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Recuperem
Sant Joan
SUMA
I GAUDEIX
DELS BENEFICIS A BADALONA
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.

Recicla llaunes i ampolles
de plàstic amb el mòbil

ESCANEJA, RECICLA I GUANYA.
Amb el suport de:
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8 km de platges

i la millor manera d’anar-hi:

M1-B2-B4-B5-M6-B7-B20
B23-B29-M30-B34-B35

Fòrum
Platja del Litoral
Platja de la Mora
Platja del Coco
Platja del Pont del Petroli
Platja de l’Estació
Platja dels Patins a Vela
Platja dels Pescadors
Platja del Pont d’en Botifarreta
Platja del Cristall
Platja de la Barca Maria
Platja de les Roques
Platja de les Barques

TUSGSAL.indd
ORI_148x210_platges_062021_totbadalona.indd
1
1

18/06/2021
17/6/21
11:18:32
21:50

Bona Revetlla!
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La Setmana

L'afluència a les platges per
aquesta Revetlla podria ser el
doble que abans de la pandèmia
Sant Joan 2021 | Redacció

El doble de gent que el Sant
Joan de l'any 2019. Aquesta és la previsió que treballa els Mossos d'Esquadra
per l'afluència que pot tenir
aquesta nit de Sant Joan a
les platges de Badalona. Per
aquest motiu, i preveient grans
aglomeracions, l'Ajuntament
ha fet una crida a la respons a b ilit at i ha pre par at un
dispositiu especial per la nit
més curta de l'any. Des de
les 20h, del dia 23 de juny,
el pas de vehicles estarà
restringit a tota la façana
marítima, per exemple al pas
de la Riera Canyadó o Sant
Ignasi de Loiola, igual que
a l'aparcament de la Renfe
quedarà limitat. A les platges,

la Guàrdia Urbana no deixarà
accedir-hi amb grans aparells
de música i quedarà totalment prohibit fer-hi fogueres
o barbacoes. Les guinguetes podran obrir aquesta nit
de Sant Joan fins a la 1 de
la matinada. A partir de les
5:45h, i des de la megafonia
de la platja, es farà una crida
per desallotjar el litoral. A les
6h de la matinada començaran a treballar els serveis de
neteja. L'Ajuntament ha previst
que una trentena de persones
netegin la sorra amb l'ajuda
de set vehicles. Vuit brigades més netejaran el passeig
marítim. A més, durant el dia
de Sant Joan i els posteriors
dies, s'ha previst un dispositiu de neteja a la resta de
la ciutat per tal de netejar

carrers i places de la ressaca
de la Revetlla. D'altra banda,
l o c a l s d 'o c i d e Ca n R i b ó
obriran aquella nit fins a les
3:30h, després de l'entrada en
vigor de la reobertura aquest
mateix dilluns. L'Ajuntament
també ha fet una crida per tal
de no encendre fogueres ni
articles pirotècnics prop de
zones verdes o la Serralada
de Marina. La sequera dels
darrers dies podria encendre,
molt ràpidament, qualsevol
zona de matolls de la ciutat.
Les fogueres només estan
permeses sota permís municipal.
Acte a la plaça de la Vila
per rebre la Flama del
Canigó
Aquest any, tot i les restric-

4

Actualitat-4-5.indd 1

18/06/2021 12:46:34

cions, es podrà tirar endavant
l'acte que fa arribar la Flama del
Canigó. Els joves d'Òmnium
són els encarregats, juntament
amb altres entitats de la ciutat,
de fer arribar la Flama per
encendre les fogueres de la Nit
de Sant Joan. L'acte d'enguany
comptarà amb la participació la
majoria de les colles de cultura
popular Badalona, de manera
que s'hi està donant un nou
enfocament per part d'Òmnium
perquè sigui un acte de ciutat i
que s'incorpori dins del calendari festiu badaloní, segons ha
explicat l'entitat. L'acte consistirà en una sèrie de tandes de
lluïment per celebrar que la
Flama del Canigó ha arribat a
la plaça de la Vila de Badalona.
Aquest any els encarregats
de fer-la arribar serà l'Orfeó

Badaloní, donat que celebren
el centenari de la fundació
de la seva ciutat i el setantè
aniversari de l'Esbart. L'acte
començarà a les 18h. D'altra
banda, entitats de la ciutat
estan acabant d'ultimar les
Revetlles populars que se

celebraran aquest Sant Joan.
Algunes entitats veïnals faran
sopars populars al carrer, amb
limitació d'aforament, i també
música amb dj's, i altres barris,
com Sant Joan de Llefia,
celebraran les seves festes
populars.

Venda de coques i petards per aquest Sant Joan
Les pastisseries de Badalona
esperen unes bones vendes
durant aquesta Revetlla de
coques pel fet que la nit de
Sant Joan cau en dimecres i
potser molta gent la passarà
a la ciutat i no marxarà a fora.
De fet, així ho preveuen les
reserves. D'altra banda, les
diferents casetes de petards

també preveuen augmentar
les vendes, respecte al Sant
Joan de l'any passat, i gairebé acostar-se a les vendes
d'abans de la pandèmia. A
Badalona, des de fa dies, ja
s'han instal·lat les tradicionals casetes de venda de
petards en diverses zones del
municipi.
5
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Més de 100.000 badalonins ja tenen
la primera dosi de la vacuna anticovid
Manifestació a favor
de la sanitat pública
al CAP Gran Sol

Salut | Carles Carvajal

Vacunació a velocitat de creuer,
aquests darrers dies de juny.
A Badalona, segons dades
de Salut, més de 100.000
persones, en concret 104.000
badalonins i badalonines ja
havien rebut la primera dosi
de la vacuna anticovid, aquest
dilluns 21 de juny. Pel que fa
a la pauta completa, gairebé
65.000 badalonins ja l'han rebut.
A la ciutat, segueixen oberts
tres centres que vacunen cada
dia a centenars de persones,
el Centre Cultural El Carme, el
Centre Cívic Can Cabanyes i el
Sociosanitari El Carme, a Montigalà. Justament, el Departament
de Salut, va obrir la setmana
passada el calendari de cites
perquè les persones d'entre
35 i 39 anys puguin vacunar-se
contra la covid-19.
La mascareta deixarà de ser
obligatoria a l'aire lliure
El Consell de Ministres es
reunirà de manera extraor-

Demanen reforçar
el mur del solar de
l'antiga seu de Can
Llamas
Un grup de veïns del carrer
Vila Vall-Llebrera han demanat a l'Ajuntament que
faci arreglar part del mur de
l'antiga fàbrica Can Llamas,
des de fa anys convertit en
un solar d'herbes. Fa mesos,
part del mur va cedir i encara
resta apuntalat.

La Federació de veïns de
Badalona (FAVB) ha convocat,
per dimecres 30 de juny, una
manifestació davant del CAP
Gran Sol, al barri de Llefià. Fa
uns dies, la FAVB va emetre
un comunicat on demana que
tornin les visites presencials
als ambulatoris de la ciutat i
els metges deixin de fer visites
virtuals amb els pacients.
Imatge d'arxiu de la vacunació
al CAP del Gran Sol

dinària aquest dijous 24 de
juny, dia de Sant Joan, per
aprovar una modificació de la
llei que regula l'ús obligatori de
la mascareta. El canvi normatiu provocarà que la mascareta deixi de ser obligatòria en
espais a l'aire lliure a partir
d'aquest mateix dissabte, 26
de juny.

Els lavabos de les
guinguetes de les platges
són públics i gratuïts

A causa de les mesures
anticovid, no hi ha lavabos a
les platges. Per aquest motiu,
l'Ajuntament de Badalona
ha recordat que els lavabos
de les vuit guinguetes de
les platges de la ciutat són
públics i gratuïts i que, per
tant, qualsevol persona pot
fer- ne ús sense haver de
consumir res.
La Mobile Week Badalona
els dies del 5 al 7 de juliol

La Mobile Week, una iniciativa de la Mobile World Capital
Barcelona, arribarà a Badalona del 5 al 7 de juliol. A la
ciutat es por tarà a terme
un pro grama per apro par
la tecnologia a la ciutadania a través d'activitats
gratuïtes que combinen el
format presencial, al Badalona Centre Internacional de
Negocis (BCIN) i digital.
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Canviem amb tu
per aconseguir
el món que tots
volem.

• Produeix la teva pròpia energia amb les nostres
plaques solars.
• Tarifes compromeses amb el medi ambient per
a tots els nostres nous clients.
• Instal·lació de punt de recàrrega per al teu
vehicle elèctric on tu triïs.
• Facilitats de pagament i assessorament energètic
per al teu negoci.
• Venim en menys de 3h a la teva llar 24/7
per a reparacions urgents.

naturgy.cat

AMIC_Tot i Mes_naturgy 2021_(132x190,5)cat.indd 1
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• Ajudem milers de famílies rehabilitant les seves
llars i assessorant-les en eficiència energètica.
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Condemnat l'activista badaloní
Marcel Vivet a 5 anys de presó
L'AV del Progrés demana
l'enderroc urgent de la
Mobba

La junta de l'associació de
veïns del Progrés ha emès
un comunicat on reivindica la
construcció, promesa fa anys
pels anteriors governs municipals, d'un gran parc urbà i
zona verda a l'espai on s'ubica
actualment la Mobba. L'entitat
veïnal ha demanat l'enderroc
urgent de l'antiga fàbrica.

