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Tornem  
a la platja

El primer sistema de reciclatge digital que cuida la sostenibilitat
del planeta i de la teva ciutat. 
Com més Reciclos acumulis més ajudaràs els comerços
i associacions de Badalona.

SUMA I GAUDEIX  
DELS BENEFICIS A BADALONA

ESCANEJA, RECICLA I GUANYA.
Recicla llaunes i ampolles 
de plàstic amb el mòbil

Amb el suport de:
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 La temporada de platges 
 comença pendents de l'estat  
 de l'aigua 

Estiu | Redacció

La calor ja apreta des de fa 
dies i a la platja la imatge 
j a  és  d e l  t o t  es t i uen c a . 
El  passat  d issabte,  5 de 
juny, començava la tempo-
rada of ic ia l de bany, que 
s 'a l la rgarà f ins  a l  19 de 
setembre. Un any més, la 
temporada comença amb la 
mirada posada amb l'estat 
d e  l ' a i g u a .  D e  fe t ,  p a r t 
del passat cap de setma-
na, l 'a igua estava bruta i 
molts banyistes han alertat 
que aquest hivern el litoral 
badaloní ha presentat una 
ma la  imatge,  amb mo l t s 
d ies amb sò l ids f lotants. 
La solució per acabar amb 

a q u e s t  p r o b l e m a  n o  é s 
fàcil, tal com han reconegut 
moltes vegades les diferents 
administracions i els darrers 
governs de Badalona. Part 
d'aquesta brutícia arriba a 
les platges de la ciutat de 
poblacions veïnes i l 'acció 
per millorar la situació ha 
de comptar amb la unió de 
diverses administracions. 
D i v e r s e s  e n t i t a t s ,  c o m 
Badalona pel Cl ima, han 
publicat vídeos amb l'estat 
del fons marí de la ciutat, 
amb un estat lamentable 
de de ixa l les i  pescadors 
bada lon ins ,  com Ramon 
Costa, fa anys que denun-
cien que el nostre mar està 
"malalt" i contaminat.

5

Instal·len unes pintes als 
sobreeixidors per evitar els 
sòlids flotants al mar
Una de les accions per fer 
minvar els sòlids flotants s'ha 
presentat coincidint amb l'inici 
de la temporada de bany. 
L'Ajuntament ha instal·lat una 
mena de pintes interceptores 
de sòlids que s'han col·locat 
a tots els sobreeixidors de la 
ciutat amb la finalitat d'evitar 
l'abocament d'escombraries, 
plàstic i tovalloletes higièniques 
al mar. Es tracta d'estructures 
metàl·liques ancorades en el 
sòl, en el tram final del sobre-
eixidor, amb forma de pinta o 
raspall, on queden retingudes 
les restes sòlides arrosse-
gades mentre deixen passar 

La Setmana
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Les dades de la 
temporada de bany

Del 5 de juny 
al 19 de setembre
• Socorristes de 10h a 19h
• S'han instal·lat 
  8 guinguetes a les platges
• Fins al 19 de setembre, 
  prohibit portar mascotes
• La pesca està permesa 
  de 20h a 8h 

l'aigua quan es produeix un 
episodi de pluja important i els 
col·lectors no poden recollir 
tot el volum d'aigua que, en 
condicions habituals, porten a 
la depuradora. Un cop s'acaba 
la tempesta es netegen les 
pintes, recollint les escom-
braries que hi han retingudes 
i evitant que acabin surant al 
mar. El govern local reconeix 
que les pintes no acabaran 
amb els sòlids, però si faran 
reduir les deixalles dins del 
mar. 

La temporada comença 
amb els serveis habituals a 
l'aigua i la sorra
Des de dissabte, els socorris-
tes ja treballen a les diferents 

platges de Badalona, també 
a la platja de la Marina, al 
sud del Port. Seguint la línia 
de l'any passat, s'ha refor-
çat els serveis de neteja amb 
una brigada integrada per 9 
operaris que fan una neteja 
extra de la zona de primera 
línia de mar en horari de 10 
a 17 hores, cada dia en la 
temporada de més afluència, 
entre l'1 de juliol i el 13 de 
setembre, segons ha informat 
aquest dissabte l'Ajuntament 
de Badalona. D'altra banda, 
l 'Ajuntament disposa, com 
cada any, una embarcació 
tipus Marnet (o pelicà) per a 
la recollida de sòlids flotants 
al mar que treballa de forma 
diària, durant la temporada 

de bany, de les 10 a les 19 
hores. D'altra banda, el servei 
d'acompanyament a l'aigua, 
per a persones amb diversitat 
funcional, s'ha situat a la platja 
del Pont del Petroli.
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Ciutat | Carles Carvajal

El darrer recompte de persones 
sense llar va localitzar unes 7 
persones vivint dins de vehicles 
a Badalona. La xifra és similar 
als darrers recomptes, l'any 2018 
per exemple van localitzar-se 9 
persones que vivien en vehicles 
o furgonetes. Fonts de serveis 
socials han explicat al TOT 
que podrien ser una desena 
les persones que viuen en un 
vehicle als carrers de Badalo-
na. Dos exemples els hem 
trobat al barri del Manresà, a 

l'aparcament situat davant de la 
platja, on des de fa mesos hi viu 
una dona amb cadires de rodes. 
Des del TOT hem intentat parlar 
amb ella amb dues ocasions, 
però només ens ha admès que 
no vol parlar perquè té por que li 
retirin el cotxe. Molt a prop d'ella, 
al final de la Riera Canyadó, hi 
viu un noi jove des de fa unes 
setmanes. Les entitats socials 
alerten que l'actual context pot 
fer créixer el nombre de perso-
nes que no tinguin més remei 
que viure dins d'un cotxe enmig 
del carrer.

Dues de les persones que viuen en cotxes a Badalona Intervenen articles 
falsificats valorats en 
més de 400.000 euros 

L a  se c c i ó  s i n d i c a l  a  l a 
Guàrdia Urbana de Badalo-
na ha denunciat que aquest 
any encara no s'ha repartit 
cap peça de la uniformitat 
d 'est iu als agents. Hi ha 
agents de la nova promo-
ció amb només un pantaló 
o samarreta d'estiu i també 
hi ha nous agents nous que 
tenen poca roba d'estiu.

La Guàrdia Civ i l ,  amb la 
col·laboració de la Guàrdia 
Urbana de Badalona i tres 
pèrits de marques comer-
cials, ha intervingut produc-
tes falsificats per valor de 
més de 400.000 euros a 
Badalona Sud. La polic ia 
investiga pel cas 10 perso-
nes de nacionalitat xinesa, 
gerents dels locals inspec-
cionats.

La plaça Roca i Pi tindrà 
un aparcament per a bicis

L'Àrea Met ropo l i t ana de 
Barcelona acaba de licitar 
u n  a p a r c a m e n t  d ' a l t a 
capacitat per a bicicletes a 
la plaça Roca i Pi, a tocar 
amb l'estació de Renfe de 
Bada lona .  L'aparcament 
estarà situat en l'espai que 
ha deixat bu i t  l 'enderroc 
d'una edificació afectada per 
planejament.

Sfp-Fepol denuncia 
manca de roba d'estiu 
de la Urbana

Gairebé una desena de persones 
malviuen en cotxes a la via pública

Usuaris del carril bici nord han 
denunciat continuades actitus 
de conductors de vehicles i 
camions. Alguns dels separa-
dors del carril han estat arren-
cats. Foto: Joan Ramírez 

Denuncien 
conductors incívics 
al nou carril bici del 
Manresà
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Una desena de supermercats xinesos  
fan canviar el model a Badalona Sud

Empreses | Redacció

Fins ara, el polígon Badalo-
na Sud era considerat el gran 
basar xinès de Catalunya. Ara, 
aquest model pot variar amb 
la implantació de 9 supermer-
cats d'alimentació de productes 
xinesos. El darrer s'ha obert 
aquest passat diumenge, amb 
una gran expectació i cues, en 
una nau d'uns 1.000 metres 
situat al carrer Progrés. Un 
del portaveus dels empresaris 
xinesos del polígon Badalona 

Sud ha reconegut al TOT que 
això representa un nou paradig-
ma al polígon. "Aquest darrer 
supermercat, obert diumen-
ge, té tota mena de produc-
tes d'alimentació i està també 
orientat al públic en general, 
i no només a majoristes, ara 
veiem com molta gent ve a 
fer la seva compra al polígon". 
El nou supermercat destaca 
pel seu disseny i se suma a 
8 supermercats més que han 
obert darrerament a la zona sud 
de Badalona.

Aviat s'ha previst l'obertura 
del nou jardí situat davant de 
Ca l'Amigó i l'Hospital Muni-
cipal. El nou parc té diverses 
zones de descans i estarà 
obert durant la franja diürna.

Els jardins de Ca l'Amigó 
s'obriran aquest mes

En Comú Podem 
denuncia que no hi 
haurà Casal Esportiu 

Aquest dimar ts el govern 
local ha pogut aprovar el 
p ressupos t  d ' i nvers ions 
gràcies als vots del PSC. La 
resta de l'oposició ha votat 
en contra. La xifra d'inversió 
puja als 78 milions d'euros 
i inclou uns 200 projectes, 
entre e l ls la construcc ió 
d'una piscina a la Focus.

Badalona En Comú Podem 
ha denunciat, en un comuni-
cat, que el govern del PP no 
farà el Casal Esportiu d'Estiu 
per segon any consecutiu, en 
un context de crisi on infants 
i joves necessiten més que 
mai una programació munici-
pal de proximitat on poder fer 
activitats d'estiu mentre no 
hi ha curs escolar, segons 
la formació.

