que no anhelem de manera co-
rrecta. Hem de ser conscients i 
posar-hi remei perquè el pulmó 
escalfa la sang quan respirem 
malament. Per evitar el desequi-

 Com posar remei a les manifestacions  
 al·lèrgiques de la primavera i millorar 
 el sistema immunitari
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porten conservants. Pel que fa 
a la part emocional, la ràbia i la 
frustració són les emocions que 
debiliten el fetge. Així que intentar 
deixar refredar els conflictes per 
veure les coses en perspectiva és 
important per a la nostra salut.
Per altra banda, l’estómac escalfa 
la sang quan estem preocupats, 
quan mengem de pressa i, a 
més a més, també afecten ne-
gativament els aliments baixos 
en nutrients i aigua. En aquest 
sentit, les verdures de fulla verda 
i amargues ajuden a refrescar la 
sang, també és important veure 
suficient aigua entre els àpats. 
Evitar menjar mirant el mòbil i 
mastegar els aliments amb cura 

i sense pressa també són hàbits 
que cal tenir en compte.
Les manifestacions a la pell i 
les al·lèrgies tenen sempre un 
component emocional, que ac-
tua com a detonant o agreujant. 
Quan ens estressem o estem tris-
tos, els limfòcits o glòbuls blancs 
-responsables de la immunitat-, 
baixen. “Wei Qi” feble. Per tant, 
no és estrany que surtin els her-
pes i que les al·lèrgies empitjorin 
en períodes d’estres i en canvis 
de temps, ja que el cos ha de fer 
un esforç d’adaptació al canvi de 
pressió atmosfèrica i temperatu-
ra. Tenir cura de la part física i la 
part mental farà que ens puguem 
cuidar millor i que el nostre cos 

respongui amb eficiència als can-
vis d’estació. Pel que fa a la part 
mental, hem de treballar la tris-
tesa i la frustració sempre inten-
tant ser positius. En relació amb 
la part física, cal ingerir aliments 
com la mel, els fruits vermells, els 
cítrics, la ceba, l’all, els xampin-
yons, les bledes, els espinacs, el 
bròquil i fels fruits secs. En termes 
generals, augmentar els aliments 
rics en Ferro i Vitamina E perquè 
milloren el sistema immunitari. És 
important mantenir una alimen-
tació rica en verdures, aliments 
antioxidants i beure força aigua. 
La millor recepta és una vida cal-
mada, amb temps per respirar i 
menjar bé.

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

Nueva 
Radiofrecuencia 
Onix  
Facial y corporal
Bonos y promociones 
éste mes de mayo
Ven o llama y te  
informamos!
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formajardin.es - amic.cat

Crear un ambient grat es 
relaciona molt a la neteja 
i a l'ordre d'un lloc. Que la 
casa es trobi neta és com-
pletament necessari perquè 
les nostres estades siguin 
grates i agradables. És molt 
convenient per a tots arribar 
a una casa i aconseguir una 
aroma fresca, perquè et sen-
tiràs còmode, sentiràs que 
pots respirar aire fresc. Hi ha 
elements naturals que poden 
allunyar les males olors de 
casa teva. Per eliminar ma-
les olors pots col·locar en un 
lloc on no es vegi un envàs 
que contingui vinagre, aquest 
s'encarregarà d'absorbir to-
tes i cadascuna de les males 
olors. Pots agrega flors a la 
teva sala d'estar. Aquesta és 
una de les formes més fàcils 
d'allunyar les males olors, i 
és que les flors amb el seu 
perfum natural impregnaran 
tot el lloc d'una manera molt 
agradable. Pots optar per di-
ferents flors com, per exem-

ple, gessamí, gardènies o fins 
i tot roses. També pots optar 
per tests de farigola o alfàbre-

ga. Pots posar-los a la cuina, 
així les olors de menjar no es 
quedaran en aquest espai.

