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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
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La Setmana

L'escola Boix tanca i uns
300 alumnes busquen una
escola per començar el nou curs
Educació | Redacció

En plenes vacances d'estiu,
i q u a n m o l te s fa mí l i e s j a
estaven pensant en desconnectar uns dies, l'escola Boix
de Bufalà ha tancat les portes
davant la sorpresa dels pares
i la comunitat educativa del
centre. El centre concertat va
emetre un comunicat, ara fa
una setmana, on anunciava
que no reprendrà l'activitat
amb el nou curs escolar el
13 de setembre. La decisió
deixaria a l'estacada uns 300
alumnes, que s'haurien de
reubicar en altres escoles
de Badalona. El tancament
també afectaria una trentena
de mestres. La direcció de
l'escola Boix ha concretat, en
el comunicat, que la manca

d'alumnes que s'arrossega
d e s d e fa a nys h a d u t l a
Generalitat de Catalunya a
retirar el concert de l'etapa
d ' I n fa n t i l. S e n s e a q u e s t s
diners, asseguren, el col·legi
"no és econòmicament viable
i ha de tancar". Educació,
però s'hi oposa i diu que el
centre ha de complir amb el
concert a Primària i Secundària. Un cop conegut aquest
c o muni c at, la Generalit at
assegurava que l'escola, en
cas de voler tancar, ho hauria
de fer de manera gradual.
S e g o n s e l g over n c at al à ,
des del primer moment s'han
iniciat converses amb la direcció per intentar arribar a un
acord. En conèixer la notícia,
l'Ajuntament de Badalona va
iniciar també converses amb

les parts per intentar "revertir el tancament", segons va
afirmar l'alcalde, Xavier Garcia
Albiol, a les seves xar xes
socials. Albiol es va reunir
amb els pares i mares, en
un acte a la via pública i el
consistori ha obert, durant
els darrers dies, una oficina
d'informació a les famílies
al Casal d'Avis de la plaça
Antònia Boada del barri de
Bufalà. Els grups de l'oposició
d e l c o n s i s to r i t a m b é h a n
mantingut trobades amb els
pares i mares dels alumnes
de l'escola Boix per mostrar
el seu suport. D'altra banda,
l'escola Boix explicava en
el comunicat públic que en
les darreres setmanes ja s'ha
intentat, sense èxit, demanar
a Educació que mantingui el
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finançament malgrat la manca
d'alumnes al centre, així com

buscar altres vies de finançament. "No ho hem pogut

aconseguir", es lamenten en
la carta enviada a les famílies.

Preocupació de les famílies que cursaven els estudis al Boix
La mare del Sergio, un nen de
8 anys que anava a l'escola
Boix està preocupada. Ara fa
una setmana va quedar glaçada quan va rebre el comunicat públic de l'escola Boix.
L'escola on cursa el seu fill
tancava. Va llegir el comunicat
dues vegades perquè no s'ho
acabava de creure. El centre
va obrir a Bufalà ara fa uns 50
anys i actualment tenia gairebé uns 300 alumnes matriculats per començar el nou
curs. De seguida els grups de
WhatsApp dels pares i mares

de l'escola van rebentar de
missatges i en poques hores
començaven a reunir-se, amb
polítics també, per trobar una
solució. Els pares esperen que
Generalitat i Ajuntament actuïn,
però sembla difícil, almenys en
moment de tancar aquesta
edició del TOT, que l'escola
torni a obrir. Ara per ara, una
s'estaria treballant per poder
reubicar els alumnes, però
està clar que serà complicat
que tots els alumnes puguin
cursar el curs 2021-21 a
centres propers a la seu de

l'escola Boix. De moment, el
Sergio no sap a quina escola
anirà al setembre, però espera
saber-ho en breu. El tancament
de l'escola Boix ha estat una
gerra d'aigua freda per tota
la comunitat i també per una
trentena de mestres que hi
treballaven. L'escola badalonina cursava des d'infantil a
4rt. d'ESO. La pàgina web de
l'escola ha quedat desconnectada i des de fa uns dies,
han penjat un cartell que diu
"tornem aviat". Sembla que
això, ara per ara, no serà així.
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Més de 90 badalonins ingressats
als hospitals de la ciutat
Cau un clan familiar que
feia fora els veïns per
plantar marihuana