Presentat el nou 
hospital QuirónSalut 
a Badalona

Aquest dimecres, Quiron-
S a l u t  i  l 'A j u n t a m e n t  d e 
Bada lona han presentat 
les obres del nou hospital 
QuironSalut a l'avinguda de 
Navarra. Les obres comença-
ran aviat d'un hospital que 
ocuparà una superfície d'uns 
14.000 m2, tindrà 100 llits 
d'hospitalització repartits en 
diverses plantes. 

Aprovat el pressupost 
d'inversions pels propers 
anys

Façana del nou supermercat del carrer Progrés  
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L'Estat podria intervenir 
l'Ajuntament de Badalona
per no pagar a proveïdors

Ajuntament | Redacció

La Intervenció de l'Ajuntament 
de Badalona ha emès un infor-
me on alerta d'un "incompli-
ment flagrant" del període mitjà 
de pagament a proveïdors, que 
l'abril de 2021 se situava ja en 
210 dies, quan el màxim que 
fixa la normativa és que sigui 
de només 30 dies. La situació 
no és nova i ja es va donar un 
toc d'alerta al consistori ara 
fa dos anys. En els darrers 
mesos, però, la situació s'ha 
descontrolat i l'augment dels 
terminis de pagament ha estat 
exponencial. "El problema 
no és una manca de recur-

sos, sinó un greu problema 
de gestió" que s'arrossega 
des de fa temps, segons recull 
l'informe. Intervenció avisa 
que si no es reverteix la situa-
ció l'Estat podria acabar inter-
venint l'Ajuntament retenint 
e l s  i ng ressos per  pagar 
factures pendents. En aquest 
sentit, l'informe d'Intervenció 
també apunta que la "grave-
tat " de l ' incompl iment es 
veu accentuada perquè ha 
anat "empit jorant " amb el 
pas dels darrers mesos: "Cal 
que l'alcalde Albiol estableixi 
els mecanisme per capgirar 
aquesta situació per les greus 
conseqüències que pot tenir". 

Façana de l'Ajuntament

L'octubre de 2020 l'Ajuntament 
de Badalona pagava ja a 197 
dies i l'abril d'aquest any el 
termini ha arribat fins als 210 
dies.

WWW.FORNBERTRAN.CAT

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

Dolç 
 Sant Joan

AF_BM_ANUNCI_SANT JOAN_17.indd   1 2/6/17   10:46
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Campanya de civisme per no deixar 
els mobles vells a qualsevol racó

Ciutat | redacció

L'Ajuntament de Badalona 
ha anunciat una campan-
ya de civisme per facilitar 
als ciutadans la recollida de 
mobles i trastos vells i evitar 
que aquests tipus d'objectes 
s'acumulin al voltant dels 
contenidors. El consistori ha 
anunciat que col·locarà als 
3.385 contenidors que hi ha 
a Badalona un adhesiu recor-
dant els dies i horaris estipu-
lats pe llençar aquest tipus 
d'objectes, que seran diferents 
a cada barri. L'incompliment 

dels horaris estipulats per 
treure els mobles i trastos al 
carrer suposarà una sanció de 
fins a 600 euros.

El telèfon de recollida dels 
mobles és de tarificació 
especial
Durant la roda de premsa, 
el govern va anunciar que el 
telèfon per avisar que passin 
a recollir els mobles del carrer 
era gratuït, tal com recollia el 
cartell presentat. Finalment, el 
consistori va respondre que era 
un error i que el 901.114.115 es 
un número de pagament.

Les escultores Susana Ruiz i 
Núria Torres han estat les enca-
rregades d'un mausoleu perso-
nal, d'un home de 40 anys mort 
per càncer, al cementiri de Sant 
Pere, per encàrrec de la família 
Pascual de Badalona.

Mausoleu al cementiri 
de Sant Pere

Neteja del fons marí 
i la platja de Badalona

La Plataforma Deixem de ser 
Invisibles ha fet una crida a les 
entitats, organismes i la ciuta-
dania en general a col·laborar 
i par t ic ipar en la pr imera 
marxa per l 'accessibil itat. 
Serà aquest diumenge, 13 
de juny, a les 12h davant del 
Viver. La marxa anirà per 
Francesc Layret, fins a la 
Casa de la Vila.

Aquest dissabte 12 de juny, 
diverses entitats organitzen 
una neteja de fons marí i 
platja a Badalona. La troba-
da serà a les 9h, davant 
del Bètulo, i la intenció és 
poder netejar amb l'ajuda de 
caiacs, pàdels i zòdiacs i al 
costat d'un grup de subma-
rinistes netejaran el fons de 
la platja del Coco i un altre 
grup la sorra.

4.000 parelles 
lingüístiques s'han fet  
a Badalona i Sant Adrià

L'any 2003 va començar 
el projecte del Centre de 
Normali tzació Lingüíst ica 
per fer parelles lingüístiques. 
Són persones que vo len 
aprendre català amb l'ajuda 
d'una persona que el parla 
habitualment. Amb aquest 
temps, 4.000 parelles s'han 
fet a Badalona i Sant Adrià.

Primera marxa per 
l'accessiblitat universal 
a Badalona 

Presentació de la campanya on s'anunciava que el telèfon era gratuït
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Fillol posa al mapa Badalona 
en la ruta de l'orxata

Comerç | Redacció

Parlar d'orxata a Badalona 
és parlar de l'orxateria Fillol. 
L'establiment, obert l'any 1920, 
està situada a la cruïlla del carrer 
Sant Joaquim amb la Rambla, a 
pocs metres del mar. Ara hi 
treballa la cinquena genera-
ció de la família, provinents de 
València, i 100 anys enrera ja 
feien i venien orxata a Badalona. 
Aquesta beguda, feta a Badalo-
na per part de Fillol, es pot tastar 
a nombrosos establiments de 
la ciutat i de fora. Ara, gràcies 
a quatre orxaters de referèn-
cia de la capital catalana, han 
creat una ruta de l'orxata. Fins 

a mitjans d'octubre, La Valen-
ciana, La Campana, el Tio Che, 
Sirvent, a Barcelona i la badalo-
nina Fillol han creat aquesta 
ruta. Amb una targeta, facilitada 
als establiments, pots tastar 
les 5 orxateries i una d'elles et 

Algunes de les generacions dels Fillol davant de l'establiment. 
Foto: orxataBarcelona

sortirà gratis. La idea d'aquests 
establiments és promocionar 
aquesta beguda tan típica de 
l'estiu. Amb aquesta ruta, Fillol, 
ha posat al mapa Badalona per 
tal d'atraure visitants de fora de 
la ciutat. 

De dilluns a divendres, 
cada dia una eliminatòria nova a les 20 hores, 
amb posterior reemissió l'endemà al migdia

I diumenge al matí podràs tornar a 
veure totes les eliminatòries de la setmana

I quan vulguis, després de la primera 
emissió, al servei a la carta de www.bdncom.cat

Segueix el concurs entre 
les escoles de la comarca
Segueix el concurs entre 
les escoles de la comarca

A partir del  
dilluns 21 de juny
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La selectivitat (les PAU) s'ha celebrat aquesta setmana. Imatge de les proves al Col·legi Badalonès
Els veïns del gratacel de Sant Mori recullen uns 2.000 quilos de menjar pel Banc d'Aliments
La fira "Vermut&Soul" va omplir de vida la Rambla de Badalona
La Plana va acollir diumenge el torneig de bàsquet 3X3

1 |
2 |
3 |
4 |

1

2 3

4

La setmana en imatges
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Futbol americà | Manel Expósito

Els dos atletes badalonins han 
participat a l'equip de relleus 
de 4x400m mixt, juntament 

Bàsquet | Manel Expósito

El primer equip de la Penya ha 
tancat oficialment la tempora-
da 2020 – 2021 després de 
deu intensos mesos de feina 
i molta càrrega a les cames. 
Els objectius plantejar a l'estiu 
de l'any passat s'han superat 
amb èxit, tots amb molt bona 
nota global. Durant aquest mes 
de juny, comença una atapeïda 
feina al despatx de la direcció 
esportiva, encapçalada per 
Jordi Martí, i s'obre el capítol 
de renovacions, altes i baixes. 
A la banqueta verd-i-negra 

amb els atletes catalans Marina 
Pérez i David Pérez. L'equip 
ha realitzat una esplèndida 
actuació, ja que han aconseguit 
la medalla d'or de la prova i el 

continuarà Carles Duran dirigint 
l'equip i serà una incògnita el 
futur de la plantilla. Tot i que 
bona part de la primera plantilla 
badalonina té contracte, com és 
el cas del capità d'Albert Ventu-
ra,  les incorporacions de l'estiu 
anterior Ante Tomic, Pau Ribas, 
Vladimir Brodzianski i Ferran 
Bassas, i els joves Xabi López 
– Aróstegui, Arturs Zagars Joel 
Parra i Pep Busquets. Nenad 
Dimtrijevic, Shawn Dawson 
i Conor Morgan finalitzen 
contracte amb la Penya i el seu 
futur vinculat amb el Joventut 
s'haurà de plantejar.

El Joventut marxa de  
vacances amb els deures fets

Els Badalona Dracs, campions de lliga

Esports

Rècord d'Espanya d'aquesta 
modal i tat de rel leus amb 
una gran marca de 3:31.92'. 
L'anterior rècord estava en 
3:32.26'.

Juliana García ha estat 
l'entrenadora escollida per a 
la banqueta del Seagull. La 
dirigent del Juvenil A femení 
de la Damm serà la nova tèc-

nica de les 'gavines' la prope-
ra temporada  a  Reto Iberdro-
la. Durant aquesta setmana 
anterior, la direcció esportiva 
blava ja ha començat a anun-

ciar els primers noms que 
formaran part de la plantilla 
badalonina i ho ha fet amb el 
nomenament de la nova diri-
gent a la banqueta.