Perfums per a donar-li un 
toc d'olor a net a la teva llar

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

LL.indd   36LL.indd   36 22/05/2021   22:35:3122/05/2021   22:35:31



38 39

 5 idees de decoració 
 per al dormitori 

vivirhogar.republica.com - amic.cat

La veritat és que la nova dinà-
mica social ha arribat a can-
viar totalment l'enfocament 
de cadascun dels espais de 
la llar incloent els dormito-
ris. Amb el pas del temps, és 
molt comú que les estances 
no s'adaptin a les necessitats 
de cada família, i per això el 
més convenient és canviar 
algunes coses a la teva casa, 
i especialment a la teva habi-
tació. Aquest 2021 hi ha no-
ves tendències, entre elles, 
la necessitat de tenir una fi-
nestra oberta a un món que 
ens deixa tancats.
Compartim algunes de les 
tendències per a decorar la 
teva habitació per aquest 
2021.
Afegeix el color blanc. El 
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color blanc, com tothom sap, 
li proporciona amplitud a ca-
dascuna de les nostres es-
tances, per la qual cosa si el 
que desitges és sentir frescor 
a la teva habitació aquesta 
és una de les millors opcions 
per a tu i és un color que 
sempre funciona amb qual-
sevol estil de decoració.
Tingues una finestra en la 
teva recambra. Si tens la 

possibilitat de crear-la, fes-
ho! Així cada vegada que 
vulguis mirar l'exterior, ho 
podràs fer.
Vesteix el llit segons la 
data. Hi ha molts estils de 
llençols i cobrellits amb els 
quals pots comptar, de dife-
rents colors i materials. Això 
li donarà un toc molt especial 
a la teva habitació, serà úni-
ca.

Canvia l'ordre del teu llit. 
A vegades ens avorrim de 
la decoració i només fa falta 
canviar l'ordre de les coses. 
Això li donarà a la teva habi-
tació una nova vista i et treu-
ràs l'avorriment.
No ho pensis més i compta 
amb aquests consells, canvia 
la teva habitació i tingues la 
que sempre havies somiat 
per a casa teva!

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

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

En la seu operativa de WASP 
(World's Advanced Saving 
Project), companyia italiana 
especialitzada en impres-
sió 3D) situada a la Massa 
Lombarda (un municipi de la 
província de Rávena, a Itàlia) 
podem trobar des de fa uns 
dies la primera casa impresa 
en 3D que, com a material 
base, utilitza terra del mateix 
lloc en el qual s'ha construït.
L'habitatge, que és la primera 
d'aquest tipus, ha estat dissen-
yada per MAC (Mario Cucinella 
Architects). El projecte compte 
amb el suport del concurs de 

Immobiliària

Imprimeixen la primera casa 
amb terra quilòmetre zero

l'Escola de Sostenibilitat local, 
i podem veure una galeria 
d'imatges en el lloc web It's 
Nice That.
La idea era crear un habitat-
ge a partir de terra quilòme-
tre zero amb l'objectiu de no 
generar cap residu; el material 
només rep un processament 
en la impressora 3D que no 
genera cap contaminació i, a 
més, com és terra del mateix 
lloc en el qual es construeix, 
no hi ha cap transport, la qual 
cosa també redunda en el seu 
cost. Una altra dels avantat-
ges és que amb 60 metres 
quadrats d'espai (i dividit en 
una sala d'estar, dormitori i 
cuina), l'habitatge ha estat 
construït en només 200 hores 
de treball utilitzant el procés 
que els mateixos inventors han 
batejat com a Tecla (acrònim 
de Technology and Clay, Terra 
i Argila).
Com podem veure per les 
imatges, la casa s'assembla 
més a un decorat d'un dels 
films de la saga Star Wars 
(tant en el seu interior com en 

el seu exterior), encara que 
aquest disseny no és capri-
txós: primer perquè l'estudi 
MAC cerca sempre treballar 
amb dissenys orgànics i, a 
més, prèviament ha realitzat 
un estudi sobre com la forma 
de la casa afectarà la seva 
eficiència relacionada a la 
seva ubicació (latitud i altura), 
així com el material del qual 
està fet afecta l'aïllament a 
l'hivern i la ventilació a l'estiu.
A més, la forma i les arestes 
ex ter iors contr ibueixen a 
l 'equ i l ib r i  es t ruc tura l  de 
l'edificació, que està confor-
mada per 350 capes de 12 mm 
i 60 metres cúbics de materials 
naturals.
Passant a l'interior, part del 
mobiliari està fet juntament 
amb la mateixa estructura 
d'argila que forma la casa. 
A l t res mobles i  ob jec tes 
necessaris per a fer habita-
ble l'edifici, estan dissenyats 
per a poder ser reutilitzats o 
reciclats. El consum elèctric 
mitjà de la casa no supera 
els 6 kW.