Vivet, durant la manifestació a Badalona
Justícia | Redacció

L'Audiència de Barcelona ha
condemnat a cinc anys de presó
l'activista badaloní Marcel Vivet
per desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions a
un mosso d'Esquadra durant
una manifestació el setembre del 2018 contra el sindicat
Jusapol a la Via Laietana, a
Barcelona. També el condemna a pagar 600 euros de multa i
1.512 euros d'indemnització. La

Queixes per l'augment
de pissarres a diversos
establiments
Molts veïns de Badalona han
fet arribar les seves queixes
al consistori per l'augment de
pissarres d'establiments de
restauració, sobretot en zones com el passeig marítim
de la ciutat.

fiscalia li demanava cinc anys
i mig de presó, mentre que la
Generalitat li demanava quatre
anys i nou mesos. El jove,
càrrec de confiança de Dolors
Sabater quan era alcaldessa,
ha negat els fets des del primer
moment. Aquesta condemna
ha fet convocar nombroses
manifestacions, durant els
darrers dies, a diferents punts
del país. A Badalona, dimecres
passat, un miler de persones es
van manifestar al Centre.

Manifestació per
denunciar la contaminació
de les platges

Moviments ciutadans i veïnals
de la Barcelona Nord, Sant
Adrià de Besòs i Badalona, van
convocar, el passat dissabte,
una concentració/manifestació per denunciar la contaminació de les platges del litoral
de Badalona i Sant Adrià,
així com la falta de solucions
que, al llarg dels anys, no han
aportat les administracions
responsables.
L'Ajuntament cedeix un
local a l'Associació
Espanyola Contra el Càncer

L'Ajuntament de Badalona ha
cedit un espai ubicat al carrer
d'Arnús, 64 a l'Associació
Espanyola Contra el Càncer –
Catalunya (AECC) que estarà
e n fu n c i o n am e nt a p ar t ir
del mes de juliol. L'objectiu
d 'aquest a nova seu lo c al
és fer arribar els serveis de
l'associació a més població,
pacients i familiars de la zona.
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Part dels locals d'oci nocturn de
Badalona ja han obert les seves portes
Un veí de Tiana desterrat
del municipi per ordre
d'una jutgessa

Una jutg es s a ha pro hi b it
viure a Tiana a un home amb
trastorn bipolar per molestar
i amenaçar als seus veïns.
Quim N. no podrà acostar-se
a Tiana durant els dos anys
vinents. Feia anys, que el veí,
molt conegut al poble, havia
amenaçat a diversos veïns
amb armes blanques incloses.
La Policia Local de
Montgat fa controls
contra les botellades
Imatge d'arxiu del Sarau 08911, a Can Ribó
Oci | redacció

Des d'aquest dilluns, 21 de juny,
els locals d'oci de tot Catalunya ja poden obrir les portes.
Aquest era el darrer sector que
encara estava tancat i barrat.
Part dels locals d'oci nocturn
de la ciutat ja han obert, durant
la mateixa nit d'aquest diumenge a dilluns, com Titus Carpa.
Molts clients tenien ganes de
tornar al local, encara que sigui
amb mascareta i consumir

Coll i Pujol guanya dues
places noves
El barri acaba d'inaugurar dues
places noves, gràcies a noves
promocions. Una porta per nom
Júlia Minguell, al costat del carrer de Santa Bàrbara. L'altre
nou espai públic està al costat
del carrer de Sant Ramon.

en una taula. Altres establiments, com l'Spash del carrer
Santa Madrona, ja han obert
les portes. Aquesta reobertura
ha coincidit amb la Revetlla de
Sant Joan, i per aquest motiu
alguns locals com el Sarau
08911, han previst obrir durant
aquesta nit. Els responsables
d'aquests locals esperen que
els clients tornin a ballar,
encara que molts han previst
entrades amb reserva prèvia.

L'Ajuntament de Montgat ha
intensificat els controls de
botellades nocturnes a la via
pública. En aquest sentit,
la Policia Local ha intensificat els controls d'accés al
Passeig Marítim i altres zones
de Montgat, com ara parcs
públics, polígons industrials i
zones fredes del poble durant
els caps de setmana.
Controls de velocitat
a les vies urbanes
de Montgat

L'Ajuntament de Montgat ha
instal·lat un control de velocitat a la Ronda dels Països
Catalans, davant de l'escola
Norai, amb l'objectiu de controlar el compliment de la velocitat màxima dels vehicles en
aquesta via urbana, que en
aquest cas és de 30 Km/h.
L'Ajuntament espera reduir
en aquest punt la velocitat de
vehicles.
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Durant el juliol es plantaran més
d'una trentena de palmeres
a la Rambla i el passeig marítim
Medi Ambient | Redacció

Quants arbres falten a Badalona? Segons l'entitat "Badalona pel clima" més de 3.000 i
segons l'Ajuntament més de
1.500 exemplars. Sigui com
sigui, el consistori acaba de
licitar la plantació d'uns 470
arbres, cada any, durant els
propers tres. Aquesta licitació
A la Ramba falten desenes de palmeres que s'han mort
permetrà, segons el govern
durant els darrers anys
municipal, replantar uns 1.700
arbres arreu de la ciutat. La
plantació començarà en les
banda, diverses entitats, entre
Aquest mateix juliol, s'ha previst
setmanes vinents. Un dels
elles Badalona pel clima,
la plantació d'una trentena de
espais més emblemàtics de
segueix pintant els escocells
palmeres a la mateixa Rambla
1on 17/6/21
Badalona AAFF-TOT-BADALONA-CARPA-13,2x9,35cm-2021-SEGUNDA-PARTE.pdf
on fa temps que falten
manquen11:35
arbres arreu de
i al passeig marítim, segons ha
arbres és la mateixa Rambla.
la ciutat.
informat l'Ajuntament. D'altra
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La setmana en imatges
1|
2|
3|
4|

Recullen tones de deixalles a les platges de Badalona durant una trobada popular
L'AMB incorpora 39 nous autobusos híbrids al Barcelonès Nord
El Centre Màgic Badalona estrena el primer caixer de criptomonedes
Els venedors i venedores de l'ONCE celebren que fa un any van tornar al carrer
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Torna la fira internacional
de la ceràmica a Argentona
57 artesans d’arreu del món
participen en la manifestació d’art i cultura més gran
de Catalunya
La fira de referència del sector
de la ceràmica a Catalunya, Argillà Argentona, torna els dies
2, 3 i 4 de juliol amb una cinquantena de parades. Enguany,
la fira es desplaça a una nova
ubicació, al pati de l’Escola Bernat de Riudemeia, per tal de garantir les mesures de seguretat.
A Argillà Argentona s’han seleccionat 57 ceramistes, que
procedeixen
majoritàriament
de Catalunya i la resta de
l’estat espanyol, però també hi haurà representants
de França, Portugal, Marroc,
Itàlia, Polònia, Rússia, Anglaterra i Luxemburg, una representació similar als anys anteriors a la pandèmia. Des de
l’organització es té la sensació
que la fira d’enguany serà “tot
un èxit, tenint en compte que
l’any passat no es va poder
fer i que sembla que el públic
té ganes de sortir de nou al
carrer i participar en aquest tipus d’esdeveniments”. I encara més ara que després de la
pandèmia el sector de la ceràmica està de moda, com ho demostra la quantitat de centres
de formació que han obert les
portes els darrers anys i l’afició
creixent entre tota mena de
públic, especialment entre els
joves.

AMIC.indd 1

La fira de referència del sector de la ceràmica, Argillà Argentona, torna els dies 2, 3 i 4 de juliol

Tallers, exposicions
i activitats

La fira tindrà a més una extensió a la molt propera plaça de
l’Església, on hi ha el Museu
del Càntir, i s’hi celebraran tallers, activitats i exposicions.
Pels més petits s’han organitzat els tallers de torn, on podran fer la seva pròpia peça.
A més d’un dels moments
més esperats, la trepitjada de
fang. En paral·lel a la fira es
realitzaran dues exposicions.
La primera, al Museu del Càntir, on s’exposarà la mostra de
ceràmiques d’Alberto Bustos,
titulada “natuRareza”, un dels
autors de l’estat espanyol actualment amb major projecció
internacional. La segona exposició anomenada “Ararat” serà
a la Casa Gòtica, a càrrec de
Impulsa:

Marc Iturri, un dels ceramistes
que més destaquen a l’actual
panorama català, a més de
ser un dels professors de
l’escola de ceràmica de la vila
d’Argentona. Altres activitats
d’Argillà Argentona seran els
tallers de rakú per als adults
el dissabte al vespre, diversos
films sobre ceràmica dins la
mostra “Cineràmica 2021” i actuacions musicals a càrrec de
l’associació Musicargentona.