Juliana García dirigirà el Seagull la propera temporada

El fins ara segon entrena-
dor del CF Badalona, Nacho 
Alfonso, serà el nou timoner 
de la nau escapulada en el 
debut del conjunt badaloní a 
la nova Segona RFEF. Una 
clara aposta continuista del 
projecte que va deixar consoli-
dat Manolo González. Alfonso, 
amb experiència la temporada 
20/21 com a segon entrena-

dor del tècnic gallec, també 
compta amb trajectòria com 
a primer tècnic del Conquen-
se la temporada anterior, la 
19/20, equip amb el qual va 
dirigir 27 partits. Alfonso va 
jugar al Badalona durant la 
seva etapa com a futbolista 
i aquest dimecres ha estat 
presentat a l'Estadi Municipal 
de Badalona.

Nacho Alfonso, nou entrenador del Badalona

Foto: David Grau / CJB
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Aquest dimarts, 15 de juny, farà 
30 anys que l'actual alcalde, 
Xavier Garcia Albiol, va entrar a 
l'Ajuntament de Badalona com 
a regidor a l'oposició. De fet, 
fins aquell any, l'antiga Aliança 
Popular havia tingut mandats 
sense representació i alguns 
anys amb només un regidor. 
Albiol era elegit regidor aquell 
15 de juny de 1991, on el PSC 
amb Joan Blanch al capdavant 
tenia gairebé majoria absoluta al 

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

consistori. Albiol tenia clar, des 
de petit, que volia dedicar-se a 
canviar coses de la ciutat. Un 
exemple el trobem en una carta 
que va enviar als mitjans de 
comunicació locals demanant 
que l'Ajuntament fes un parc 

infantil al barri de la Morera. 
Des d'aquell any, 1991, Xavier 
Garcia Albiol ha anat millorant 
resultats en cada cita electoral 
local, arribant a 11 regidors, els 
actuals, a les darreres eleccions 
celebrades el maig de 2019.

Ens hem unit a la recollida 
de residus del 12 de juny 
amb motiu del dia mundial 
dels mars i oceans que 
organitza @BadalonaMar

D'amics fidels, afectuosos 
i divertits no se'n troben 
gaires al llarg de la vida. 
I avui he perdut en Xavi i 
estic molt trista @ssolerg 

La gosseta s'ha escapat al 
escoltar un petard, entrant 
en pànic i fugint.
Aquest son els efectes de la 
pirotècnia, que afecten als 
animals @canbarrigaactiva

Opinió

Xavier Garcia Albiol 
era escollit regidor 
del PP a l'Ajuntament 
de Badalona

FA 30 ANYS ERA NOTICIA  

#TOTBADALONA A INSTAGRAM  
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Fa 10 anys, la parella forma-
da per en Quim i l'Elena van 
començar a fer un bloc de 
viatges, sobretot amb sortida 
des de Barcelona, arreu del 
món. Es tracta d'un web que 
proposa viatges en família, 
amb infants, i que sobretot té 
en compte allò que podem fer 
amb els més petits quan estem 

fora de casa. Ara, després 
d'una infinitat d'articles, aques-
ta parella de Barcelona, que 
té els seus fills, l'Eric i l'Àlex, 
han dedicat un reportatge amb 
propostes per fer durant un dia 
a Badalona en aquest web que 
té força seguidors. La parella 
proposa visitar la ciutat i sobre-
tot la fàbrica de l'Anís del Mono, 
el monestir de Sant Jeroni de 
la Murtra, el Museu, el parc de 
Can Solei i Ca l'Arnús i també 
les platges de la ciutat. L'article, 
amb imatges, proposa fer una 
ruta per diversos espais de 
Badalona.

Et sembla bé que els 
restaurants instal·lin 
més terrasses als  
carrers?
No ho sé, depén de la zona 
39%
Sí, dóna vida als locals 37%
No, molesten els veïns 24%

Pròxima pregunta: 
Has canviat els teus 
hàbits de fer rentadores 
amb el canvi de tarifes 
del rebut de la llum?
Sí, he canviat els hàbits
No, no els canviat

343 vots

via Twitter @totbadalona

Una dona ferida després de caure pel trencament 
d'una tapa de claveguera a la Rambla, davant del 
carrer de la Mercè. La zona ha quedat acordonada

Angels Puñet: És una vergonya el Centre està fatal ... les 
voreres , els parcs infantils , etc
Kris Tineta: Ja trigava a haver-hi un accident en aques-
ta zona...i espereu que el carrer santa Madrona des del 
Mexclat fins al carrer Prim està fatal...
Carme Boffi: Pobre Badalona, qui t'ha vist i qui et veu. 
Tenim una ciutat feta una caca

El web "els viatges de 
Quim, Elena, Eric i Àlex" 
recomanen una  
escapada a Badalona

EL PERSONATGE  

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT  

ENQUESTA  
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Exposició | Redacció

Mostra de luxe, fins a mitjans 
d'octubre, al Museu de Badalo-
na. Una exposició dedica-
da al modista""Pedro Rovira 
(Badalona 1921-1978) per 
commemorar el centenari del 
seu naixement. L'exposició, 
ordenada cronològicament, 
resseguint la producció de 
Rovira des dels primers anys 
cinquanta fins a les darre-
res col·leccions del 1978, 
reuneix prop d'un centenar 
de vestits, procedents de la 
Col·lecció Antoni de Montpa-
lau, peces del fons del Museu 
i dels hereus Rovira així com 
de diverses famílies clientes 
seves. També s'hi pot veure 
un vest i t procedent de la 
col·lecció del cèlebre modis-
ta Lorenzo Caprile, que va 
estar present a la inauguració. 

Música | Redacció

De mica en mica, el badaloní 
Edu Esteve està fent realitat 
el seu somni de ser cantant. 
El seu primer treball, Fènix, 
està tenint força ressò a les 
plataformes digitals, amb 

18

El Museu de Badalona es posa de  
vint- i- un botó recordant Pedro Rovira

El cantant Edu Esteve actuarà al Festival de Pedralbes

Entre les peces exposades 
destaca una excel·lent selec-
ció de vestits de nit, de núvia, 
de còctel, sastres i abrics, 
que classifiquen Rovira com 

grans èxits com Vine, Un nou 
Àngel o Cada cop més fort. 
Després del seu concert a 
les Festes de Maig, Esteve 
el podrem veure al Festival 
de Pedralbes el pròxim 25 
de juny, a les 20:30h, Les 
entrades ja estan a la venda.

La pagesia de Badalona, des de molt 
antic, ha celebrat la festivitat del seu 
sant patró amb una missa a Santa 
Maria i una processó. Sant Isidre és 
un sant molt lligat a Canyet, del qual és 
patró. El nom del carrer data de 1860.
Tots els carrers de Badalona. Museu Badalona, 2003. Margarida Abras, Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto 

CARRER SANT ISIDRE, CENTRE 

19

Cultura

Una mostra dels vestits que podem veure a l'exposició 

Imatge del cantant Edu Esteve

una figura notable tant en 
l'alta costura com en el prêt-
à-por ter. Una mostra que 
ha posat de vint-i-un botó el 
Museu de la ciutat.
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Música | Redacció

Des de fa poques setmanes 
podem escoltar a totes les 
plataformes digitals el nou 
projecte d'Endikely Experien-
ce. Es tracta d'una maque-
ta del cantautor Daniel Rios 
Martínez. El jove badaloní va 
realitzar un curs de guitarra i 
ha gravat un projecte amb 10 
temes. Un d'ells està dedicat 
al mono de Badalona, sota el 

Musicals | Redacció

Raoul, que va viure al barri 
de Bufalà i ara viu a Montgat, 
és un dels integrants dels 
cantants de l'obra "La Llama-
da" que fins al 27 de juny 
podem veure al teatre Polio-
rama de Barcelona. Raoul va 
ser un dels concursants del 
programa televisiu OT.

19

El "mono" de Badalona protagonista  
d'una nova cançó d'Endikely 

El montgatí, ex OT, Raoul a l'espectacle 
"La Llamada"

títol "el xulo de Badalona". La 
peça vol ser un homenatge a 
la beguda de l'Anís del Mono 
amb una tonada que diu que 
el mono és el "guardant" del 
pont.

La Nit de les Guineuetes tindrà lloc aquest dissabte 

Sant Antoni de Llefià 
celebra les seves festes 
populars

La festa tianenca recupera, 
des d'aquest divendres, part 
dels seus actes presencials. 
De la programació desta-
ca els monòlegs de Dani 
Pérez, (divendres 21:30h), el 
concert del cantautor Cesc 
Freixas (dissabte 21:30h) al 
parc de l'antic camp de futbol 
i el castell de focs (diumenge 
a les 22h plaça de la Vila).

La normalitat de mica en mica 
també arriba al carrer. Prova 
d'això és la recuperació de 
les festes populars. Aquest 
cap de setmana és el torn de 
Sant Antoni de Llefià. Destaca 
aquest divendres el concert 
de Mar tí Ruiz, 21h plaça 
Trafalgar, dissabte la Mostra 
d'Entitats i l'acte pirotècnic, a 
les 22h i diumenge un castell 
de focs, a les 22h.

Jornades Europees 
d'Arqueologia a Badalona

E l  M u s e u  p a r t i c i p a  e n 
l es  Jo r nad es  Euro pees 
d'Arqueologia amb una visita 
guiada a l'exposició perma-
nent Baetulo, ciutat romana, 
situada al subsòl de l'edifici. 
La visita, de la mà del depar-
tament d 'Arqueologia del 
Museu, se centrarà en les 
peces incorporades i en les 
excavacions que van perme-
tre aquestes troballes.