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONES, 

ALBAÑILERIA, 
ELECTRICIDAD, 

FONTANERIA, GAS, 
PINTURA, ECONÓMICO

670 -232 -977
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 750 habitatges d'obra nova 
 venuts durant el 2020 
 a Badalona 

Un 40% dels habitatges ven-
uts a Catalunya durant l'any 
passat es van concentrar en 
ciutats com Barcelona, Sa-
badell, l'Hospitalet de Llo-
bregat, Terrassa i Badalo-
na. Aquesta última ciutat ha 
notat un increment notable 
de les operacions, amb 750 
habitatges d'obra nova en-
tregats, dades que estan al 
mateix nivell que el 2004 i 
el 2006. De fet, Badalona 
encapçala el rànquing d'una 
de les ciutats catalanes amb 
més venda d'habitatge nou. 
La covid va provocar una 

caiguda de la compravenda 
d'habitatge a Barcelona del 
24% durant el 2020 en com-
paració amb l'any anterior, 
una contracció que va ser 
del 18% a tota la demarcació 
barcelonina, segons un es-
tudi presentat aquest dimarts 
per la consultora immobiliària 
CBRE. En total es van fer ope-
racions amb 48.800 habitat-
ges a la demarcació i 11.200 
a la ciutat. Malgrat aquest 
descens, l'informe 'Mercat 
Residencial a Espanya 2021' 
assenyala que la situació a la 
demarcació és similar a la del 

2016, molt allunyat de com es 
va afrontar la crisi del 2008. 
Així, durant el 2020 el nombre 
de pisos d'obra nova acabats 
van augmentar un 6%. La con-
sultora és optimista i preveu 
que les operacions de compra 
i venda s'incrementin un 5% 
aquest 2021.Les restriccions 
per combatre la pandèmia i 
la incertesa econòmica també 
van provocar una caiguda dels 
visats de construcció del 18% 
durant el 2020 a la demarca-
ció, amb més de 14.000 visats 
el 2020, ja que s'ha frenat la 
construcció de projectes nous.

Avda. Alfons XIII, 267 · 08918 Badalona | Tel. 93 738 41 94 | 626 610 556
Aicat nº 9893 | www.badalonaurbanita.com | badalonaurbanita@gmail.com

         • Certificado energético y cédula de habitabilidad
• Seguros de vivienda e impago • Asesoramiento personalizado

Alquila
Compra

Vende
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Facilitat Roser Bona · AMIC

Frases cèlebresFrases cèlebres DitesDites

«Cada pas recorregut enriqueix al 
pelegrí i l’apropa una mica més a 
fer realitat els seus somnis» 

Paulo Coelho

«No aguantar-se els pets»

significat:  estar tan cansat, esgotat, 
demacrat  o  vell que costa  quasi valer-se 
per ell mateix.

 Àries (Del 21/3 al 20/4)

Sembla que toca fer canvis de darre-
ra hora al sector laboral. Sorgeixen 
imprevistos que canvien plans pel 
proper any. En l’aspecte sentimental 
fes més cas a la intuïció.

 Taure (Del 21/4 al 20/5)

Et mostres més rebel del que és ha-
bitual. T’has allibera’t d’algunes pors 
i has guanyat en seguretat. Mart a 
Casa XII et pot inquietar. No siguis 
tan dur amb tu mateix.  

 Bessons (Del 21/5 al 20/6)

El sector econòmic et treu una mica 
la tranquil·litat. Ho portes en silenci 
i prefereixes fer plans en solitari. 
Venus per la Casa V, pot regalar 
bons moments en parella.