El càntir de l’any,
d’Oscar Tusquets

Com ja és una tradició a la fira,
al recinte i al museu s’hi podrà
adquirir un any més el càntir
de l’any, d’edició limitada, que
aquest 2021 és obra del prestigiós arquitecte i dissenyador
Oscar Tusquets.
Amb el suport:

17/06/2021 19:00:21

Esports
El Badalona de Nacho Alfonso
comença a confeccionar-se
Bàsquet | Manel Expósito

La primera plantilla escapulada ja té pràcticament la meitat
dels seus jugadors ja decidits.
I totes les incorporacions al
Badalona 2021 – 2022 són
renovacions o jugadors amb
contracte. Estem parlant del
porter Francisco Dorronsoro

i Álex Sánchez, i els defenses
Joel Toledo, Miquel Robusté,
Valentín Merchán i Cristian
Márquez. Un global de fins a
sis jugadors que continuaran
defensant l’escapulada. D’altra
banda, el club ja ha anunciat
les baixes de Robert Simón,
I s m ae l M oya n o i C h e m a
Moreno.

Bona actuació del Termites Llefià al Campionat de Catalunya
El Termites Llefià va assolir la
cinquena posició al Campionat de Catalunya de bitlles
catalanes amb un total de
525 punts i 25 bitlles. L’equip
de Torre Mena va aconseguir
aquesta temporada el campionat de la Segona Divisió
de la Lliga Catalana amb el

seu equip C i un meritori tercer lloc de l’equip A a Primera
Divisió. D’altra banda, Miguel
Lecina (Termites A) va assolir
la tercera posició de la Primera Divisó de la Lliga Catalana i
Fernando Gómez (Termites C)
va ser el millor jugador de la
Segona Divisió. La Federació

Catalana va fer un reconeixement més que merescut, a
José García (Termites C), el
participant més veterà amb
85 anys. També va rebre el
seu reconeixement, Elisenda
Gàlvez, com a única dona
participant en aquest campionat.

El Seagull també mou fitxa amb les renovacions
Futbol | Manel Expósito

El conjunt de Juliana García,
qui debutarà a Reto Iberdrola,
s’ha assegurat la continuïtat

de les jugadores Alba Gordo,
Xènia Royo, Rocío Serrano,
Carla Cotado, Aina Vall i Adriana Manau. Un primer bloc de

renovacions i en què s’esperava
seguir en aquesta bona dinàmica de continuïtats durant aquesta mateixa setmana.

El Joventut mantindrà
el bloc
El capítol verd-i-negre estival
2021 no serà amb grans alteracions. La Penya té, ara com
ara, garantida la continuïtat
de pràcticament la totalitat de
la plantilla per contracte i de
moment només s’ha comunicat
dues baixes: Conor Morgan i
Shawn Dawson. Amb Carles
Duran al capdavant, el Joventut
mantindrà un bloc sòlid de cara
a la propera temporada, amb
l’objectiu de fer un pas endavant
a nivell competitiu.
14
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Opinió
FA 20 ANYS ERA NOTICIA

Mark Knopfler
actuava al Palau
Olímpic de Badalona
El 29 de juny de 2001, ara
fa 20 anys, el Palau Olímpic
acollia un dels concerts més
recordats amb Mark Knopfler
com a protagonista.L'exlíder de
"Dire Straits", va oferir als seus
seguidors part de la discografia
de la llegendària banda, amb
títols com "Brothers in Armes",
"Money for nothing", "Sultans of
Swing" i "Wqlk of life", i temes
dels seus treballs en solitari.
Com a curiositat, el preu de

l'entrada era d'unes 4.500
pessetes, uns 28,85 euros.
Knopfler tornaria a Badalona
el juliol de 2010 amb un altre
concert a l'Olímpic. Aquest

espai, va deixar d'oferir concerts,
per qüestions de seguretat, l'any
2015. Ara, després d'uns treballs
que han durat anys, l'Olímpic
podrà tornar a acollir concerts.

La variació de la profunditat
del fons marí va provocar la
ruptura del #PontDelPetroli
de #Badalona
@La_UPC
Com m'agrada l'estiu! #estiu
#estiu2021 #Badalona
@victormayolas
Es reivindica la figura del
modista Pedro Rovira amb
una magnífica exposició
antològica "#PedroRovira
1921-1978" al Museu
@PratNur

#TOTBADALONA A INSTAGRAM

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

Has canviat els teus
hàbits de fer rentadores
amb el canvi de tarifes
del rebut de la llum?
No, no els he canviat 53%
Sí, he canviat els hàbits 47%

EL PERSONATGE

Palmira Gogó, l'àvia
badalonina més
coneguda d'Antena 3
Fa anys que la badalonina
Palmira Gogó, veïna del barri
de Bufalà, és una habitual dels
platós de televisió, sobretot del
programa concurs d'Antena
3, "!Ahora caigo!", presentat
per Arturo Valls. Per la seva

forma de ser, i el seu art en el
ball, la Palmira s'ha convertit en una de les àvies televisives del país. La Palmira,
sempre que pot, afirma que
és de Badalona i fins i tot havia
treballat amb Manolo Escobar,
a l'antiga Lejias Guerrero, a
la plaça Enginyer Deulofeu.
Palmira s'ha convertit en una
gran animadora del programa,
tant que molta gent la para pel
carrer i la reconeix.

301 vots

Pròxima pregunta:
Aquest estiu has pensat
marxar fora del país de
vacances?
Sí, marxaré fora
No, em quedarè per aquí
No, no tindré vacances

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT

El quiosc de Francesc Layret reobre
amb un nou concepte
Cristina Haro: Sense veure-ho em mola la iniciativa! Em
crida l'atenció! A veure com va!
Carlos Pérez: Felicitats per aquesta iniciativa. Just aquest
matí ja he vist el cartell 'Extra! Extra!'
Amparo Hernández: Molta sort per aquesta nova iniciativa al Centre de Badalona
17
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Cultura

Tornen les Nits d'Estiu a la fàbrica
de l'Anís del Mono

Estiu | Redacció

De mica en mica tot torna
a la normalitat. Una prova
d'això és la recuperació de
les Nits d'estiu del Museu a
la fàbrica de l'Anís del Mono,
que enguany ha programat
quatre sessions. La proposta
permet visitar diferents espais
de la fàbrica, plens d'història i
amb un gran valor patrimonial,
com són la sala de destil·lació
o l'arxiu, d'estil modernista i
després escoltar una proposta
musical a la fresca. El divendres 2 de juliol, a les 21h,
arrencarà les Nits d'estiu amb
el grup Gumbo Tap Jam que

El grup Gumbo Tap Jam obriran les Nits d'Estiu del Museu a l'Anís del Mono

inauguraran aquest certamen.
De cara al 9 de juliol actuaran

Els Muchacho i los Sobrinos tancaran les Nits d'Estiu

el Trio Vivo, el 16 de juliol
Pierre-Arnaud Quartet i de
cara al 23 de juliol hi haurà
una fi de festa amb Muchacho
& los Sobrinos. Aquest darrer
concert servirà per celebrar
els 150 anys de l'Anís del
Mono. El preu de l'entrada,
de 15 euros, inclou visita i
concert i estaran disponibles
des d'aquest dimarts 22 de
juny. Val a dir que l'activitat
s'ha adaptat a l'actual situació
de pandèmia amb les pertinents mesures higièniques i
de seguretat. Les Nits d'estiu
del Museu a l'Anís del Mono es
van suspendre l'any passat a
causa de la situació derivada
per la Covid.

CARRER DE ST. MARC, CONGRÉS

Es troba en una zona on diversos carrers porten noms relacionats amb la
religió i l'Església catòlica en reconeixement a l'entitat d'origen catòlic
Viviendas del Congreso Eucarístico,
SA, que va promoure entre 1963 i 1970.
Tots els carrers de Badalona. Museu Badalona, 2003. Margarida Abras, Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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El Circ Raluy Legacy arriba a Badalona
per a presentar la segona part
de TODO (LO)CURA
Arriba la quinzena edició
del festival Cryptshow

Circ | Redacció

Torna a Badalona el Circ Raluy
Legacy, a partir de l'1 de juliol,
per a presentar la segona part
de TODO (LO)CURA. Després
d'una aturada d'un més pel
descans de la companyia, el
Circ Raluy Legacy comença
la seva gira d'estiu, amb més
ganes que mai. "A la segona
part de TODO (LO)CURA, a
més de l'humor i l'alegria de la
primera part, trobareu números
de risc, gran espectacularitat, màgia i alguna sorpresa"
comenta al TOT la Louisa Raluy,
codirectora del Circ Raluy
Legacy. L'espectacle, compte
amb una actuació estel·lar,
única i exclusiva. Es tracta dels
Hermanos Cedeño, directament

Imatge del Circ Raluy Legacy
Foto: Sandra López

des de l'Equador i per primera
vegada en gira. La carpa del
circ estarà instal·lada de l'1 a
l'11 de juliol a la plaça Josep
Tarradellas, al barri del Gorg. La
venda d'entrades es realitzarà
en la web www.circoraluy.com
o en les taquilles del circ.