Arriba la Festa Major  
de Sant Antoni de Tiana

Imatge del cantant Raoul

Si voleu 
escoltar el 

"xulo de 
Badalona" 
acosteu el 

vostre mòbil
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BADALONA

DIVENDRES 11 DE JUNY

Exposició sobre el modis-
ta Pedro Rovira, fins al 17 
d'octubre, al Museu de Ba-
dalona

Exposició "HerbArt: botànica 
i creació artística" a la sala 
Josep Uclés del Centre Cultural 
El Carme

Festes populars de Sant 
Antoni de Llefià, concert del 
badaloní Martí Ruiz i a conti-
nuació Muba Jam Session, a 
les 20:30h, a la plaça Trafalgar 

DISSABTE 12 DE JUNY

Festes populars de Sant An-
toni de Llefià, mostra d'entitats, 
durant tot el dia, prego de festes 
a les 11h, glossa i rumba, a les 
17h, acte pirotècnic, a les 22h, 
a la plaça Trafalgar 

DIUMENGE 13 DE JUNY 

Visita guiada a la Casa de 
l'Heura i la Casa dels Dofins, 
a les 10:30h i a les 12h. Inscrip-
cions al Museu

Festes populars de Sant An-
toni de Llefià, a les 19:30h, 
havaneres i a les 22h, Castell 
de focs, a la plaça Trafalgar 

DILLUNS 14 DE JUNY

Cicle "per fí és dilluns", amb 
"Sabater y su conjunto", a les 
20h, a l'Escola de Música Mo-
derna de Badalona 

DIMECRES 16 DE JUNY

Cicle Gaudí de cinema, amb 
My Mexican Bretzel, a les 20h, 
al teatre Margarida Xirgu

DIJOUS 17 DE JUNY

La bohème: audició comen-
tada, a càrrec de Ferran Comp-
te, a les 19h, a l'Orfeó 

DIVENDRES 18 DE JUNY

J o r n a d e s  E u r o p e e s 
d'Arqueologia, diferents actes, 
al Museu de Badalona, dies 18, 
20 i 21 de juny

DIUMENGE 20 DE JUNY 

Visita guiada al monestir de 
Sant Jeroni de la Murtra, a 
les 10:30h i a les 12h. Més 

informació al Museu

De musicals, recull de peces 
de musicals, a les 19h, al teatre 
Margarida Xirgu

DILLUNS 21 DE JUNY

Xerrada "El vestit camisa", a 
les 18h, a l'Orfeó Badaloní 

Cicle "Per fí és dilluns", amb 
el concert de Dani Pulmón, a 
les 20h, a l'Escola de Música 
Moderna de Badalona 

MONTGAT

DIUMENGE 20 DE JUNY

Projecció del DOC del mes "Da-
ni Karavan", a les 18h, a la Sala 
Pau Casals de la Biblioteca

Agenda

Visita guiada a la Casa  
de l'Heura i la Casa dels Dofins
Diumenge 13, a les 10:30h i a les 
12h. Inscripcions al Museu

20
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Salón comedor de 20 m² con salida al balcón. 
Cocina office. 3 dormitorios, (1 doble, 2 
individuales). Baño completo con bañera.  
Balcón de 4 m². Carpintería interior de Haya 
vaporizada. Suelos de gres.

Piso 93 m², 3 Hb. 9ª Planta, con vistas a Mar

ALFA1131

93 m² 235.000.- €3 1

 Piso de 77 m² 3 Hab. en la mejor zona

77m² 195.000.- €3 1

Gran Salón Comedor de 24 m², con chimenea.
Balcón de 5 m². Cocina independiente de 
5,50 m². 3 Habitaciones, 12 m², 6,50 m² y 5,50 
m² respectivamente. 1 Baño de 3,16 m² con 
ducha. Balcón de 4, 50 m²

ALFA1744

Piso 2 Hb. 75 m² Útiles + 130 m² Útiles

75 m² 349.000.- €2 2

Comedor de 24 m² y salida a la espectacu-
lar terraza privada de 130 m². Cocina Office 
de 9 m² + 6 m² de Lavadero. Habitación 
Suite de 12,50 m² + 6 m² de Baño exterior.  
Habitación doble de 10,50 m².

ALFA1736

Gran Salón comedor de 30 m² con salida al 
balcón y vistas despejadas. Cocina office de 11 
m² con salida al balcón. 3 dormitorios, (2 dobles, 
1 Junior). 2 Baños 1 con bañera y otro con plato 
de ducha. 3 Balcones.

Piso de 3 Hab, 2 Baños, zona de Montigalá

106 m² 3 2 259.000.- €
ALFA1078

En las proximidades del puerto deportivo 
de Badalona se localiza esta vivienda que 
combina el estilo rústico, el diseño y la tecno-
logía- La casa de 104m2 se distribuye en dos 
plantas y buhardilla.

Casa reformada junto a Puerto Marítimo

ALFA1545

104m² 418.000.- €3 2

Piso de 72,45 m² construidos y 61,90 m² 
útiles según escritura. Comedor de 22 m² 
exterior. Cocina independiente de 8 m² con 
salida a la terraza. 2 habitaciones dobles 
exteriores 2 baños completos.

Piso 2 Hab. Centro, Marti Pujol-Via Augusta

72 m2 2 2 290.000.- €
ALFA1365

Compra, venta y alquiler de todo �po de inmuebles

Asesoría Inmobiliaria, jurídica y financiera

Tramitación de hipotecas al 100%

¿ Quiere vender con todas las GARANTÍAS ?

Mas de 20 años de Experiencia nos avalan

SI NO VENDEMOS, NO COBRAMOS 
Este es nuestro compromiso

y se lo damos por escrito

NO LE COBRAMOS NADA

ATENCIÓN si usted quiere vender su piso
LEA este anuncio atentamente

Alfa 
BADALONA
CENTRE-MAR

I M M O B I L I À R I A 

H I P O T E Q U E S

COMPRA VENTA Y ALQUILER DE TODO TIPO DE INMUEBLES, ASESORIA INMOBILIARIA, 
 JURÍDICA Y FINANCIERA. TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE HIPOTECAS AL 100%

¿Quiere vender con todas las GARANTÍAS?
Más de 20 años de Experiencia nos avalan

ATENCIÓN si usted quiere vender su piso LEA este anuncio atentamente
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i fotos denúncia a: 

badalona@totbadalona.com

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. 

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 251

651 976 517 · comercial@totbadalona.com

Pacificar la Rambla

Banc amb vistes a la paret

Leandre Sitjà

Benvolguts, això de fer anar 
el bus per la Via Augusta per 
descongestionar Francesc 
Layret  sembla una bona 
idea però haurem d'esperar 
a veure el resultat, el que sí 
s'hauria de fer ara al estiu és 
pacificar La Rambla. Caldria 
que des de el 15 de Juny fins 
el 15 de Setembre, des de 
les 18,00 h. fins les 24,00 h. 
i els festius tot el dia, prohi-

Robert Garcia 

Gaudir d'unes vistes a la pa-
ret. Això ho podem fer els 
veïns del carrer Alfons XII, al 
costat del carrer Cervantes. 
L'Ajuntament ens ha instal·lat 
un banc, en una vorera estre-
ta, però dirigida directament 

22

Lectors

Les plaques rovellades dels carrers 
Òscar Pinart 

Fa temps que part de les 
plaques dels nostres carrers 
presenten un estat deplora-
ble. Algunes estan totalment 
rovellades, altres ja no es 
llegeix gairebé cap lletra i al-
tres tenen papers i adhesius 
incrustats. En alguns casos, 
l'Ajuntament està renovant 
aquestes plaques, però no hi 

bir a tots els majors de 6 o 8 
anys circular-hi amb bicicle-
tes, patins, patinets elèctrics 
o no, monopatins, skaters i 
tota classe de trastos amb 
rodes. És sobreentén que 
aquesta prohibició no inclou 
els cotxets de criatura o les 

a la paret. Podem tenir el 
"privilegi" d'estar durant ho-
res contemplant una mag-
nífica paret. Gràcies, Ajun-
tament per aquestes vistes, 
gràcies per aquest banc, els 
veïns estem molt contents 
de la persona que ha tingut 
aquesta idea!

cadires per discapacitats. Cal 
fer un tomb per La Rambla 
qualsevol dia d'estiu al ves-
pre per veure la quantitat de 
bordegàssos lluint les seves 
habilitats tot esquivant els 
passejants amb el potencial 
perill de fer mal a algú.

ha prou, perquè al costat de 
les noves segueixen aques-
tes plaques rovellades. Les 
plaques dels carrers són part 
de la nostra identitat de ciutat, 
perquè no només indiquen el 
nom del carrer sinó també del 
barri. Cal renovar-les totes 
i tenir un bon manteniment 
d'aquestes petites coses que 
fan que visquem a una ciutat 
agradable.
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DES DEL MAR
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Aire Lliure

Francesc Murgadas / AMIC

Amb l’ampliació del concepte 
còctel, l’oferta s’ha fet omnipre-
sent. Primer perquè, de la mà 
del gin tònic, aquella antiga 
diferenciació entre el còctel i el 
“trago llarg” ha desaparegut. 
Avui considerem còctel tant la 
barreja curta però intensa de 
licors i destil·lats, remenats o 
sacsejats, consumits en copa 
petita, com la llarga, refredada 
pels glaçons i suavitzada de 
l’element alcohòlic –la ginebra 
en el cas del gin tònic- per la 
mescla amb la soda o el refresc 
representat per l’aigua tònica 
i servit, abans en got llarg i 
ara en copa gran i cerimonial. 
Segon, perquè de forma lenta 
i progressiva, els sucs de fruita 
o vegetals, també degudament 
mesclats, estan mereixent i 
aconseguint ser considerats 
còctels. Incorporant així a una 
plèiade de consumidors que 
veuen l’alcohol com un enemic 
o els productes vegetals com 
una font de salut, al temps que 
allunyen l’estereotip negatiu 

de beguda alcohòlica i tot el 
que això implica. Però no es 
enganyem, també l’acció dels 
barmans té la seva part en 
aquest èxit. I és que el còctel 
ha sabut imposar una litúrgia 
que, necessària o no, posa en 
valor el producte. Imitant els 
rituals del bon vi, els còctels 
ja no es “llencen” al got o la 
copa com passava –i encara 
passa- a moltes discoteques 

i bars. I ha obert el camí a la 
creativitat, deixant que cada 
barman personalitzi aquell 
còctel que ens serveix, a partir 
de la recepta mare. Si fa o no 
fa, com els cuiners amb les 
receptes dels seus plats. I clar, 
per aquesta via, els còctels 
van ampliant quota de mercat i, 
sense abandonar el bar, entren 
discretament al menjador i a les 
terrasses. Benvinguts.