 Cranc (Del 22/6 al 21/7)

El sector laboral segueix protegit 
amb el trànsit de Venus. Si treballes 
per altres, reps una dosi de confian-
ça. Millores en salut. Poses remei a 
alguna dolència o trastorn.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Sol i Mercuri per Casa VI, inclinen a 
posar energia en el sector laboral. 
Professionalment no et conformes 
amb qualsevol cosa i no descartes 
treballar pel teu compte.

 Verge (Del 24/8 al 23/9)

Júpiter i Saturn a Casa VI, inclinen a 
fer canvis en els teus hàbits quoti-
dians. Si no fas esport, podries co-
mençar a practicar-ne. També pot 
sorgir interès en el ioga.

 Balança (Del 24/9 al 23/10)

La conjunció Júpiter/Saturn a Casa 
V activa assumptes relacionats amb 
els fills. Si et senties una mica baix 
d’energia, la recuperes i pots iniciar 
una activitat esportiva.

 Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

En aquests dies trobes a faltar una 
persona de la família, que es troba 
lluny. Etapa per reconciliar-te amb 
el passat i començar a treballar en 
allò que pots millorar.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

L’economia demana atenció. Compte 
amb estirar més el braç que la mà-
niga. Un dels reptes pel proper any 
pot ser implementar un pla d’estalvi 
que t’ajudi a viure tranquil.

 Capricorn (Del 22/12 al 20/1)

Temps de fer plans pel futur, de gua-
nyar en confiança i creure més en els 
teus propis valors. La llibertat arri-
barà conforme vagis deixant enrere 
aprenentatges obsolets.

 Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Aquests dies podries fer una neteja a 
fons a casa. Necessites deixar espai 
per coses noves. Amb Mercuri i Sol 
a Casa XII, et mostres més reservat. 
T’expresses amb cautela.

 Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Amb l’aspecte tens entre Venus i 
Neptú, pots viure una forta atracció 
a l’ambient laboral, però no et preci-
pitis. Gaudeixes de la nit i del silenci. 
Estàs més inspirat.

Horòscops
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SudokusSudokus

Meteorologia / Oriol Rodríguez

Aquestes darreres dues setma-
nes hem tingut dos tipus de 
temps. Per una banda, les jorna-
des dominades pel vent que 
bufa de mar cap a terra i que 
ha portat dies de cel ennuvo-
lat, fresca i força humitat. Per 
l’altra, dies de vent aponentat, 
amb algunes ràfegues fortes 
i ambient càlid i sec. És per 
això que hi està havent alt-i-
baixos notables pel que fa a 
la temperatura. Per exemple, 
la màxima del dia 14 va ser de 
17,2 °C, mentre que la del dia 
15 va ser de 25,0 °C. Per tant, 
hi va haver un ascens de 7,8 
°C. En canvi, l’endemà, dia 16, 
la màxima va tornar a baixar de 
manera acusada i va ser de 18,4 
°C (descens de 6,6 °C). Amb 
aquestes variacions no és gens 

Els núvols baixos han estat 
presents en un moment on altre 
del dia en tretze de les darreres 
catorze jornades. Una bona 
mostra és aquesta fotografia 
del dia 14 de maig feta des de 
Can Ruti, de Guillem Rodríguez. 
Ja veníem d’un abril ennuvolat, 
i el maig està seguint el mateix 
patró.

Temp màx 25,0 °C el dia 15

Temp mín 11,4 °C el dia 12
Hr màx 93% el dia 22

Hr mín 37% el dia 12

Press atm màx 1025,1 hPa dia 20
Press atm mín 1006,9 hPa dia 10
Vent màx 62,8 km/h (est) 

el dia 11
 Precipmàx 24h 1,8 l/m2 dia 10
 Precip anual 107,4 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

estrany que hi hagi qui s’acabi 
constipant. Sigui com sigui, les 
pluges continuen sent cares de 
veure. Malgrat que el maig és el 
cinquè mes de l’any més plujós, 
amb una precipitació mitjana de 
47,6 l/m2, el cert és que a hores 
d’ara tan sols ha caigut el 59% 
del que tocaria. Encara rai que 
el dia 1 hi va haver una tongada 
de pluges generals i generoses, 
perquè durant aquests últims 
catorze dies tan sols s’han 
recollit 2,4 l/m2.