La Festa Major de Sant Joan de Montgat
recupera els actes de carrer
Festa Major | Redacció

L'Associació de Veïns de Monsolís i Nucli Antic i l'Ajuntament de
Montgat han organitzat diversos
actes presencials per festejar la Festa Major de Montgat.
El tret de sortida de la festa
va celebrar-se diumenge 20
de juny amb la celebració del
Pregó de Festa Major que
aquest any tenia com a lema
"Abracem la cultura". El pregó
va comptar amb la participació
d'unes pregoneres i pregones
de luxe, com: Gessamí Boada
(cantant), Sílvia Aranda (Actriu) i
els pintors Pere i Josep Santilari.
Fins al 27 de juny s'han programat diversos actes, entre altres

La 15a edició del festival Cryptshow torna enguany, del 26 de
juny al 4 de juliol, amb sessions
presencials i en línia. La sessió
inaugural projectarà La passion
de Jeanne d'arc, mentre que
sota la direcció d'Agustí Busom
els diferents artistes posaran
la música del film. Serà el 2 de
juliol, a les 20:30h, al teatre del
Círcol de Badalona.
Presentació del llibre
«Intrigues i poder al
Vaticà», de Vicenç Lozano

El periodista Vicenç Lozano,
que ha estat enviat especial
de T V3 a Roma durant
dècades, recull en aquest
llibre les claus per entendre
el Vaticà, un univers de poder
més enllà de la religió. El llibre
el presentarà el 29 de juny, a
les 19h, a l'Espai Betúlia.
Presentat un segell en
motiu del centenari de
l'Orfeó

sardanes, concerts de música
en viu, tallers infantils, teatre,
espectacle familiar i altres
propostes engrescadores per
a públic familiar i juvenil, com
l'Escape Room programat pel
dia 27 de juny i el joc "Archery
Tag" previst a la tarda d'aquest
22 de juny al Camp municipal
de Futbol.

Amb motiu del centenari de
l'Orfeó Badaloní l'Ateneu i
del 70è aniversari de l'Esbart
Sant Jordi, el Grup Filatèlic
Badalona ha confeccionat
u n s e g e l l c o m m e m o r at iu
del centenari de l'Orfeó i un
per l'aniversari de l'Esbart
Sant Jordi. El segell va ser
presentat el passat divendres i a més, aquests dies,
podeu visitar una exposició de segells badalonins a
l'Orfeó.
19
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Agenda
BADALONA
DIMECRES 23 DE JUNY,
REVETLLA DE SANT JOAN
Arribada de la Flama del Canigó, a les 18h, a la plaça de la
Vila amb un tast de les colles de
cultura popular de la ciutat
Revetles populars de Sant
Joan, a diverses parts de Badalona
Festes de Sant Joan de Llefià,
fins al 27 de juny, al parc del Gran
Sol, diversos actes

DIVENDRES 25 DE JUNY
Exposició COEUR
D'AMAZIGH, de Núria Guardiola
a l'Espai Betúlia, fins al 16 de juliol
Exposició sobre el modista badaloní Pedro Rovira, fins al 17
d'octubre, al Museu de Badalona
Exposició "HerbArt: botànica
i creació artística" a la sala Josep Uclés del Centre Cultural El
Carme, fins al 25 de juliol
Cryptshow Festival 2021, inici
de les sessions online del festival
badaloní, On line a Festhome TV
i youtube

DISSABTE 26 DE JUNY
Espectacle "TOO MATCH" de
la companyia teatral Badiu al
Teatre del Círcol, a les 20h

DIUMENGE 27 DE JUNY
Espectacle "TOO MATCH" de

Cryptshow 2021
15a. edició Independent horror & sci-fi Festival,
presencial els dies 2, 3 i 4 de juliol al Círcol

la companyia teatral Badiu al
Teatre del Círcol, a les 19hDI-

LLUNS 28 DE JUNY

Taula de visibilitat LGTBI+,
d'11h a 17h, al final del carrer de
Mar amb Rambla
Concentració per l'alliberament sexual i de gènere, a les
19h, a la plaça de la Vila
Estiu a la plaça a l'Escorxador.
Fins al 30 de juliol, esport, cinema a la fresca, dansa, tallers infantils, música en viu. Organitza:
La Rotllana

DIMARTS 29 DE JUNY
Presentació del llibre «Intrigues
i poder al Vaticà», de Vicenç Lozano, a les 19h, a l'Espai Betúlia

DIJOUS 1 DE JULIOL
Presentació del llibre «El tacte
suavíssim de l'absència», de M.
Antònia Grau i Abadal, a les 19h,
a l'Espai Betúlia

DIVENDRES 2 DE JULIOL
Cryptshow 2021, 15a. edició
Independent horror & sci-fi Festival, presencial els dies 2, 3 i 4
de juliol al Círcol

MONTGAT
FESTA MAJOR SANT JOAN
DIMECRES 23 DE JUNY,
REVETLLA DE SANT JOAN
Arribada de la Flama del Canigó i Lectura del Manifest amb els
Tabalers i Grallers, a les 19h, al
parc de la riera d'en Font
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Aparcament
metropolità

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

aparcament.amb.cat
ENGESTUR.indd 1
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Lectors

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

Parcs històrics
Jordi Sapé

Fa poc hem pogut veure per TV
2, "Los jardines de Monti Don",
d'arreu del món, molts d'ells
històrics i "Jardines históricos",
d'Espanya, però també n'hi ha
a Barcelona, Barcelonès, Maresme i a altres comarques.
En cap d'ells passa el que es
fa al Parc Metropolità Solei
Arnús de Badalona, on les
diferents fases d'obres des
dels anys 1970 no semblen
coordinades. Es gasta més
en ciment que en vegetació i

manteniment. Al passadís del
primer edifici de Can Solei hi
havia un plànol del jardí i segur que hi ha moltes fotos. Els
canvis de polítics i tècnics no
haurien de provocar canvis de
criteri. Un historiador també hi
aniria bé. L'entrada centenària
es va canviar per escalinata
de ciment i després per rampa discontínua i els desaigües
d'aquesta entrada es van reduir. Es van construir murs,
que després s'enderrocaven
per fer-ne de nous. Ara hi ha
uns 13 models de baranes.

En les obres d'enguany, s'han
talat antics i altíssims xiprers,
que remarcaven un marge, per
plantar-hi heures. Aquest octubre tenen previst arrencar els
tarongers de l'hort homònim,
"perquè són vells i de varietats antigues, perquè estan
malalts i no són productius".
¿Però que han de fer si no caven ni adoben la terra, no els
reguen, no els fan tractaments
fitosanitaris, no els poden, i no
s'impedeix que si enfilen? Es
mereixen un monument a la
resistència!

Perill d'accident al carrer Guifré
Celia

Vull aprofitar el TOT per denunciar un possible accident al carrer
Guifré, per unes llums de Nadal,
que després de sis mesos contiDipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 252

nuen penjades a punt de caure
a sobre d'algú. Els llums estan
davant del número 235. He
enviat la foto a l'Ajuntament i
ningú fa res, i això potser un
perill.

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

651 976 517 · comercial@totbadalona.com

COMIAT AL COMPANY ANTONIO GRACIA RIBÓ
Per dissort el passat 25 de maig ens va deixar, de manera sobtada, el nostre company Antonio Gracia Ribó membre de Voluntaris Badalona des de els seus inicis.
Al llarg de tots aquests anys, no menys de 25 ,la seva dedicació a aquesta Entitat
ha estat permanent sent membre fundador i de la junta directiva des d’ els seus
inicis fins el final dels seus dies.
De caràcter seriós però proper sempre es va implicar en totes aquelles tasques
socials, esportives i culturals en les quals va col·laborar
Persona propera, afable, amb qui sempre es podia comptar per qualsevol cosa que
se li demanés.
En els darrers anys era membre de la Comissió Gestora de Voluntaris Badalona. Els companys d’aquesta comissió lamenten profundament la seva pèrdua ja que en els darrers gairebé 5 anys varem estar treballant colze a
colze per intentar reflotar l’Entitat. La seva pèrdua ha estat un cop molt fort per a tots nosaltres.
“no és acomiadar-se el que fa mal, si no tots els moments que marxaran amb aquest adéu.”
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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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Cirurgians de Can Ruti
implanten la primera pròtesi
mitral transcatèter
Un equip multidisciplinari de
la Direcció Clínica del Cor de
Germans Trias ha implantat
amb èxit la primera pròtesi mitral
transcatèter de Catalunya. Es
tracta d'una cirurgia pionera per
tractar la insuficiència mitral i
mínimament invasiva, ja que
no requereix cirurgia oberta ni
aturar el cor.
Aq u e s t a c ir ur g i a , q u e n o
s'havia dut a terme mai fins
ara a Catalunya i que es practica a pocs hospitals de l'estat
espanyol, està indicada per a
casos d'insuficiència mitral en
pacients d'edat avançada i per
als quals una cirurgia oberta
suposa un alt risc quirúrgic.
Chr ist ian M uñoz, c ap d el
Servei de Cirurgia Cardíaca
de Germans Trias, valora els
beneficis d'aquesta nova tècnica: "La pròtesi mitral transcatèter suposa una opció per a
pacients que fins ara no tenien
opcions terapèutiques més
enllà del tractament farmacològic. Gràcies a la precisió i
seguretat d'aquesta tècnica
podem millorar la qualitat de
vida d'aquests pacients".
Fa poques setmanes es van
operar els primers dos pacients
a l'Hospital Germans Trias de

Badalona amb resultats molt
favorables i van marxar d'alta
a casa en vuit dies. "Aquest
avenç ha estat possible gràcies
al treball col·laboratiu de professionals de les unitats d'imatge
i cardiologia intervencionista,
anestesiologia i cirurgia cardíaca", afegeix Muñoz. La insuficiència mitral és la segona de
les malalties més comunes
que afecten les vàlvules del
cor als països desenvolupats
i la seva prevalença augmenta
de manera progressiva a causa
de l'envelliment de la població.