 Els Còctels 
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El Tast Tiana 2021 serà en-
guany "el Tast va de tapes". 
Els dies 11, 12 i 13 de juny, 
coincidint amb els actes de 
Sant Antoni i el cap de se-
tmana següent 18, 19 i 20 
de juny, tindrà lloc la mostra 
gastronòmica i del vi d'una 
manera atípica. El Tast Tia-
na 2021 proposarà un viatge 
per la gastronomia, els vins i 
cerveses artesanes de proxi-
mitat a un preu per a totes 

 El Tast Tiana 2021 serà 
 "el Tast va de tapes" 

Gastronomia

les butxaques: 5€ el combinat 
de tapa i copa de vi o cerve-
sa. Per fer-ho d'una mane-
ra original, necessitareu un 
passaport que us permetrà 
descobrir les millors tapes 
i begudes dels restaurants, 
cellers i cervesers de la vila 
i que el podeu recollir als 
restaurants col·laboradors 
o a l'Ajuntament en horari 
d'atenció ciutadana. La missió 
és serà recorrer tots els res-
taurants i bars del poble que 

Bar - Restaurant

Santa Madrona, 122 - 123
08911 Badalona 

Tels. 93 389 30 80- 93 464 17 09
labotadearagon@wanadoo.es

ESPECIALITAT
en Tapes Variades i típiques d'Aragó

des de 1973

participen en el Tast d'aquest 
any i degustar els platillos 
acompanyant-los pels vins de 
la DOAlella o per les cerveses 
artesanes de la comarca. A 
més, quan tingueu el passa-
port degudament segellat per 
cada establiment us obse-
quiaran amb una ampolla de 
vi o amb cervesa artesana. El 
tast de tapes coincideix amb 
la Festa Major de Sant Anto-
ni de Tiana que arriba aquest 
mateix cap de setmana. 
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com ara el tortell de Reis.
• Sembla que el nom deriva 
del verb llatí ‘cocere’, que vol 
dir ‘coure’.
• Pot ser farcida de moltes 
c o s e s  d o l c e s :  l e s  m é s 
comunes són la crema i el 
massapà, però també hi ha 
qui hi posa nata i productes 
més creatius.
• Tradicionalment, és ornada 
amb fruita confitada i pinyons, 
tot i que també és molt popular 
la que porta llardons.
• Entre la fruita confitada, les 
peces més habituals són les 
cireres, rodanxes de taronja 
i trossets fins de meló, que hi 
donen el toc de color carac-
terístic.
• L’any passat per Sant Joan, a 
Barcelona es van vendre més 
de 900.000 coques artesanes.
• Alguns dels pastissers més 
atrevits de la ciutat proposen 
de farcir-les amb crema de 

"Bany de Sant Joan, salut per 
a tot l’any", diu un d’aquells 
refranys que han perdut sentit 
amb el progrés, almenys de 
la higiene personal. El que 
segueix ben vigent, igual que 
la foguera, són les coques. 
Les dolces posen fi al sopar 
la nit de la revetlla o se servei-
xen de postres el dia de Sant 

Joan. Les de més tradició són 
de fruita confitada, crema o 
pinyons, però cap al sud i 
l’oest de Catalunya també se’n 
mengen de salades. 
•  La coca de Sant  Joan 
s ’e labora amb massa de 
brioix, una base molt freqüent 
en pastisseria que també 
s’empra per fer més dolços, 

 Coses que no saps 
de la Coca de Sant Joan 

Forn Sant PereForn Sant Pere
Productes ArtesansProductes Artesans

Carrer Sant Pere, 38
Tel. 659 22 05 89

Tots els nostres productes estan 
elaborats manualment i cuits a la 
llenya. Vine per Can Sant Pere i 
tasta el nostre pa, retroba’t amb el 
veritable gust d’ençà. 
Gaudiu de les festes 
amb el Forn Sant Pere
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formatge i maduixes i sobras-
sada. I fins i tot s’ha elaborat 
gelat de coca de Sant Joan.
• Segons el Gremi de Pastis-
seria de Barcelona i Província, 
la varietat més venuda any 
rere any és la de brioix amb 
fruites i pinyons.
• La tradició diu que la coca 
de Sant Joan ha de tenir una 
mida canònica, el doble de 
llarg que no d’ample, i amb 
angles arrodonits.
• Segons el cuiner Ignasi 
Doménech, la proporció entre 
l’amplada i la llargada de la 
coca és igual a la proporció 
entre el dia i la nit per Sant 
Joan.
• La coca de Sant Joan deriva 
del tortell amb ous que es 
menjava antigament: un dolç 
de forma rodona, que era una 

reminiscència clara del culte 
al sol.
• De primer, les coques que es 
consumien en aquesta diada 
eren pastades a casa i porta-
des als forners perquè les 
coguessin.
• Amb el naixement de les 
primeres pastisseries, al segle 
XIX, la recepta es va endolcir 
amb l’aportació de cireres i 
més fruites confitades.
• La coca moderna es va 
incorporar a les revetlles l’any 
1860 i cap a l’any 1900 ja n’era 
un element essencial.
• A pagès, hi havia la creença 
que s’havia de consumir a 
l’exterior perquè menjar-se-la 
sota teulat portava desven-
tura.
•  Abans era f reqüent  de 
menjar-se-la acompanyada 

de vi dolç o ranci, però avui 
aquestes begudes han anat 
deixant pas al cava.
• Per aquestes dates, en molts 
altres indrets de la Medite-
rrània mengen dolços molt 
semblants a la coca de Sant 
Joan.
• Sense anar més lluny: a 
l’Alacantí hi ha una menja que 
duu el mateix nom, però és 
una mena de coca de verdu-
res amb tonyina.
• I a Menorca la coca de Sant 
Joan també es pot dir coca 
bamba. És una coca al ta 
enroscada en forma d’espiral 
típica de les festes patronals 
a l’illa.
• La mateixa coca també es 
pot consumir per les revetlles 
de Sant Pere i Sant Jaume, 
que abans se celebraven molt.

SUPLEMENT 
SANT JOAN

Santiago Russinyol, 108
933 891 763

Encarrega les 
teves coques
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Sant Joan es feien diferents 
sortilegis i es considerava 
que els conjurs tenien més 
efecte. Hi ha molts exemples 
d'encanteris i dites relacio-
nades amb la felicitat, els 
estudis i la salut. Et propo-
sem uns quants rituals per 
a què et donin bonaventura.  
Anota en un paper un desig 
o alguna cosa que vulgueu 

La nit del 23 de juny és la 
més curta de l'any. I també 
la més màgica i sorollosa. 
Cada barri i poble dóna el 
tret de sortida a l'estiu amb 
fogueres, petards, coca i 
música, fins a altes hores 
de la matinada. La Revetlla 
de Sant Joan és conegu-
da com la nit del foc i les 
b ru ixes .  Una ce lebrac ió 

d 'or igen pagà de culte al 
sol, amb costums i símbols 
com el foc purificador, els 
banys de mitjanit, les herbes 
de Sant Joan, les cançons, 
el ball, els guariments i els 
rituals màgics.

Tradicions,  
rituals i sortilegis
Antigament durant la nit de 

 La Nit de Sant Joan 
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l ’any: ‘Les herbes de Sant 
Joan tenen virtut tot l’any’. 
Això fa que siguin especial-
ment valorades i diem que 
una cosa ‘val tant com totes 
les herbetes de la nit de Sant 
Joan’. També és el mil lor 
moment d ’arreplegar- les, 
abans no arribi la calor de 
l ’estiu: ‘Fins a Sant Joan, 
totes les herbes són pans’. 
La dita ‘El matí de Sant Joan 
totes flors tenen virtut, també 
aquelles donzelletes que als 
malalts donen salut’ lliga el 
poder de les herbes amb 
les ordalies per a aconseguir 
parella, que també són molt 
abundants pels volts del 23 
de juny. 

El dolç de la festa:  
la coca de Sant Joan
Durant aquesta nit és tradi-
cional menjar coca. Aquest 
dolç és un dels més populars 
a casa nostra i pot ser de 
classes diferents: confita-
da amb massapà, crema o 
nata i ornada amb pinyons, 
llardons o fruita confitada. 
És la menja tradicional de 
la Nit de Sant Joan, quan 
es reparteix a les revetlles 
juntament amb vins dolços o 
rancis; avui, però, aquestes 
begudes han anat deixant 
pas al cava.
La coca de Sant Joan es 
deriva del tor tell amb ous 
que es menjava antigament: 
un dolç de forma rodona, que 
era una reminiscència clara 
del culte al sol. Segons el 
cuiner Ignasi Domènech, ha 
de ser el doble de llarga que 
d’ampla.

obl idar o que no vulgueu 
tenir aquest any. Quan siguin 
les 12 de la nit cremeu el 
paper a la foguera.

Si celebres la revetlla a prop 
de la platja, pots descalçar-
te i ficar els peus a l'aigua. 
Cada vegada que v ingui 
una onada l'heu de saltar, 
així fins saltar set onades. 