Meteo

MIRANT EL CEL  

La méteo dels dies 
10 a 23 de maig

2 1 7 5
4 6 2 1
1 8 4 6

5 7 3 8 4
1 5 3 6

6 7 1 3
3 5 6 1

5 1 6 9 2 7 3 8 4
8 3 2 6 1 4 9 7 5
4 9 7 5 8 3 6 2 1
1 8 3 2 4 6 7 5 9
9 6 5 7 3 8 4 1 2
7 2 4 1 5 9 8 3 6
6 7 1 8 9 5 2 4 3
3 5 8 4 6 2 1 9 7
2 4 9 3 7 1 5 6 8

Dificultat: Mitjana

8 4 5 2
3 7

6 8 3
9 5 7

2 6
7 4 9

8 5 2
1 5

6 4 1 8

8 4 6 5 1 3 9 2 7
2 9 3 8 4 7 6 5 1
5 7 1 6 2 9 8 3 4
9 5 7 4 6 1 2 8 3
3 2 4 7 9 8 1 6 5
6 1 8 2 3 5 7 4 9
1 8 5 3 7 2 4 9 6
4 3 9 1 8 6 5 7 2
7 6 2 9 5 4 3 1 8

Dificultat: Alta
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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

TREBALL

CHICA BUSCA TRABAJO de 
personas mayores o limpieza 
con mucha experiencia externa 
o interna solo personas serias  
672 580 015 
CHICA BUSCA TRABAJO de 
externa al cuidado de perso-
nas mayores o limpieza con 
experiencia 652 675 030
CHICA BUSCA TRABAJO de 
externa al cuidado de perso-
nas mayores o limpieza con 
experiencia 652 675 029

CHICA BUSCA TRABAJO 
externa para cuidado perso-
nas mayores y limpieza 
654 896 110
SEÑORA BUSCA TRABAJO 
interna o externa. 633 162 873
SEÑORA BUSCA TRABAJO 
interna o externa. 674 833 493
CHICA BUSCA TRABAJO de 
externa o interna para el cuida-
do de mayores, niños y casa.  
631 311 946
S R A  O F R E C E  S E R V I -
C I O S  c u i d a d o  p e r s o -
n a  m a y o r  y  l i m p i e z a  
666 006 472 
B U S C A M O S  P E R S O N A 
interina para cuidar señora 
enferma de alzhéimer con 
poca movilidad y dependien-
te. -Experiencia acreditada. 
-Abs tener se  pe r sona s in 
papeles. Teléfono de contacto 
635 601 365 
ME OFREZCO PARA CUIDAR 
personas mayores. Tengo 
experiencia y referencias. 
634 953 496

SOY UNA CHICA Y BUSCO 
TRABAJO por horas. 
677 349 938
SEÑORA BUSCA TRABAJO 
interna o externa para cuidar 
mayores. 632 335 837
CHICA BUSCA TRABAJO. 
Interna o externa para cuidado 
de mayores, niños y limpieza. 
698 208 834
CHICA MUY RESPONSABLE 
busca trabajo por horas y fines 
de semana. 631 602 459
CHICA BUSCA TRABAJO 
interna para cuidar mayores.  
Con experiencia.  605 621 820

VARIS

C O M P R O   C O M I C S , 
discos, álbumes de fútbol, 
P l a y m o b i l ,  s c a l e x t r i c , 
G e y p e r m a n ,  M a d e l m a n , 
muñecas, Tente, Rico, Paya 
y Antigüedades en general   
679 736 491
M U DA N Z AS ,  M O N TA J E , 
DESMONTAJE de muebles. 