Els Mossos d'Esquadra han
desarticulat un clan familiar a
Sant Roc que extorquia veïns i
els feia fora dels seus habitatges per després instal·lar-hi
plantacions de marihuana.
L'operatiu policial va acabar
amb 15 detinguts, tres dels
quals van ingressar a presó
i a set més se'ls va imposar
una ordre d'allunyament de les
víctimes.
Imatge exterior de l'hospital de Can Ruti
Covid-19 | Redacció

Males dades d'ingressos als
hospitals de Badalona. A la
ciutat, segons les dades de
Salut, hi ha 88 pacients ingressats de la ciutat als hospitals
badalonins. Les dades actualitzades en data de 27 de juliol
indiquen un increment important del nombre de persones
ingressades. El risc de rebrot
ha baixat una mica, durant
aquesta setmana, i s'ha situat
en els 1.192 punts. Pel que fa a

L'AV Dalt la Vila
denuncia l'aixecament
d'un mur en un espai
protegit
L'entitat veïnal del nucli antic
de Badalona, Dalt la Vila, ha
denunciat que el nou propietari
d'una casa, al carrer Quintana
Alta. Segons l'AV, el mur està
protegit i amb aquestes obres
s'ha malmès un espai protegit.

les defuncions, del 16 al 22 de
juliol s'ha registrat dues persones mortes a Badalona per
coronavirus. En l'apartat de
vacunació, a Badalona s'han
vacunat amb pauta completa 127.40 0, segons dades
d'aquest dimecres. D'altra
banda, segueix vigent fins
diumenge el ban municipal
que suspén qualsevol acte
que pugui aplegar aglomeracions de gent. El toc de queda,
d'1h a 6h del matí segueix
vigent.

Moratòria d'un any per
instal·lar sales d'apostes
a Badalona

Durant el any vinent, no podran
instal·lar-se cap sala d'apostes
dins del terme municipal de
Badalona. El ple d'aquest
dimarts així ho va aprovar.
Els grups de l'oposició van
demanar que sigui de caràcter
"retroactiu", per evitar el nou
bingo de Llefià, cosa difícil de
poder-se fer.
Retirat del ple el Pla de
Reactivació Econòmica i
Social

El ple d'aquest dimarts no ha
aprovat el Pla de Recuperació econòmica de la ciutat.
Els grups de l'oposició van
lamentar que alguns punts
s'havien modificat i que les
entitats hi han de dir la seva.
El govern va retirar el punt a
l'espera de noves reunions
per tal de poder-lo aprovar.
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El "bicing" arribarà a Badalona
a finals de l'any vinent
28 de febrer i 11 de maig,
festes locals del 2022

El ple municipal de
l'Ajuntament de Badalona va
aprovar dimarts les festes
locals a Badalona pel proper
any. El primer dia festiu local
serà el dilluns 28 de febrer,
dia festiu a les escoles. Com
sempre, el segon dia serà el
dimecres 11 de maig, Sant
Anastasi.

Imatge d'arxiu d'una bicicleta del servei "bicing"
Mobilitat | Redacció

El Consell Metropolità de l'AMB
ha aprovat, aquest dimarts,
la implantació del nou servei
de bicicleta pública intermunicipal, que s'espera que
comenci a funcionar a finals
del 2022. Recollint l'experiència
de l'e-Bicibox i del Bicing de
Barcelona, es vol crear un
servei d'abast "més ampli,
potent i ambiciós" que complementi la xarxa de transport
públic. Badalona serà una de

Un nou incendi crema
en una zona de
Can Garra de Tiana
Aquest dimarts a la tarda es
van originar dos focus d'incendi
a la zona de Can Garra. Una
desena de dotacions dels bombers el van poder apagar ràpidament. Era el segon foc, a la
mateixa zona, en pocs dies.

les ciutats on s'implementara
aquest sistema de bicicletes
públiques. El nou servei serà
de titularitat de l'AMB, que el
coordinarà d'acord amb els
municipis. Un cop passat
aquest estiu, l'ens aprovarà el
conveni base amb què cada
ajuntament signarà el desplegament de la bicicleta metropolitana. Pel que fa a l'explotació,
TMB serà el gestor del servei
i farà un concurs públic per
adjudicar-ho a un operador
privat.