Fent això tindràs un any amb 
molta sort!
Pots agafar unes petxines o 
pedres de la platja i et servi-
ran com a talismans durant 
tot l'any...

Per Sant Joan, també les 
herbes medicinals i aromàti-
ques tenen més prop ie -
tats que en cap altra nit de 
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transport públic (línia 2 metro 
parada Pep Ventura, bus M25, 
M26, M28, M29 i M30), així 
com a aparcaments públics i 
zona blava. El local s’inspira 
en l’essència de la Fontisi 
més tradic ional enfocada 
a la venda de pastisseria i 
brioxeria de la millor qualitat 
i preu amb una gran varietat 
de productes típics regionals. 
La nova estètica de l’espai i la 
marca respecta aquest estil 
tan propi però modernitzat i 
adequat a les noves propostes 
del mercat, oferint la qualitat 
de sempre amb una experièn-
cia de compra única.  
Fontisi, la pastisseria dels 
badalonins des del 1965.

Plaça Pep Ventura, 16
Recollida de comandes online: 

Miquel Servet, 202 

El 22 i 23 de juny obert de 8h a 20h. 
fontisi.com

La pastisseria badalonina 
t’acompanya aquesta revetlla! 
Com cada any, i des del 1965, 
Fontisi  ofere ix una gran 
varietat de Coques de Sant 
Joan. Les de brioix, les de 
pasta de full, la de llardons 
i l ’especialitat de nata són 
només algunes de les propos-
tes que podràs trobar a la nova 
botiga de Plaça Pep Ventura 
16, Badalona. A més, en els 
darrers anys també ha incor-
porat propostes que van més 
enllà de la tradicional de fruita 
o de crema, introduint nous 
sabors com la de xocolata.
A més, aquest any es podran 
adquirir de nou online fins el 
21 de juny a través del web 
fontisi.com, amb la recollida 
a l’antiga botiga del carrer 

Miquel Servet 202, Badalona, 
fins els dies 22 i 23 de juny. 
Una opció de compra diferent 
per els que volen reservar la 
seva Coca de Sant Joan amb 
antelació. 

Fontisi obre una  
nova botiga a Badalona 
Encara no has visitat la nova 
Fontisi? Trobaràs la nova 
botiga  a la Plaça Pep Ventura 
16, a Badalona. El nou establi-
ment compta amb 200m2 i 
està destinat no només a la 
venda de productes de pastis-
seria, rebosteria i brioixeria 
tradicional sinó també a altres 
novetats, així com sorpre-
ses salades i dolces. La nova 
ubicació es més cèntrica i 
propera a altres comerços i al 

 Celebra la nit de 
 Sant Joan amb Fontisi 
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concret des del número 179 
al 301, això vol dir des de Via 
Augusta i fins al lateral de 
l'autopista. Uns 1.300 veïns 
d'aquest tram de l'avinguda 
Martí Pujol van rebre un SMS 
per anar dimecres i dijous a 
la tarda a una carpa que va 
quedar instal·lada davant de 
l'Hospital Municipal de Badalo-
na. Les persones d'aquest 
cribratge havien de tenir més 
de 16 anys i no havien d'estar 
vacunades amb la vacuna de la 
Covid-19. S'espera que al llarg 
d'aquest divendres i dissabte 
rebin els resultats.

Les dades de badalonines i 
badalonins vacunats està 
creixent dia rere dia. Les dades 
d'aquest dimecres, 9 de juny, 
les darreres disponibles així ho 
demostren. Un total de 90.000 
badalonins i badalonines ja han 
rebut una primera punxada i 
més de 50.000 ja tenen la pauta 
completa. Durant les darreres 
setmanes, les xifres han agafat 
una velocitat de creuer, i amb 
l'obertura de les persones que 
van néixer abans de l'any 1976 
ha quedat demostrat aquest 
augment de vacunats. D'altra 
banda, l'índex de rebrot s'ha 

situat, aquesta setmana per 
sota dels 90 punts, una mica 
per sota que durant els darrers 
dies on havia pujat aquest risc 
a Badalona. Ara per ara queden 
una quinzena de pacients de la 
ciutat ingressats als hospitals 
per Covid.

1.300 veïns de Martí Pujol 
cridats a un cribratge per un 
brot de covid
Un brot de Covid-19, al Centre 
de Badalona, ha obligat aques-
ta setmana a un fer un cribrat-
ge a uns veïns d'un tram de 
l 'Avinguda Mar tí Pujol, en 

 Més de 50.000 badalonins 
 ja tenen la pauta completa 
 de la vacuna 
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Coincidint, a finals de maig, amb 
el Dia sense Tabac, s'ha posat 
en marxa la campanya Allun-
yem el Tabac que pretén allun-
yar el consum de tabac de les 
entrades als recintes hospitala-
ris amb l'objectiu final de reduir 
la visibilitat del tabac, desnorma-
litzar-ne el consum i sensibilitzar 
la població sobre la importància 
de deixar de fumar.  Diversos 
hospitals, entre ells l'Hospital 
Germans Trias de Badalona, ja 
han començat ja a implementar 
la campanya parcialment o en 
la seva totalitat als seus vol-
tants. La campanya Allunyem 
el Tabac ha estat dissenyada 
amb l'objectiu de crear una àrea 
lliure de tabac a les entrades i 
així allunyar aquest consum i la 
seva visibilitat. La fita final és la 
de sensibilitzar la població de la 

Salut

importància de deixar el tabac. 
A la vegada, també vol reforçar 
el rol modèlic dels professionals 
de la salut que treballen al cen-
tre com a agents promotors de 
la salut.

La Xarxa Catalana d'Hospitals 
sense Fum
La Xarxa Catalana d'Hospitals 
Sense Fum es va crear l'any 
1999. Coordinada i promoguda 
per l'Institut Català d'Oncologia, 
és d'adscripció voluntària. La 
finalitat és fomentar canvis or-
ganitzatius que afavoreixin unes 
institucions sanitàries lliures 
de tabac. Des de l'any 2004 la 
Xarxa compta amb el finança-
ment del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya. 
Gràcies a aquest suport, en els 
últims anys, hi hagut un aug-

ment progressiu de centres que 
s'hi han adherit. Actualment en 
formen part 88 hospitals, en la 
seva majoria centres sanitaris 
del sistema públic SISCAT.

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

Can Ruti guanya espai saludable  
amb la campanya 'Allunyem el tabac'
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bellezaactiva.com - amic.cat

Segur que has llegit moltes 
vegades que la neteja facial 
és el pas més important per 
mantenir una bona rut ina 

de cura i fer front als signes 
de l'edat, aquí ho recordem 
sempre que tenim oportuni-
tat! I segurament has vist en 
alguna part la importància de 
realitzar una doble neteja. 

Però, què és exactament i en 
què consisteix? T'ho expli-
quem tot!

Què és la doble neteja?
Com ja saps, la neteja diària 

 Doble neteja facial: tot el que 
 has de saber sobre aquesta 
 tendència 
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Tendències

no només és impor tant a 
l 'hora de desmaquil lar-te, 
sinó també per aconseguir 
eliminar residus, restes de 
suor i de contaminació. Així 
aconseguirem que la pel l 
del rostre es vegi saluda-
b l e ,  l l um inos a ,  f r es c a  i 
suau. Aquesta rutina facial 
prové dels rituals de bellesa 
asiàtics, i consisteix a aplicar 
dos productes diferents per 
realitzar una rentada facial 
correcta. Com ja avança el 
nom d'aquest tipus de neteja, 
consisteix en dos passos 
molt senzills que t'ajudaran 
a deixar la teva pell perfecta.

Pas a pas
1. Eliminar el maquillatge. En 
primer lloc s'haurà d'utilitzar 
un producte d'higiene de base 
aquosa o oliosa per eliminar 
el maquillatge, l'excés de sèu 
i els filtres de protecció solar. 
Normalment acostumen a ser 
olis desmaquillant, bàlsams o 
aigües micel·lars, hauràs de 
triar segons el teu tipus de 
pell. Sí que és cert que els 
olis, encara que poden provo-
car paüra a les persones amb 
pell mixta o grassa, aconse-
gueixen penetrar millor en el 
porus per retirar la brutícia 
que acostuma a emmagatze-

mar, i existeixen olis adequats 
per tots els tipus de pells.
2. Gel netejador. El segon 
i últim pas té la finalitat de 
netejar profundament, elimi-
nar les cè l· lu les mor tes, 
la pol·lució i la brutíc ia, i 
acostumen a tractar-se de 
gels, sabons ex fo l iants i 
mousses netejadores. L'ideal 
és buscar un netejador amb 
base aquosa per assegurar 
la hidratació de la pell, i s'ha 
de massejar pel rostre durant 
un minut insistint en la zona 
T. Després només quedarà 
aclarir el rostre amb abundant 
aigua.
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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

Una vegada acabada la 
rut ina, podràs procedir a 
apl icar els productes, un 
tònic, i cremes hidratants que 
utilitzis. Recorda que sense 
una bona neteja, els produc-
tes no tenen una correcta 
eficàcia. I, encara que aquest 
tipus de neteja es pot fer al 
matí i a la nit, sí que és més 
recomanable fer-la a la nit, 

per eliminar les impureses 
que acumulem al llarg del dia.