44 45

Anuncis 
per paraules

FALTA PERRUQUER 
PERRUQUERA AMB 

EXPERIÈNCIA
C/ MAR, 35 

DEIXAR CURRÍCULUM
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 INSERTA EL TEU   
 CLASSIFICAT 

 ONLINE: 

44 45

PistaPC.indd   1 17/03/2020   21:12:57

 CERQUEM 
 PERSONA  

encarregada de 
realitzar funcions de 
mariner/a de suport 

a les activitats 
nàutiques i de 

manteniment bàsic 
de les instal·lacions 

del Club Marítim 
Montgat

Enviar nota amb CV a 
club@maritimmontgat.cat

 
Data límit:  

30 de maig de 2021

Presupuesto sin compromiso. 
698 645 233 WhastApp - www.
totmudanzas.com
S E  A L Q U I L A  L O F T,  e n 
e l  c e n t r o  d e  B a d a l o n a 
para  2  per sonas ,  duc ha , 
W.C.,  coc ina ,  l avadora  y 
patio compartido, l lamar al  
615 166 572 
B A D A R E P A R A .  S e r v i -
c i o  d e  r e p a r a c i ó n  d e 
móviles,consolas,pcs/portáti-
les.. Reparación de todas las 
marcas..Estamos en Avda. 
Marti i Pujol 272
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Si voleu enviar les vostres fotos: 
badalona@totbadalona.com o 
WhatsApp, 651 97 6 517

La Badalona d'abans

LA FOTO DELS LECTORS  

Arxiu Revista El Tot (imatge 
del llibre "Badalona història 
gràfica d'una transforma-
ció", publicat pel Tot.

BADALONA  

Una fotografia de la 
dècada dels seixanta. 
Barques de pesca a la 
platja. 

Crèdit: Josep Cortinas/
Museu de Badalona. AI. 
Fons Josep Cortinas
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Troba la teva 
revista als 

distribuïdors 
oficials del TOT 

Distribuïdors

RENOVACIÓ 
Canonge Baranera, 42

931 300 569
WhatsApp 635 63 63 10

RENOVACIÓ 
Plaça Pep Ventura, 16 

Badalona

RENOVACIÓ 
Rostisseria "Queda pollo"

Avda. Sant Salvador, 80
933 884 827

Horari: 
Matins de dimarts a dissabte de 8.30h a 14h, tardes 

dimarts i dijous de 18h a 21h
Peix de platja cada tarda.

Repartiment a domicili gratuït
Segueix-nos a Instagram @laboutiquedelpeixriveiro

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Per oferir un servei als clients i veïns que ens la dema-

nen cada setmana. Si voleu saber que passa a Badalo-
na heu que mirar el TOT.

La boutique del peix
Ribeiro

Pollo a l'ast · Comidas caseras
Menús diarios super económicos: 

1 primero, 1 segundo y bebida solo 4,95€
Horarios: De martes a domingo y todos los 

festivos de 9,30h a 15.30h

Per què renoveu com a distribuïdors del TOT?
Porque es la revista de la ciudad, cercana y con 

toda la actualidad de Badalona.

Elaboració tradicional i venda de pastisseria i brioixeria 
caracteritzada per una gran relació qualitat preu amb 

una gran varietat de productes típics regionals.
Fontisi, la pastisseria dels badalonins des del 1965.

Horari: De dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h i de 
16.30h a 20.00h. Dissabtes de 8h a 14h.  

Diumenges de 9h a 14h

Per què renoveu com a distribuïdors del TOT?
Com a badalonins de tota la vida, volem que TOThom 

gaudeixi de la qualitat dels nostres productes i promou-
re la tradició local. 

DISTRIBUIDORS.indd   1DISTRIBUIDORS.indd   1 26/05/2021   13:52:1626/05/2021   13:52:16



   Descobreix més ofertes a www.sayez.com 
   Atenció al client venta online pedidosshop@sayez.com

Si busques atenció i producte personalitzat troba'ns a Badalona - Santa Coloma de Gramenet - 
Sabadell - Barberà del Vallès - Terrassa - Cerdanyola - Martorell - Vic

Som especialistes en moble 

juvenil! Fem habitacions a mida 

i personalitzades. Vine a veure 

les opcions i colors.

Dormitori Nature 275 €

Conjunt menjador
 Moble Tv, 

taula de centre, 
taula extensible i 4 

cadires

595€

Chaise-longe a  mida i personalitzable

290 cm d'ample 1.069€

Pack canapé i matalàs Ocean

135x190 395€  150x190 439€
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