TUSGSAL recorrerà
la resolució de l'ACCO
en l'expedient Aerobús

TUSGSAL ha anunciat que
recorrerà la resolució publicada per l'Autoritat Catalana
de la Competència (ACCO)
i sol·licitarà mesures cautelars per evitar que es faci
efectiva. La resolució sanciona l'empresa a no poder-se
presentar a propers concursos públics de transpor t
públic.
Tanca la zona del pícnic
de la piscina municipal
de Tiana

El pícnic restarà tancat
seguint les restriccions del
govern de Tiana per evitar
la propagació de la Covid19. Per tant, està prohibit
la ingesta de begudes i
menjar a la piscina, segons
h a c o m u n i c at e l c o n s i s to r i. D ur a nt l e s d ar r ere s
setmanes també s'ha reduït
l'aforament de la piscina, en
un 50% i unes 215 places.
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La setmana en imatges
1|
2|
3|
4|

L'aparcamet per a bicicletes particulars Bicibox arriba a l'estació de Pompeu Fabra
Torna el toc de queda, d'1 a 6 del matí, als carrers de Badalona
El Club de Bitlles Siuranenc Horta guanya la "final four" de Bitlles celebrat a Llefià
El port de Badalona inicia un nou sistema de recollida de residus amb drons aquàtics
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CATALUNYA.COM

BENVINGUTS
A LA VOSTRA

CATALUNYA
FAMÍLIA BOIX

ARA, COM SEMPRE,

UN LLOC FET A MIDA.
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Esports
Mireia Belmonte es queda a dues
dècimes de la medalla de bronze
Natació | Manel Expósito

La nedadora badalonina
Mireia Belmonte va tenir a
tocar la seva primera medalla
als Jocs Olímpics de Tòquio
2020. L'atleta de La Salut va
participar a la final dels 400
estils amb una quarta posició
definitiva que la va tenir molt
a prop de la seva cinquena
medalla olímpica. Només 23
centèsimes (dues dècimes)
no li van permetre sumar
la segona medalla per a la

delegació espanyola. Sense
temps de descans, Belmonte
va participar en la cinquena
fase de l'eliminatòria dels 1.500
lliures però aquesta vegada no
es va classificar per a la final.
Dijous (12:02h) serà el torn de
l'eliminatòria dels 800 lliures
i divendres 30 la possibilitat
d'accedir a la final dels 4x100
estils. Intensa setmana per a
la badalonina, qui no ha arribat
a la competició olímpica en el
seu millor estat físic degut a
les lesions.

Foto: COE

El Badalona recupera la seva secció de futsal
El CF Badalona ha anunciat
que per a la propera temporada tornarà a tenir equips
federats en les competicions
de futbol sala. La secció de
futbol sala del CF Badalona

arrencarà la propera temporada a Divisió d'Honor catalana. El president del club,
Miguel Ángel Sánchez i el
president de la Fundació,
Josep Asensio, han presen-

tat el director esportiu de la
secció de futsal, el Marcos
Angulo. S'iniciaran 4 categories de futsal: benjamí, aleví,
infantil i cadet, amb la seu
encara per determinar.

Laia Zurita, campiona d'Espanya
Atletisme | Manel Expósito

L'atleta de la UGE Badalona
Laia Zurita es va penjar la
medalla d'or als 400mII del
Campionat d'Espanya sots
18 amb un temps de 56.34.
Tota una gesta històrica per a

una atleta de la generació del
2005, dos anys més petita que
la categoria permet. Amb aquest
títol, Zurita participarà aquest
cap de setmana a l'Encontre
Internacional Sots18 a la localitat de Francoville (França), com
a representant espanyola en la

seva modalitat d'atletisme. Per
la seva banda, Marc Garcia
també es va classificar per a
la final en la màxima categoria,
però una lesió al peu no li va
permetre lluitar pel títol. Garcia
va guanyar la seva sèrie i optava
al títol nacional. Una llàstima.