Beneficis de la doble neteja
Són mo l t s  e l s  bene f i c i s 
q u e  s ' a c o n s e g u e i xe n  a 
l 'hora d' incorporar aquest 
tipus d'higiene en la nostra 
rutina de cura facial, ja que 
es realitza una neteja molt 
més profunda evitant que els 

residus s'acumulin a la pell.Es 
minimitza l'aparició de grans 
i punts negres, i es millora la 
textura de la pell del rostre. 
Es combat l'aspecte fatigat i 
la pell apagada, retornant-li 
la llum i la vitalitat al rostre. 
A més, d 'aquesta manera 
prevenim l 'acumulació de 
greix i evitem l 'obstrucció 
dels porus.
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formajardin.es - amic.cat

L'interiorisme vegetal no és 
una cosa nova. És una ten-
dència que durant molt de 
temps s'ha utilitzat en grans 
espais, com ara oficines o 
restaurants, per a imprimir el 
toc de naturalesa que tant ens 
agrada. Però avui, la llar tam-
bé desborda vegetació.
Hi ha una enorme varietat de 
vegetació que es pot adequar 
a la decoració interior, creant 
espais que llueixen esplèn-
dids i que també són saluda-
bles, sostenibles, i funcionals.
Triant vegetació adequa-

da podrem no sols embellir 
l'ambient sinó que també puri-
ficar l'aire. Les plantes poden 
funcionar com a filtres d'aire. 
D'aquesta manera tenim una 
llar més saludable amb un 
aire pur que es tradueix en 
major comoditat. Creem una 
llar més saludable i atractiva, 
i contribuïm a la conservació 
del medi ambient.Hi ha dife-
rents gustos a l'hora de triar 
els detalls de la llar. Però 
l'interiorisme vegetal té el gran 
avantatge que la vegetació 
agrada a la majoria de perso-
nes. No importa quan espai es 
tingui a casa, que igualment 

es pot aprofitar una gran va-
rietat de recursos decoratius. 
Ja sigui triant un jardí vertical 
que ompli les parets de bell 
fullatge, o col·locant jocs de 
jardineres que segueixin una 
estètica moderna i original. 
Adaptar-nos a l'interiorisme 
vegetal a través d'un jardí in-
terior pot tenir molts avantat-
ges, com crear una atmosfera 
totalment personalitzada per a 
la teva llar, reduir la circulació 
i purificar l'aire. Les plantes 
d'interior ajuden a eliminar 
els contaminants anomenats 
compostos orgànics volàtils 
que es troben en l'aire.

 L'interiorisme vegetal ha arribat  
 a la llar per a decorar i purificar 

Llar
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nos ens farà els dies de calor 
més suportables i ajudarà a 
refrescar l'ambient.
Avui dia en el mercat existei-
xen multitud de productes per 
a proporcionar-nos aquests 
espais d'ombra i que poden 
adaptar-se fàcilment a qual-
sevol lloc o racó, per inacces-
sible que aquest sembli.
Sens dubte l'opció més eco-
lògica és aprofitar algun ar-

 Tips per a crear zones 
 d'ombra al jardí o terrassa 

bre ja existent o plantar al-
guns, però això no sempre 
és possible, per la qual cosa 
haurem d'optar per altres 
sistemes. Abans de comer-
nçar la instal·lació, haurem 
de valorar l'ús que donarem 
a l'espai, els metres disponi-
bles així com el pressupost 
del qual disposem.
Parasols: n'hi ha de moltes 
formes i colors: semicircu-

vivirhogar.republica.com - amic.cat

A tots ens agrada gaudir dels 
primers raigs de sol que apa-
reixen després de l'hivern. 
No obstant això, quan la ca-
lor es fa sufocant, protegir-se 
del sol es fa necessari per a 
protegir-se dels raigs nocius 
del sol i les seves conse-
qüències. Per tant, buscar 
una ombra on poder acollir-

• 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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lars, quadrats, rodons, amb 
rodes, amb base o sense 
ella. Són l'opció més econò-
mica i la més pràctica quan 
tenim poc espai, perquè 
després és fàcil recollir-los i 
guardar-los en qualsevol ar-
mari. A més es poden can-
viar de posició i orientar-se 
fàcilment (fins a 360 graus), 
necessiten poc manteniment 
i poden traslladar-se de lloc 
en cas que sigui necessari.
Pèrgoles: el món de les pè-
rgoles és molt variat i poden 
fabricar-se a mida i d'una 
multitud de materials (PVC, 
alumini, fusta o d'obra). Les 
de fusta són molt càlides i bo-

niques, però és cert que re-
queriran major manteniment 
(escatat i envernissat) cada 
cert temps. La instal·lació 
de les pèrgoles segurament 
requerirà un especialista 
(depenent del model triat). 
Tenen l'avantatge que per-
meten instal·lar mosquite-
res o cortines que a més de 
protegir-nos de la calor o de 
l'aire, també ens evitaran els 
indesitjables mosquits.
Tendals: existeixen també de 
molts teixits i sistemes (fixos 
o de braços articulats), i tam-
bé poden fer-se a la mida que 
necessitem, tot i que si triem 
les mides estàndars, seran 

més econòmics. L'avantatge 
és que poden recollir-se en 
el moment de no utilitzar-los 
per a poder gaudir també del 
sol quan es vulgui.
Tendals vela: s'han posat molt 
de moda en els últims anys. 
Són una solució molt pràctica 
i també barata. Es troben en 
molts colors i poden superpo-
sar-se més d'un en cas que 
requerim cobrir un major es-
pai. La instal·lació és senzilla 
i la pot fer qualsevol. Això sí, 
cal tenir en compte que una 
de les puntes ha d'estar més 
baixa que la resta per a evitar 
que s'acumuli l'aigua en dies 
de pluja i pugui trencar el teixit.
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 Decorar amb llums 
 la teva llar és possible 

vivirhogar.republica.com - amic.cat

La nostra llar és el millor lloc 
que tenim, i per a demostrar-
lo hem recollit les millors idees 
perquè decoris amb llums. Hi ha 

estils de decoració sorprenents 
amb llums, que podran omplir la 
teva llar d'elegància.
Aquestes ens permeten donar-li 
un toc especial a cada espai, un 
ambient únic i sorprenent és el 

que aconseguiràs tenint llums. 
Els llums canvien l'estètica dels 
ambients de manera completa. 
Has de saber que hi ha dife-
rents tipus de llums, i cadascu-
na d'elles funciona molt bé per 
a un estil de decoració en parti-
cular. Hi ha llums que són rústi-
ques, minimalistes, industrials i 
moltes altres més.
Llums industrials. Aquest ti-
pus de llum és perfecta per a 
donar un toc modern a la llar. 
Normalment tenen acabats que 
són metàl·lics i li donen un as-
pecte únic a la teva casa, de 
manera especial si té parets de 
maó o també de pedra.
Llums amb acabats de vímet. 
Per a l'estil rústic, és molt reco-
manable apostar per llums amb 
acabats de vímet. Per a les ca-
ses de camp aquestes són les 
més utilitzades.
Llums de dissenys moderns. 
Aquest tipus de llum és una 
de les més usades en cases 
de ciutat. A més, és important 
esmentar que són unes de 
les més accessibles quant a 
l'econòmic.

LL.indd   38LL.indd   38 09/06/2021   11:28:2909/06/2021   11:28:29



41

Immobiliària

 Pandèmia i emancipació 

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONES, 

ALBAÑILERIA, 
ELECTRICIDAD, 

FONTANERIA, GAS, 
PINTURA, ECONÓMICO

670 -232 -977

Carla Miñarro 

Els joves ho tenen cada 
vegada més complicat per 
accedir a un habitatge propi 
i la majoria d'ells viuen de 
lloguer. A més, són el grup 

d'edat més castigat econò-
micament per culpa de la 
pandèmia, ja que la taxa 
d'atur juvenil és superior al 
40%. La seva precària situa-
ció laboral ha empitjorat a 
causa de la Covid-19 i, per 
aquest motiu, molts d'ells 
s'han vist obligats a tornar a 
casa dels seus pares. Segons 
un estudi del Consell de la 
Joventut d'Espanya, només 
el 17,3% entre 16 i 29 anys 
estan emancipats. Per tant, 
1 de cada 3 joves es troba en 
situació de risc de pobresa i 
exclusió social. Aquesta és 
la pitjor dada des de 2001. 
De fet, la caiguda en la taxa 

d'emancipació ha estat la 
més profunda des de 1988, 
encara que no ha afectat per 
igual a totes les comunitats 
autònomes. La pandèmia 
ha afectat especialment al 
mercat laboral de les perso-
nes joves, caracteritzat per la 
temporalitat i la terciarització, 
de manera que el tancament 
d'aquest sector econòmic 
ha fet que s'aconsegueixin 
dades sense precedents a 
l'Enquesta de Població Activa 
(EPA). L'estudi mostra com 
només 3 de cada 10 joves té 
una ocupació i, almenys un 
terç amb ocupació es troba 
en ERTO.

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

badalonaurbanita.com 
badalonaurbanita@gmail.com

Alquila Compra Vende

Ref BDN-40   PVP 145.000 € 
Avda. Extremadura Bufalá
3 habitaciones todo exterior, 
calefacción y aire acondicio-
nado, ventanas de aluminio 
oscilobatientes, listo para 
entrar a vivir

Ref BDN-37    PVP 124.000 € 
Psje. Sant Elies – Congreso
3 Habitaciones balcón ascensor, 
piso de origen muy bien 
conservado, a 5 minutos del 
metro Gorg

Ref BDN-41   PVP 300.000 € 
Sant Adrià - Avd. de la Playa
Planta Baja 100 M², 1a Planta 
75 M² + 13m². Ideal rehabilitar 
y transformar en una preciosa 
casa. En el solar se permite 
construcción de BAJOS + 4
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Facilitat Roser Bona · AMIC

Frases cèlebresFrases cèlebres DitesDites

«No veiem les coses tal i com són, 
les veiem tal i com som nosaltres» 

Anaïs Nin

«No anar enlloc»

significat:  no portar a res / no conduir a res 
/ no arribar a cap objectiu o a cap fi.