Aquesta intervenció suposa
un pas més en el tractament
de la insuficiència mitral a
l' Hospital Germans Trias.
L'equip de cirurgia cardíaca ja
havia estat pioner a Catalunya
l'any 2019 per fer un implant
de neo-cordes mitrals per via
transapical, una operació per
la qual s'introdueix un dispositiu
al cor que permet ancorar el vel
mitral i suturar-lo perquè quedi
ben fixat a la punta del ventricle,
aconseguint així que aquesta
vàlvula del cor torni a funcionar
correctament.
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Salut

Consells per una Revetlla
de Sant Joan segura
A punt per tirar petards, encendre bengales i encendre fogueres? Sigues previsor, segueix
aquests consells i evita que els
accidents per cremades siguin
els protagonistes de la revetlla de Sant Joan. La festa del
solstici d'estiu, la nit més curta
de l'any que se celebra tradicionalment durant la vigília del
dia de Sant Joan, és el tret de
sortida d'una infinitat de revetlles i fires amb què petits i grans
gaudim durant tota la temporada d'estiu. El foc és present a
moltes d'aquestes celebracions,
en què els nens es diverteixen
amb bombetes, trons i petards.
Per no espatllar la festa, convé
tenir en compte tota una sèrie
de precaucions. Des de ben
petit, ensenya al teu fill que ha
de gaudir de les revetlles i seguir unes mesures bàsiques de
seguretat.
Malgrat la pandèmia, aquest
any 2021 tampoc es podrà celebrar el tradicional Sant Joan
al qual estem acostumats. Fem
un Sant Joan diferent amb
grups reduïts, amb la família i

els amics, però amb molta precaució, tant per evitar possibles
contagis de la COVID-19 com
per evitar els accidents fent un
mal ús del material pirotècnic.
Si fas ús de pirotècnia no facis
servir el gel hidroalcohòlic: són

incompatibles. En cas de manipular pirotècnia les mascaretes
més apropiades són les de cotó.
Les mascaretes quirúrgiques
són de paper i polipropilè, materials gens adequats amb el
magnesi de la pirotècnia.
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5 imprescindibles per la pell,
prepara't per a l'arribada de
l'estiu!
bellezaactiva.com - amic.cat

Estem a mitjans de juny i ja
tenim aquí el denominat estiu
climatològic: les temperatures
i el sol típic de juliol i agost. I
això és un senyal que ja arriben
els dies de sol, platja i piscina.
Tenint les vacances molt a la
vora, és normal que vulguis
anar deixant de banda algunes
peces de roba per agafar color
i adaptar-te millor a la calor.
Per això, en aquest post volem

dindicar-te els 5 passos imprescindibles per a preparar la pell,
i més tenint en compte que
aquest estiu serà molt calorós.

queden en la superfície de la
pell. S'aconsegueix renovar
l'epidermis i recuperar la seva
lluminositat.

1. Exfoliació
El primer pas per preparar la
pell per a l'estiu és exfoliarla correctament. De fet, això
s'hauria de fer, com a mínim,
dues vegades a l'any (abans i
després de l'estiu). D'aquesta
manera elimines les impureses i les cèl·lules mortes que

2. Hidratació
Encara que aquest pas ha de
ser un hàbit diari en la teva
rutina de cura, durant l'estiu
i després de l'exfoliació és
molt important hidratar el cos.
En aquestes ocasions la pell
es mostrarà més receptiva
a l'hora d'absorbir la crema.

Tractaments d'addiccions
Accumbens ofereix els tractaments més
eficaços per a les addiccions a substàncies,
addiccions comportamentals i patologia dual.
Demana la teva primera visita gratuïta
sense compromís
Ser lliure és possible.
C/ Carme 52 bis, local – 08911 · Tel. 93.389.04.27 · www.accumbensaddiccions.es
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Tendències
Sabem que amb el canvi de
temperatura no és agradable posar-se una crema que
sigui molt pesada i deixi una
sensació grassa en la pell.
Per això, és millor utilitzar una
crema hidratant amb textura
lleugera i de ràpida absorció. I
no oblidis beure entre un i dos
litres d'aigua diaris!
3. Protecció
Un altre pas que és obligatori
durant tot l'any, però necessita
més constància a l'estiu. Utilitzar protecció solar és important, ja que estaràs exposada
a les radiacions solars i és

necessari combatre els efectes
nocius del sol en la pell. Així
que, apunta: no t'exposis al sol
sense protecció!
4. Reparació
Després de l'exposició solar
és molt important donar-li a la
pell la reparació que necessita.
Utilitzar un bon After Sun és
una de les millors opcions, a
la qual pots optar per donar la
xutada d'energia que necessita
la pell.S'encarrega de retornar l'equilibri a la pell perquè
descongestiona, desinflama,
repara i combat l'acció dels
radicals lliures. A més, hidrata

en profunditat i calma la sensació de sequedat i tibantor.
5. Alimentació
Com menges? L'alimentació
influeix en com la pell tolera el
sol. Amb l'arribada de la calor
és recomanable augmentar la
ingesta de fruites i verdures
riques en antioxidants. Això
significa que han de contenir
carotens i vitamina C, com per
exemple, les maduixes, kiwis,
meló, pastanagues, bròcoli i
tomàquets. A més, la ingesta
de fruites també ajudarà a la
hidratació del cos per la seva
alta quantitat d'aigua.
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Treu partit a utilitzar
pantalons curts
bellezaactiva.com - amic.cat

Quan comença el bon temps
arriba l'ús dels pantalons
cur ts. No és per a menys,
volem mostrar les nostres
cames i combatre a la calor
al mateix temps. Amb els
diferents tipus de pantalons
cur ts que pots utilitzar, és
possible que et confonguis
quant a quins et queden
millor, però a par tir d'avui

això canviarà.
Pantalons curts. Si ets
alta amb c ames llargues,
els pantalons cur ts poden
semblar més curts quan te'ls
posis. Intenta combinar els
teus pantalons cur ts amb
capes més llargues com un
suèter o una jaqueta.
Bermudes. Si estàs buscant
pantalons curts que definitivament tinguin una longitud
decent, les bermudes són

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

el camí a seguir. Si ets una
persona alta, et quedarà bé
gairebé qualsevol longitud,
però si ets baixeta, apunta
als estils que acaben en la
meitat de la cuixa.
Pantalons de tir baix. Són un
element bàsic en qualsevol
guarda-roba d'estiu. Aquests
pantalons es poden combinar
amb bruses lleugerament
retallades per a mostrar la
part inferior de l'abdomen.
Pantalons de cintura alta.
Tornen a estar de moda, i
ajuden a ocultar la panxa
i a emfatit zar una c intura
estreta.
Pa n t a l o n s c u r t s q u e n o
són texans. Els pantalons
curts que no siguin de texà
ajuden a ocular les corbes no
desitjades. Si uses pantalons
curts solts al voltant de les
cames, pots usar una brusa
que s'ajusti al cos.
El millor de la moda és que
sempre està canviant i tu pots
crear la pròxima tendència.
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0,19€
+ IVA

Gel hidroalcohòlic 30ml personalitzats per empreses,
casaments, comunions i altres esdeveniments

0,98€

+ IVA

COMPRA ONLINE - www.kleaning.es - info@kleaning.es - 933 839 493
TENDENCIES.indd 33

17/06/2021 18:12:17

Enjoia't per la Revetlla
Fabre Gemmòlegs

Per fi arriba la nit més màgica de
l'any: La Revetlla de Sant Joan.
I com no, en una ocasió tan
especial, les joies són el complement perfecte al look que hem
escollit posar-nos.
Com a novetat de temporada
d'estiu, us suggerim la Col·lecció
càpsula presentada per la model
i actriu Rosanna Zanetti, de la
marca Vidal&Vidal. Joies amb
bany de plata o xapades amb
un disseny espectacular i a preus
molt assequibles, a partir de
19 €. Si heu que fer un regal de
Sant Joan o de Santa Joana, no
dubteu a passar per la Botiga i
com sempre, us donarem molt

3

bones idees. En cas que vulgueu
una joia completament personalitzada i original, us la farem per
encàrrec, al vostre gust, com pot
ser per exemple, la lletra de la
seva cançó preferida gravada en
un braçalet, un missatge secret
amb un codi QR en un anell, la
vostra foto més icònica en un
clauer o el dibuix del vostre nen
que tant us agrada transferit en
un penjoll. De tot, us donarem
Pressupost previ gratuït, sense
cap compromís. Per cert! Us
volem fer un Regal de Sant Joan.
Només per dir-nos que sou
lectors del Tot, us obsequiarem
amb un Tractament de Bellesa Facial i una Sessió Mans de
Seda, amb totes les vostres

compres. Aquesta fantàstica
doble promoció és vàlida només
fins al 30 de juny.
Us hi esperem amb il·lusió:
Feliç Revetlla de Sant Joan!!!!
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Motor

Què fa falta perquè
un pneumàtic sigui
100% sostenible?
circulaseguro.com - amic.cat

La sostenibilitat ambiental
juga un paper cada vegada
més rellevant. Amb l'objectiu
de minimitzar l'impacte de
les activitats humanes es
busquen recorreguts circulars en tots els elements,
pneumàtics inclosos. És
possible fabricar pneumàtics
100% sostenibles?
Recerques en R+D en tecnologia de materials de marques
líders han demostrat que és
possible desenvolupar tecnologia que minimitzi o redueixi
l'impacte dels pneumàtics en
les diferents fases de la seva
fabricació i, fins i tot, després
de la seva retirada. Però,
què s'entén per pneumàtic

sostenible? Com ha avançat
la tecnologia?
El pneumàtic ideal serà aquell
que no requereixi l'extracció
de materials d'entorns
naturals per a la seva fabricació. Comptarà amb impacte
ambiental gairebé nul durant
la seva vida útil, i serà totalment reciclable, si pot ser
amb una fase intermèdia de
reutilització en altres sectors
q u e ev i t i, al s eu tor n, u n
impacte ambiental en aquest
sector.
El cautxú és un component
bàsic en el procés de fabricació dels pneumàtics. Ho ha
estat des de fa gairebé dos
segles. No obstant això, ja
és possible destil·lar cautxú
sintètic derivat de residus.