Joan Garcia es corona al triatló de Logronyo
L'atleta badaloní Joan Garcia
es va imposar al triatló de
L o g r o nyo i va a s s e g u r ar
la seva classificació per al
Cam pionat d ' Es panya d e

Triatló distànc ia olímpi c a
amb seu a Banyoles durant
el proper mes de setembre.
1:49:11 va ser el temps de
l'atleta badaloní.
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Piso en venta Badalona Pompeu Fabra
3 habitaciones, 2 baños, trastero incluído, parking opcional
PVP 285.000 €
• Alquila
• Compra
• Vende
• Certificado energético
y cédulade habitabilidad
• Seguros de vivienda e impago
• Asesoraiento personalizado

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

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

ORIOL

Els caps de setmana de caos a la façana marítima
Manel Garcia

Moltes felicitats en
el teu onzè aniversari!
De part de la teva
familia que
t'estima molt i molt...
i també del Sammy!

Voldria aprofitar aquest espai
dedicat als lectors del TOT
per denunciar públicament les
actituds incíviques de molts
conductors que els caps de
setmana d'estiu aparquen a
qualsevol racó de la façana

marítima de Badalona. Cotxes
aparcats en zones on no és
permès, dificultant que els vianants hi puguin passar i sense
cap mena de sanció per part
de l'Ajuntament. Per què els
diumenges no treballa la grua
municipal? Faria l'agost i mai
millor dit.

Aquí no es llença l'oli calent
Helena López

Aquesta guingueta, o xiringuto
com coneixem molts, situat al
costat de la Barca Maria s'està
dedicant durant tot l'estiu a
llençar l'oli calent dels seus
fregits a la claveguera que té
al costat. Jo mateixa ho he
vist amb els meus propis ulls,
i els he cridat l'atenció, però
sembla que no ha servit per
res. Com pot ser que un establiment de platja llenci l'oli
dels seus fregits directament
a la claveguera? Ningú de
l'Ajuntament no ha vist? Amb
la calor, la claveguera fa una
forta olor d'oli cremat, per no
parlar de la contaminació que

està produint al medi ambient.
Espero que l'Ajuntament actiu
Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 255

i pugui evitar aquests abocaments d'olis calents.

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

651 976 517 · comercial@totbadalona.com
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DES DEL 31 DE JULIOL

M19

H. Vall
d’Hebron
Barcelona

Hospital
Can Ruti
Badalona

10
Cada
min

Canvi de recorregut per la
incorporació de vehicles articulats

Can
Franquesa

Sta. Coloma de Gramenet

B80
15
Cada

Santa
Eulàlia

Sta. Coloma de Gramenet

min

Cobertura als barris de
Can Mariner i Santa Rosa

» Ara, els vehicles de la línia M19 circularan
en línia recta entre la Rambla de Sant
Sebastià i el Passeig Llorenç Serra (en
ambdós sentits), enlloc de fer-ho per
Irlanda, Av. dels Banús i Av. Generalitat-Av.
Santa Coloma. Aquest trajecte quedarà
cobert per la B80, que intercanvia el seu
recorregut en aquest tram.

Consulta la informació
completa al teu mòbil:

» Al final de línia (M19) de l’Hospital de
la Vall d’Hebron s’ha habilitat una nova
parada, en un espai més accessible i
còmode per accedir al metro (L3 i L5),
ja que està situat a la rampa d’accés a
l’estació.
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Opinió
FA 5 ANYS ERA NOTICIA

El Port de Badalona
acollia el festival
Reggaeton Beach
El 29 de juliol, de 2017, el
Port de Badalona acollia el
primer festival de Reggaeton Beach. Aquest acte, amb
polèmica política inclosa,
va omplir durant 12 hores el
recinte portuari de música i
milers d de persones. El festival tenia com a cap de cartell
el badaloní Juan Magan, que
va tornar a la seva ciutat per
cantar en aquest esdeveniment. L'acte va aplegar unes

12.000 persones, i va provocar
llavors les queixes dels veïns
de l'entorn. En l'àmbit polític,
alguns partits van criticar la
celebració d'aquest cer tamen a la ciutat per la lletra,

moltes vegades masclistes,
de moltes de les cançons que
van sonar-hi. El festival s'havia
de celebrar l'estiu següent
a Badalona, però va quedar
cancel·lat.