 Àries (Del 21/3 al 20/4)

Autocontrol, és la paraula clau. 
L'oposició Mart Plutó demana que 
utilitzis l'energia de forma controla-
da. El silenci serà bon aliat. Milloren 
les relacions familiars.

 Taure (Del 21/4 al 20/5)

Venus a casa III et dóna un plus de 
tranquil·litat. Et pots trobar mental-
ment més serè i amb més ganes de 
relacionar-te. Augmenten els passe-
jos i algun viatge de plaer.

 Bessons (Del 21/5 al 20/6)

Tot i que fa un cert temps que estàs 
batallant per sortir d'alguns proble-
mes econòmics, entres a un període 
més fructífer i amb alguna ajuda 
providencial que t'anirà molt bé.

 Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Venus al teu signe pot fer que et 
sentis més tranquil i que tinguis un 
encant especial pels altres. Bon mo-
ment pels canvis d'imatge o per fer 
alguna inversió financera.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Possible tensió al sector laboral i 
et planteges cercar una altra feina. 
Venus a Casa XII inclina als amors 
ocults. Pots cercar informació a les 
xarxes sobre una exparella.

 Verge (Del 24/8 al 23/9)

Trobades grupals en les quals ho 
passes força bé. T'il·lusiona dur en-
davant un projecte personal. Si cer-
ques feina, cal moure's més i sortir 
de l'entorn geogràfic habitual.

 Balança (Del 24/9 al 23/10)

Període més tranquil pel que fa al 
sector professional amb l'ajut d'un 
superior. Una persona que t'atrau et 
correspon, però heu de dialogar més 
abans de passar a l'acció.

 Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

L'amor pot estar darrere d'una panta-
lla, però tard o d'hora tocarà deixar 
de procrastinar i passar al pla físic. 
Si hi havia tensió amb un fill o filla, 
ve una millor etapa.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

No manquen oportunitats en l'amor 
i el problema pot ser triar a la per-
sona adequada. Quant a l'economia, 
pots rebre uns diners pendents i així 
donar-te algun caprici.

 Capricorn (Del 22/12 al 20/1)

Venus per la Casa VII, propicia re-
soldre assumptes pendents amb la 
parella. Si no en tens, una persona 
amb la qual hi ha una forta atracció 
mútua, té intencions serioses.

 Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Si vols alliberar-te del passat, has de 
fer-te responsable de les teves deci-
sions amb totes les conseqüències. 
Venus a casa VI inclina a millores en 
la salut i la feina.

 Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Estàs ben receptiu i ben disposat a 
arreglar tensions i malentesos, però 
no renunciïs als teus drets per fer 
contents als altres. Pot començar 
una nova història d'amor.

Horòscops
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SudokusSudokus

Meteorologia / Oriol Rodríguez

L’inici del mes de juny marca el 
començament de l’estiu clima-
tològic. De fet, aquests dies 
el temps ja està fent senyals 
que ens acostem a l’època 
més càlida de l’any. Ara la 
temperatura ja s’enfila força, 
sobretot als barris allunyats de 
la platja, i les nits comencen a 
ser molt suaus. Aquest any la 
primavera ha estat seca; no és 
cap secret. Entre els mesos 
de març i maig s’han recollit 
62,5 l/m2 dels 140,1 l/m2 que 
tocaria. Es tracta, doncs, de la 
primavera més eixuta des del 
2006 (aleshores tan sols van 
caure 20,2 l/m2). Per contra, 
l’ambient ha estat més fresc 
del normal. Feia temps que 
no encadenàvem tres mesos 

Ja fa temps que en aquesta 
secció ens estem fent ressò 
de la poca pluja que està 
caient enguany. Tal com es 
pot veure a la gràfica, aquest 
2021 portem acumulats 110,3 
l/m2 (línia negra), que és un 
valor clarament inferior al 
que marca la mitjana climàti-
ca (zona ombrejada) per a 
principis de juny.

Temp màx 24,8 °C el dia 6

Temp mín 13,7 °C el dia 26
Hr màx 94% el dia 1

Hr mín 44% el dia 29

Press atm màx 1027,0 hPa dia 25
Press atm mín 1011,0 hPa dia 1
Vent màx 49,9 km/h (sud) 

el dia 6
 Precipmàx 24h 2,4 l/m2 el dia 1
 Precip anual 110,3 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

consecutius amb una anomalia 
de temperatura negativa. Tant 
és així que la mitjana de la 
primavera ha estat de 14,4 °C, 
sis dècimes de grau per sota de 
la mitjana climàtica. Un altre fet 
a destacar ha estat la presència 
constant de núvols. Això ha fet 
que la radiació solar rebuda 
en superfície d’aquests últims 
mesos hagi estat inferior a la 
normal, amb una anomalia que 
ha voltat el 5%.

Meteo

MIRANT EL CEL  

La méteo dels dies  
24 de maig al 6 de juny

7 9 4 8
3

5 3 2 6
2 5

8 6 4
7 3

7 2 3 9
7

1 8 4 3

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

Dificultat: Mitjana

6 8
3 8 7 2

2 6 3
3 4 2

2 1 3
9 4 8
5 6 1

9 6 7 5
8 6

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

Dificultat: Extrema
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TREBALL

ME OFREZCO PARA CUIDAR 
personas mayores. Tengo 
experiencia y referencias. 
634 953 496
SEÑORA BUSCA TRABAJO 
interna o externa para cuidar 
mayores. 632 335 837
LIMPIEZA POR DÍAS o por 
horas 602 355 519
SE OFRECE PARA CUIDAR 
mayores. Horario a convenir. 
602 355 519
B U S C O  T R A B A J O  p a r a 
cuidado de mayores y limpie-
za. 666 122 565 
CHICO BUSCA TRABAJO al 

cuidado de mayores y limpieza. 
Con mucha experiencia. Externo 
o interno. Solo personas serias. 
653 133 490
ME OFREZCO PARA cuidado 
de mayores y niños. 722 656 487
CHICA RESPONSABLE se 
ofrece para cuidado de niños y 
limpieza. Con referencias. 
691 111 891
SEÑORA CON EXPERIENCIA 
al cuidado de personas y limpie-
za busca trabajo. 604 251 902
SEÑORA CON EXPERIENCIA 
busca trabajo interna. 602 021 145 
SRA OFRECE SERVICIOS 
cuidado persona mayor y limpie-
za 666 0064 72

VARIS

M U DA N Z AS ,  M O N TA J E , 
DESMONTAJE de muebles. 
Presupuesto sin compromiso. 
698 645 233 WhastApp - www.
totmudanzas.com 
V E N D O  2  P A T I N E T E S 
ELÉCTRICOS en buen estado.  
Precio a convenir, y 2 taca taca.  
933 873 601 
VENDO COCHE en perfecto 

estado. Tres puertas. Revisión 
pasada. Ideal para novatos de 
carnet. Tiene 23 años. Color 
blanco. Precio : 600€ 655 542 
473 REFORMAS EN GENERAL. 
Servicio de calidad. Profesiona-
les, 15 años de experiencia: 
albañilería, electricidad, fonta-
nería,, pintura, pladur, baños, 
cocinas, rehabilitación fachadas. 
Rápidos y limpios. Presupuesto 
sin compromiso. Tels. 631 011 
668 - 699 204 045 
COMPRAMOS LIBROS, jugue-
tes, comics, cromos, antigüe-
dades, plumas, Discos, puros, 
objetos religiosos. Restos pisos, 
casas. Pago al momento. José 
Miguel. 679 736 491

 INSERTA EL TEU   
 CLASSIFICAT 

 ONLINE: 

44 45

Anuncis 
per paraules

ARA POTS  ENVIAR-NOS 
LES TEVES  CARTES,  
FOTOS DENÚNCIES I 
INFORMACIÓ SOBRE 

NOTÍCIES QUE 
PASSIN A 

BADALONA 
AL WHATSAPP 

DEL TOT. 
651 976 517

FALTA PERRUQUER 
PERRUQUERA AMB 

EXPERIÈNCIA
C/ MAR, 35 

DEIXAR CURRÍCULUM
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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  

Imatge dels anys 50, 
Festa Major del carrer 
Milà i Fontanals

BADALONA  

Un dia de futbol davant 
el camp del CF Badalona 
situat a l'avinguda de 
Navarra.

Desconegut/MB. AI. 
Fons Ajuntament
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Troba la teva 
revista als 

distribuïdors 
oficials del TOT 

Distribuïdors

Posa't en contacte amb nosaltres:

651 976 517
comercial@totbadalona.com

Vols distribuir 
el TOT al 
teu comerç?

RENOVACIÓ 
Arnús, 26 / 93 384 66 

54 / 646 591 598

RENOVACIÓ 
Martí Pujol , 192

933 893 625

Carn de qualitat i creativa servida pel millor 
personal de Badalona.

Horari; de dilluns a divendres de 7.30 a 13.30
i de 17 a 20h dissabtes de 7.30 a 14h.

Per què renoveu com a distribuïdors del TOT?
Seguim sent distribuïdors del TOT per oferir un millor 

servei als nostres clients.

Pastisseria artesana, Bomboneria i Càtering
Ja podeu encarregar les vostres 

coques per Sant Joan
Horari: de dimarts a divendres de 8:30 a 14 
i de 16:30 a 20h. Dissabte de 8:30 a 14:30h. 

Diumenge de 8:30 a 15 i dilluns tancat 

Per què renoveu com a distribuïdors del TOT?
Volem seguir oferint aquest servei als nostres 

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

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

Conjunt Dormitori Sweet 165€ €

Conjunt Matalàs i Canapé

 35x190 395€  150x190 439€

Chaiselongue Chill

265 cm d'ample 549€
Conjunt Mediterraneo

Moble TV, Taula centre, Taula extensible  
i 4 cadires, capçal i tauletes

 595€

Llit tren Reversible
Format L o Format Tren  

489€
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