La tecnologia de Pirowave,
per exemple, permet produir
estirè reciclat a par tir del
material plàstic d'envasos
com a terrines de iogur t o
safates alimentàries.
Amb aquest monòmer es pot
fabricar després poliestirè
i cautxú sintètic. Parlem de
xifres de reciclatge de 42.000
milions d'envasos de iogurt
anuals, la qual cosa suposa
una fita més en circularitat de
materials. Un suport més per
a evitar impactes ambientals
en boscos o selves.
Pel que fa a la reutilització
dels pneumàtics, abans
del seu reciclatge final, els
pneumàtics poden tenir una
s e g o n a v i d a e n d i fere nt s
àmbits. Són coneguts els
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parcs infantils que fan ús de
pneumàtics per a conformar
parts de gronxadors.
I parlant ja del reciclatge,
hi ha moltes possibilitats
per a l'ús de material dels

pneumàtics una vegada
aquests han arribat al final
de la seva vida útil. Entre
elles, l'asfaltatge de carrers
i carreteres.
Un altre ús és fer barreres

de seguretat més segures,
gespa ar tificial o com a
aïllants acústics, entre
altres. Resulta evident que un
pneumàtic encara pot aportar
quan deixa de rodar.

ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

PADDOCK-BDN

BOTIGA: Baldomero Solà, 4 Badalona
Tel.93 399 26 92
654 09 83 95

TALLER: Guixeres, 52 Badalona
info@paddockbdn.es · www.paddockbdn.es
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Llar

Quin és el millor color
per a la teva piscina
formajardin.es - amic.cat

Et suggerim alguns punts que
has de tenir en compte per a
triar el color adequat per a la
teva piscina.
Si la teva piscina està en exterior o interior. Els colors es
veuran més clars i intensos en
exteriors, i, per contra, més
foscos i tènues en interiors.

Segons la il·luminació artificial. Les llums a l'interior i
al voltant de les piscines fan
que cobrin vida i gran colorit
en hores sense llum solar.
Els focus Led per a piscines
de color blanc destaquen la
tonalitat original del revestiment. D'altra banda, els focus
multicolors poden crear dife-

rents escenaris de diversos
colors. Segons la profunditat.
Mentre més profunda sigui,
lluirà més blavosa o verdosa
en condicions normals. Has
de tenir en compte que amb
tonalitats fosques potser no
veus el fons clarament.
Els colors, enlluernament i
els reflexos. La tonalitat de
fons també farà que l'aigua
reflecteixi més o menys. És
per això que els tons clars es
destaquen i fan veure l'aigua
transparent, en contrapartida
solen produir enlluernament
pel reflex del sol.
Segons l'entorn. I cal no oblidar-se que una piscina també
és un element decoratiu, i no
ha de desencaixar en el lloc
on es troba.
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Decorar la biblioteca
de casa
vivirhogar.republica.com - amic.cat

Si aprens a decorar la biblioteca de casa, podràs millorar molt
l'estètica del saló, la saleta, el
dormitori o el lloc que hagis triat.
A més, també podràs crear el
teu propi racó per a llegir i mantenir en millor estat els llibres.
Abans de començar a decorar,
has de tenir els llibres ordenats
i col·locats correctament. Pots
triar l'ordre que prefereixis, per
autor, gènere... La clau és que
estiguin col·locats de manera
estable en la prestatgeria, sense buits i mantenint la facilitat
d'accés a aquests. Una vegada
que hagis fet això, ja pots començar a decorar la biblioteca
de casa. Per exemple, pots canviar el color de la prestatgeria
perquè quedi a joc amb el color
de la paret. Després d'això, pots

col·locar elements decoratius,
destacant les plantes, ja que
són molt elegants. Pots col·locar
plantes de gran grandària en el
sòl i plantes petites prop de la
prestatgeria. Si vols encara ferho més elegant, pots arriscar-te
amb objectes més cridaners
com un quadre o una moqueta.
Tot això li donarà un toc senyorial a l'estada. Algunes persones

no solament volen una biblioteca, sinó que van més enllà i
instal·len un racó per a llegir. El
primer és col·locar cadires i butaques confortables. Finalment, no
oblidis la il·luminació de l'estada,
una cosa imprescindible per als
fanàtics de la lectura nocturna.
Prova amb nous llums per a
augmentar la llum que t'arribi i
no forçar la vista.
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Mantenir la casa
fresca a l'estiu
vivirhogar.republica.com - amic.cat

La calor arriba per a quedarse i mantenir una temperatura
fresca a casa és fonamental
per a convertir la nostra llar en
un lloc còmode i agradable. La
climatització pot ajudar-nos,
però suposa una despesa considerable, per la qual cosa mai
està de més seguir alguns trucs
per a intentar que la calor no
s'apoderi de les nostres estàncies i alhora que la factura energètica no ens amoïni.
Ja sabem que si el nostre pis és
un baix o està situat en els pi-

sos inferiors serà sempre més
fred que els situats en la part
més alta, que el terra ceràmic
no és tan càlid com per exemple el parquet o la moqueta i
que és fonamental comptar
amb un bon aïllament tèrmic
en l'habitatge i reparar les possibles esquerdes o fissures per
les quals podem perdre calor o
guanyar-ho en funció de l'època
de l'any. No obstant això, a vegades aquests canvis suposen
una important inversió de diners que no sempre ens podem
permetre, per la qual cosa us
proporcionem unes pautes a

seguir que no són tan costoses
i que poden ajudar-nos.
- Omplir de plantes la nostra
casa. Aquestes aporten humitat
a l'ambient, i no sols això: el color verd a més, aporta frescor.
- Canviar l'orientació dels mobles. Si l'espai ens ho permet i
podem situar en una altra zona
el llit, evitarem acostar-lo a la
finestra o a aquelles parets a
les quals el sol toca durant tot
el dia.
- Regar el jardí i les terrasses
al capvespre per a refrescar la
zona.

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

93 464 10 24 · 651 58 89 70· C/ Sant Bru, 208, Badalona · instalksa@hotmail.com
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- Canviar les cortines que tinguem a l'hivern i col·locar altres més lleugeres, amb teixits
naturals com el cotó, o el lli.
Les cortinetes més fines són
perfectes, perquè proporcionen intimitat, però deixen circular l'aire.
- Substituir les bombetes incandescents pels leds, que proporcionen menys calor.
- Pintar la casa de blanc o de
colors clars. Aquestes tonalitats

també s'aconsellen a la resta
d'accessoris com els tèxtils, per
exemple.
- Sembrar plantes trepadores
perquè puguin anar pujant per
la façana. Amb elles crearàs
una barrera natural contra la
calor.
- Posar la rentadora i el rentavaixella al capvespre o a la nit,
i tenir tots els electrodomèstics
apagats totalment quan no
s'utilitzin. El fet de tenir-los en

stand-by, desprenen calor (a
part que també consumeixen).
- Col.locar un plat amb glaçons
de gel davant del ventilador.
D'aquesta manera, l'aire sortirà
més fred.
- Baixar durant el dia o les hores de més calor totes les persianes i tancar les finestres, i
ventilar durant el capvespre i
la nit. Aconseguirem realment
baixar la temperatura ambiental
uns quants graus.
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Immobiliària

La hipoteca inversa:
assegurar-se rendes durant
la jubilació
Carla Miñarro
La hipoteca inversa és un
producte financer destinat
a per sones major s d e 6 5
anys que requereixin més
ingressos durant els seus
últims anys de vida, i amb el
qual no es perd la propietat