L'ONCE presenta a
l'Ajuntament de Badalona a
Sergio Guitián, el seu nou
director de l'agència a la
ciutat
@DiariDiscapCat
A Wallapop es ven un troç
de la història del cinema
Picarol de Badalona
@pau89332369
A l'hospital de Badalona
només hi ha 2 neuròlegs, tu
creus que és normal? Que
hi ha malalts crònics a més
de la covid!
@TuricsBarbi
#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.
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ENQUESTA
via Twitter @totbadalona

Creieu que es respectarà
el toc de queda dictat
per la Generalitat i que
fa unes setmanes ha
tornat a entrar en vigor?
No, no serà respectat 42%
Els botellons seguiran 36%
Sí, serà respectat 22%

EL PERSONATGE

L'escultor Pedro
J Rodríguez guanya un
primer premi d'escultura
a Galícia
L'escultor gallec Pedro J Rodríguez, establert a Badalona des
de fa una dècada, va guanyar
el passat 18 de juliol el XXIII
certamen de canteria de Parga
(Lugo). El concurs, que es
va adaptar a les mesures de

la Covid després de la seva
suspensió el passat any, va
comptar amb una vintena de
professionals del granit, i és una
cita única per promoure i veure
en actiu l'ofici de picapedrer en
la seva besant més artística,
l'escultura.Pedro J Rodríguez
va guanyar el primer premi amb
l'obra "El mirón", un rostre que
sorgeix de la pedra en posició
tres quarts i que segueix amb
la mirada a l'espectador.

408 vots

Pròxima pregunta:
S'ha de suspendre la
Festa Major d'Agost a
causa d'aquesta cinquena onada de positius de
Covid-19?
Sí, s'ha de suspendre
No, s'ha de mantenir
S'ha d'adaptar a la situació

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT

Sónia García: Pobres famílies!, quin marró ara!, espero
que ho puguin solucionar d'alguna manera. Ara que el cole
dir-ho ara. No ho sabien d'abans?
Juan Benítez: La Generalitat prefiere barracones, esa es
la especialidad de la Generalitat para la clase obrera!
Pepi Vallverdú: ¿Y a los profesores de la escuela Boix
también los deja en la estacada?
17
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Les nostres postals
d'estiu més properes
El sol surt aquesta darrera setmana de juliol cap a les 6:45h del matí a Badalona. La quantitat
hores de llum, el sol s'amaga més enllà de les 21h, fa l'estiu especial. És l'època de l'any que més
hores estem a l'exterior, a la platja, a la piscina o en una terrassa de bar. Des del TOT hem volgut
plasmar en aquest darrer número, abans del parèntesi de l'agost, d'algunes postals molt properes.
Sabem que aquest estiu, per segon any, no serà normal, almenys com el coneixíem abans de la
pandèmia, però volem compartir algunes imatges d'aquest estiu a Badalona.
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Badalona tindrà una
Festa Major d'Agost virtual
i pocs actes presencials

Tot Estiu

Imatge d'arxiu d'un dels actes de foc de la Festa Major d'Agost

La Festa Major d'Agost tornarà a
estar marcada per les mesures
decretades per la pandemia.
Aquest dimarts, l'Ajuntament
va emetre un comunicat de
premsa on explicava que el
govern local i la Coordinadora d'Entitats Badalonines de
Cultura Tradicional i Popular
Catalana han acordat fer un
programa de mínims durant

la Festa Major de Badalona
que se celebrarà els dies 13,
14, 15 i 16 d'agost. Segons el
consistori, durant la darrera
setmana, el govern de Badalona i les entitats de la Festa
han mantingut diverses trobades i converses per enllestir
una programació que permeti
mantenir l'esperit de la festa en
l'actual context sanitari, marcat

per l'augment de contagis de
la Covid-19. Segons el govern
municipal, el programa que
s'ha consensuat vol evitar que
es produeixin aglomeracions
de persones. És per això que,
amb l'objectiu d'arribar a tota la
ciutadania, els principals actes
programats es retransmetran
a través de les xarxes socials
municipals.