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

de l'immoble. Funcionen com
un préstec o crèdit, amb la
diferència que és el banc qui
et va pagant cada mes durant
uns anys acordats, o fins i
tot, pot pactar-se de manera
vitalícia.
Des del punt de vista financer, té l'avantatge que no es
requereixen avals ni cap altre
requisit que no sigui el de
l'edat i posseir un habitatge
en propietat (millor lliure de
càrregues, encara que no és
necessari). Des del punt de
vista fiscal també és favorable, perquè no tributen les
quotes percebudes per IRPF
ni tampoc es paga l'impost
dels Actes Jurídics documen-

tats (sempre que es tracti
de l'habitatge habitual). A
més, el 90% de les despeses
notarials solen ser a càrrec
de l'entitat financera. Les
úniques despeses a les quals
haurem de fer front, són les
de la taxació de l'habitatge.
Les rendes pactades poden
percebre's totalment en un
s o l a c te, o fr a c c i o n at d e
manera mensual, trimestral
o semestral. Els propietaris no hauran de retornar
aquestes quotes mai (tret que
s'hagi pactat una altra cosa),
tot i que sí ho hauran de fer
els seus hereus, els quals
tindran tres opcions:
- Subscriure una nova hipoteca sobre l'habitatge i quedar-
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se'l, pagant per les quotes
amortitzades.
- Vendre l'habitatge, pagar
el deute i quedar-se amb la
resta dels diners.
- Liquidar el deute de la seva
pròpia butxaca i apropiar-se
de l'immoble.
Encara que són majors els

avantatges que els inconvenients, també existeixen,
i són dos principalment:
d'una banda, les rendes no
s'actualitzen, per la qual cosa
el capital anirà perdent valor i
pot arribar un moment en què
valgui menys l'habitatge que
el deute; i per l'altra, en cas

de pactar-se rendes vitalícies, l'assegurança a la qual
ens obligarà subscriure'ns el
banc, pot arribar a ser molt
c ar a . Per a i xò, a b a n s d e
realitzar qualsevol contractació, és necessari informar-se
molt bé de tots els aspectes
i les seves conseqüències.

Alquila
Compra
Vende
• Certificado energético y cédula de habitabilidad
• Seguros de vivienda e impago • Asesoramiento personalizado
Avda. Alfons XIII, 267 · 08918 Badalona | Tel. 93 738 41 94 | 626 610 556
Aicat nº 9893 | www.badalonaurbanita.com | badalonaurbanita@gmail.com
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Horòscops
Facilitat Roser Bona · AMIC

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Mart a Lleó et pot ajudar a emprendre
un projecte que fins ara postergaves.
També facilita la pràctica d'esports.
Vigila amb l'excés de vehemència.
Pensa abans de reaccionar.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Si no tens parella, es poden donar
oportunitats de conquesta i podries
trobar-te havent d'escollir. Valores
especialment la llibertat i ara no vols
massa compromisos.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Mercuri retrògrad pot portar retrobaments. Pot tractar-se d'amics de
la infantesa o d'exparelles que et
cerquen per les xarxes socials. Més
moviment al sector laboral.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Mart al teu signe inclina a l'acció.
Augmenta la valentia i la necessitat
d'exercici físic. Pot donar-se una forta
atracció amb algú, però compte que
no es torni obsessió.

Si havies aparcat la idea de la paternitat, recobres l'interès i t'ho planteges
de nou. Pots experimentar una mica
d'insomni o somniar molt i sentir que
no descanses prou.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Et rebel·les a les imposicions i no
acceptes que et diguin què has de
fer. Algú podria sorprendre's per la
teva contundència. Atracció sexual
no resolta amb una amistat.

Amb Sol i Mercuri a Casa VIII et mantens en silenci. Sents que has de ser
prudent amb el que dius, sobretot en
assumptes d'amor. Mart a Casa X
activa el sector professional.

Amb Mart a Casa IX actualitzes la
teva forma de vida, ja que vols deixar
enrere alguns mals hàbits. Ja tens
el cap posat a les vacances. Pots
rebre una declaració d'amor.

Possibles canvis al sector econòmic.
Potser has de cercar unes millors
condicions bancàries o demanar un
préstec. Vigila amb els furts, no perdis de vista les teves coses.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Si havies iniciat una relació de parella, podeu viure un temps de certa distància, per motius externs a
vosaltres. Mart a Casa VIII activa la
introspecció i la vida sexual.

Frases cèlebres
«El què sabem és una gota d’aigua;
el què ignorem és un oceà»
Isaac Newton

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El bon aspecte d'Urà amb Venus, facilita que puguis conciliar una mica
més la vida personal amb la familiar.
Si més no, aquest podria ser un dels
teus objectius actuals.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Possiblement toca fer front a una
despesa inesperada, però també és
cert que rebràs uns diners pendents.
Fes cas a la intuïció respecte a una
persona del teu interès.

Dites
«No alçar / aixecar un pam de terra»
significat: es diu d'un persona que és molt
baixa.
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Meteo
MIRANT EL CEL

La méteo dels dies
7 a 20 de juny
Meteorologia / Oriol Rodríguez

L’ambient assolellat i calorós
ha estat el principal protagonista del que portem de
mes d e juny. Hi ha hagut
forç a dies d ’una mar ben
t r a n q u i l·l a , e s p e c i a l m e n t
de bon matí, tal com es pot
veure en aquesta fotografia
de Josep Campmany.

Sudokus

És ben bé que el temps de ple
estiu ha arribat de cop i volta.
Durant la primera setmana
sencera de juny la temperatura
es va enfilar de valent i des del
dia 9 no s’ha baixat dels 20 °C
en cap moment. Quan falten
deu dies per acabar el mes,
ara mateix l’anomalia de la
temperatura mitjana mensual
és de +1,5 °C. Tot plegat ha
estat fruit de la circulació de
sud que ha predominat al llarg
de les darreres jornades i que,
al mateix temps, ha sigut la
responsable de tornar a dur
pluja de fang a la nostra zona.
Malgrat les gotellades que ho
han deixat tot ben empastifat,
el cert és que han sigut precipitacions inapreciables. Badalo-

Dificultat: Baixa
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na i el conjunt del litoral central
ha quedat a recer de les darreres tongades de tempestes
mentre que, en altres zones de
Catalunya, hi ha hagut aiguats i
pedregades. Així doncs, continuem immersos en aquesta
sequera que aviat farà un any
que va començar. Amb tot,
aquest proppassat dilluns 21
de juny, a les 05.32 h, es va
donar el tret de sortida a l’estiu.
Temp màx

29,0 °C el dia 13

Temp mín
Hr màx

18,2 °C el dia 7
93% el dia 17

Hr mín

40% el dia 13

Press atm màx

1021,4 hPa dia 9

Press atm mín

1009,5 hPa dia 17

Vent màx

43,5 km/h (est)
el dia 17

Precipmàx 24h

0,0 l/m2

Precip anual

110,3 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Dificultat: Mitjana
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Anuncis
per paraules
TREBALL
SRA OFRECE SERVICIOS
cuidado persona mayor y limpieza
666 006 472
CHICA RESPONSABLE con
referencias se ofrece para cuidado de mayores, limpieza. Disponibilidad inmediata. 602 024 082
BUSCO TRABAJO de limpieza
por horas o interna los fines de
semana. 612 480 135
CHICA CON EXPERIENCIA en
limpieza y cuidar gente grande
busca trabajo. Horarios a convenir. 637 184 927
SEÑORA RESPONSABLE con
experiencia busca trabajo interna
cuidando personas mayores.
617 298 865
SEÑORA BUSCA TRABAJO
cuidando personas mayores los
fines de semana. 636 273 774
SEÑORA CON EXPERIENCIA
se ofrece al cuidado de personas
mayores. Interna o medio tiempo.
640 227 729
SEÑORA BUSCA TRABAJO
para cuidar personas mayores.
Experiencia y referencias de 16
años. 612 238 961
SE NECESITA por la tarde
Señora de compañía. Edad de
70 a 75 que lea con fluidez.
934 650 102

INSERTA EL TEU
CLASSIFICAT
ONLINE:

VARIS
M U D A N Z A S , M O N TA J E ,
DESMONTAJE de muebles.
Presupuesto sin compromiso.
698 645 233 WhastApp - www.
totmudanzas.com
REFORMAS EN GENERAL.
Servicio de calidad. Profesionales, 15 años de experiencia:
albañilería, electricidad, fontanería,, pintura, pladur, baños,
cocinas, rehabilitación fachadas.
Rápidos y limpios. Presupuesto
sin compromiso.
Tels. 631 011 668 - 699 204 045
EMPRESA LÍDER EN SECTOR

selecciona TAROTISTA para
desvíos a casa. Alta en SS.SS.
Horario de tarde. Imprescindible
experiencia en desvíos. Enviar
whats para entrevista 674 157 915
COMPRO COMICS, discos,
álbumes de fútbol, Playmobil,
scalextric, Geyperman, Madelman, muñecas, Tente, Rico,
Paya y Antigüedades en general
679 736 491

AMISTATS
VIUDO 65 AÑOS busco mujer
española extranjera amistad
relación seria 629 256 219

ES VENEN COSES
ANTIGUES, QUADRES,
CREUS I SANTS, ES VEN
MÀQUINA PER GRAVAR,
UN PANTOGRAFO, PER
GRAVAR MEDALLES, DE
BÚSTIA, DE GOSSOS I
GATS DE TOTS COLORS.

Telf. 93 845 25 67 – 696 342 343
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La Badalona d'abans

BADALONA

Preparació d'una foguera
per la revetlla de Sant
Joan.
Primers anys vuitanta
del segle XX.
Autor desconegut/
Museu de Badalona.
AI. Fons Ajuntament

LA FOTO DELS LECTORS

Revetlla de Sant Joan
al camp de futbol del
Badalona

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

Troba la teva
revista als
distribuïdors
oficials del TOT

RENOVACIÓ

Santiago Russinyol, 108
933 891 763

Pastisseria- Forn - Cafeteria
Horari: dilluns de 7.30 a 13,30h
De dimarts a divendres de 7.30 a 13,30h - 16.30 a 20.30h
Dissabte i diumenge de 8 a 14.30h
Per què us feu distribuïdors del TOT?
Per donar un servei al nostre client.

RENOVACIÓ

Lleó, 28 Badalona
93 170 34 79

• Joieria en Plata d'Autor • Gemmologia
• Tenim Joier • Reparacions • Minerals
• Restylings de Joies • Bijuteria Fina
Per què renoveu com a distribuïdors del TOT?
Vam tenir l'honor de ser els primers distribuïdors
oficials del TOT i seguim repartint-lo cada setmana
amb la mateixa il·lusió del primer dia. Per nosaltres
és un aparador general de TOT el que passa a la
nostra ciutat.
RENOVACIÓ

Francesc Layret, 40.
Badalona · 933 84 26 53

Ens dediquem a tot tipus de decoració floral.
Ens avalen les 4 generacións dedicades
al món floral. Realitzem projectes integrals de
Jardineria.
Per què renoveu com a distribuïdors del TOT?
Perquè és una revista molt solicitada per la gent de
Badalona i agrada molt per la informació que dóna
de la ciutat.
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Distribuïdors oficials
ARTIGUES
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2
93 399 02 06
BUFALÀ
BON ÀREA
Independència, 156
934 605 516
CARNISSERIES
I XARCUTERIES
NOCETE
Independencia, 84
93 515 13 30
CONDIS
Independència, 186-188
933 886 508
FORN DE LLENYA
LA RIERA
Martí Pujol, 350 - 352
933 996 252
CONDIS
Martí Pujol, 495-519
934 970 125
CAN CLARIS
EL POLLASTRE
ANGLÈS
Pau Claris,1-3
933 877 997
CASAGEMES
LA BOTA DE ARAGÓN
Santa Madrona, 122-123
933 893 080
RESIDENCIA DANAE
Santa Maria, 178-180
933 847 240
EL CELLER
Prim, 11 · 93 464 31 99
LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd 1

CENTRE
LA NOVA GRANJA
Prim, 177 · 933 841 153
KARNS FIBLA
Arnús, 26–28
933 846 654
MOLSA
Canonge Baranera, 10-12
933 848 240
EL VERMUT
COROMINAS
Canonge Baranera, 45
647 520 697
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647
CA L´ALBERT
Canonge Baranera,
106-108
934 642 127
LA BOTIQUE DEL PEIX
Canonge Baranera, 42
933 891 048
CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976
GRANJA FIMONS
Colón, 68
934 643 386
CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61
DECORACIÓ CRUZ
Canonge Baranera, 27
931 447 951
FLORISTERÍA
MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653
PERRUQUERIA
BARBANY ART
Francesc Layret, 147
934 641 141

PRELUDI
Cadis, 4
934 642 677
PURA VIDA
QUIROPRACTICA
Francesc Layret, 171
933 843 775
XARCUTERIA
ARGUDO
Carrer de Mar, 38
933 848 061
LA PARADA
Francesc Layret, 118
933 843 659
CASAL DE GENT
GRAN DEL CENTRE
Ignasi Iglesias, 38
933 892 948
FABRE GEMMÒLEGS
Lleó, 28 · 931 703 479
fabregemmolegs.cat
FRUTAS CUEVAS
Lleó, 65 · 934 640 179
FORN BERTRAN
Mar, 5 · 93 384 60 52
DROGUERIA BOTER
Mar, 71 C.Baranera, 2e
933 845 464
FIMONS BAR
Mossen Anton, 29
93 389 11 38
SABATERIES
GUBERN
Mar, 54 · 93 384 50 03
CONGELATS
FANTASY FRED
Canonge Baranera, 54
933 894 619
CARNISSERIA
SARA I ESTER
Prim, 107
622 259 530
652 423 361
FERRETERIA PRIM
Prim, 113-117
933 844 151
ferreteriaprim.com

PAM I PIPA
LLAMINADURES
Prim, 195 · 936 111 466
FLORISTERIA
JOSEP Mª VENTURA
President Companys, 18
933 894 421
BAR REST. EL NIU
Ribas i Perdigó, 18
933 848 201
SÓN PEDAÇOS
Francesc Planas i
Casals, 2
933 844 769
EL SABATOT
Riera Matamoros, 15
617 813 971
FLECA SANT PERE
Sant Pere, 38
659 220 589
J.CAMPS S.L.
Sta. Madrona, 45
931 184 232
MARGENAT
Santiago Rusinyol, 3
Martí Pujol, 131
FARMÀCIA CAIRÓ
Canonge Baranera 60
93 384 04 53
655 039 269
COLL I PUJOL
EL ESCONDRIJO
Coll i Pujol, 26
933 871 083
DALT LA VILA
PASTISSERIA LA VILA
Marti Pujol, 192 ·
93 389 36 25
LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
SMARTOPTICS
Avd. Marti Pujol, 211
931 164 674
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Troba la teva
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distribuïdors
oficials del TOT

ESTANC BENEYTO
President Companys,
57-61
933 845 554
CAFETERIA SANT
JORDI
Via Augusta, 19-25
637 734 091
RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA
BALLESOL
Av. Navarra, 2
934 641 372
FORN LAIA
Av. President Companys, 45 933 845 357
GORG
FARMÀCIA OLÍMPIC
Alfons XIII 127
933 879 350
LOTERIA SORS
Joaquim Ruyra, 1 - 3
933 871 797
REST. SHAN HAI CITY
M. Mont-Roig, 72-74
933 979 163
LA SALUT
CARNISSERIA
HERNANDO
Pau Piferrer, 15
933 990 901
XURRERIA RODRÍGUEZ
Pg. La Salut, 76
933 874 690
MERCAT LA SALUT
Marqués de Sant Mori, S/N
93 383 32 61
649 199 883
CARNICERIA
CHARCUTERÍA
MARI LA EXTREMEÑA
Quevedo, 18 3
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933 839 706
LLEFIÀ
TOT POLLASTRE
Joan Valera, 18-22
Marquès Sant Mori, 116
BOCATELI
BAR RESTAURANT
Circumval.lació, 22
93 399 80 98
BOCATELI
BAR RESTAURANT
Pérez Galdós, 26
93 382 10 85
JOSE TOMAS
M. de Sant Mori, 112
933 877 977
QUEDA POLLO
Avda. St Salvador, 80-84
933 884 827
LLOREDA
FORN CA LA FINA
Avda. Lloreda, 55
93 603 06 15
FORN SWING
Catalunya, 39
934 606 670
DIETETICA SANDRA
Avda. Catalunya, 45-47
93 387 28 24
CONGELATS ROSALIA
Avda. Catalunya, 77-79
651 11 86 10
FARMACIA MONGUIÓ
Rambla Sant Joan, 180
933 873 893
MANRESÀ
RESTAURANT
BUKKET
Ctra. de Mataró, 101
933 842 688

MORERA
BON AREA (MORERA)
Morera, 101
933 955 012
FORN CA L’AVI
MARSAL
Carrer de Sant Vicenç, 31
93 156 58 66
POMAR
MERCAT POMAR
Avda. Primer de maig
S/N
FORN DE PA ARTESÀ
Plaça Pomar, 3
645 45 00 32
PROGRÉS
CA LA BERTA
Guifré, 208
648 63 95 93
FARMÀCIA PRAT
Francesc Macià 94
93 387 06 47
607 26 72 21
FLORISTERIA
S. VENTURA
Plaça Pep Ventura, 13
FRUITES I VERDURES
PADRÓS
Providencia, 140
933 872 021
PASTISSERIA GUIFRÉ
Guifré, 259
93 387 5093
LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280
93 348 45 76
CAN MIXO
Tot per la teva mascota
Roger de Flor, 82
933 887 457

PIT I CUIXA
Güell I Ferrer, 33
934 643 087
LOTERIA MUSSOL
MÀGIC
Alfons XIII, 6
933 988 296
CONDIS
Guifré, 100-108
934 646 989
JOIERIA LA PLANA
Guifré, 82
933 977 156
ALFA BADALONA
CENTRE – MAR
Industria 143 – 149 local
93 397 59 65
CONDIS
Torner, 5-7
934 610 770
ULTRAMARINOS
MARTINA
Progres, 93
93 388 12 42
RAVAL
FORN MARENA
Baldomer Solà, 55
933 979 671
FONTISI PASTISSERIA
Plaça Pep Ventura, 16
93 387 49 42
SANT CRIST
BON ÀREA
Coll i Pujol, 185
934 610 405
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DIMARTS
D’HAVANERES

6/0
MA 7 RI 3/
N A 08
MU - 2
SIC 4/0
AL 8

15/0
FARO 6 - 2
N ER 9/06
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21:30

22/06 - 20/07 - 17/08
ROCA GROSSA
27/07 - 10/08 - 31/08
FARONERS DE CALEL LA
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