Els actes del 13 al 16 d'agost
Una mostra dels elements de la Festa Major presidirà la planta baixa de la Casa de la Vila, durant
els dies de festa. El dia 14, a les 19h, hi haurà toc de vigília des del campanar de Santa Maria, a les
20h, pregó a càrrec de la Comissió de Festes a través de les xarxes socials. Diumenge 15, a les 8h
de matí, matinades des dels carrers del Centre i Dalt la Vila i a les 11:30h, a Santa Maria, l'Ofici de
Festa Major. Dilluns, dia 16, s'han organitzat unes altres matinades, a les 11:15h, toc de Sant Roc
des de Santa Maria i a les 11:30h, l'Ofici de Sant Roc, també a Santa Maria. Els actes seran possible
gràcies a la Comissió de Festes de Badalona i les diferents colles de cultura popular de la ciutat.
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Postals d'estiu del
segle passat a Badalona
L'estiu a Badalona de fa una pila de dècades poc té a veure amb l'actual. Encara que era de calor i
platja, els badalonins i badalonines vivien aquesta estació de l'any d'una manera diferent. La ciutat
comptava els dies per celebrar la Festa Major, al voltant del 15 d'agost, i molts carrers es decoraven
per l'ocasió. La platja era molt més buida que ara i les vacances no eren per uns afortunats, i de
pocs dies. I de viatges a fora ni parlar-ne, tot i que la pandèmia ha fet canviar ara els plans. El TOT
ha recopilat unes imatges per la història. Són fotos publicades a la nostra revista, fa molts anys,
i que els lectors van cedir al seu dia. Val a dir que totes elles estan ben guardades a l'Arxiu del
Museu de Badalona. Només cal observar, i veure per uns instants, com era l'estiu del segle passat.
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Gelat perfumat d'Anís
del Mono, el gelat de
"territori badaloní"
Gelats de territori és una empresa de gelats artesans amb
productes de l'entorn vinculats
a projectes de territori. Gelats
de Territori és una línia de
gelats que vol fer ciutat. Una
d'aquestes és el Gelat perfumat
d'Anís del Mono i cafè Cornellà. El gelat uneix Badalona i
Girona. El gelat es pot comprar
ja a diversos establiments de
Badalona. Les diverses varietats de gelat tenen en comú que
utilitzen productes de quilòmetre zero d'arreu de Catalunya i
que són elaborats per productors locals. A part del gelat
de l'Anís del Mono, també hi

ha el de Tossa, fet amb mel i
xocolata, el de l'Alt Empordà,
fet de prunes de Sant Jaume i
recuit, el de poma de muntanya

i gingebre del Solsonès, de
maduixes i escumós del Maresme i el de Terres de l'Ebre, fet de
sorbet de taronja amb xocolata.

El gelat d'Aigua de Badalona, un gelat refrescant de la ciutat
L'Aigua de Badalona és un
invent de fa uns quinze anys.
Pretenia emular la famosa
"aigua de València" però fent
servir la beguda alcohòlica
per la qual és més coneguda la ciutat, l'Anís del Mono.
L'A i g u a d e B a d a l o n a é s

granissat de llimona amb
la beguda anisada. Durant
algunes èpoques de l'any,
es pot adquirir a diferents
establiments de la ciutat, com
Can Soler. De fet, aquesta
gelateria badalonina també
té a la venda un gelat fet amb

Aigua de Badalona, un gelat
molt refrescant, que combina
a la per fecció el sabor de
l'anís, la llimona i un toc de
menta.
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Com fer l'Aigua de Badalona a casa?
Ingredients:
3 llimones, 200 grams de sucre,
750 ml. d'aigua amb gel, Una
mica de menta, Uns rajolins
d'Anís del Mono
Preparació:
Posem el granissat, la llimona,

en gots alts i afegim una mica
d'Anís del Mono en cada got,
el servim amb una palleta de
color i una mica de menta. S'ha
de servir molt fred. L'Aigua de
Badalona treu la set i refresca
en aquesta època.

Bones
Vacances!
Carrer d'Arnús,26
BADALONA
933 84 66 54 · 646 59 15 98
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La Fundació Glòria Soler finança
un projecte immunitat a llarg
termini contra la COVID-19 en
les persones grans
La coexistència de diverses
malalties i un sistema immunitari compromès fa que les
persones grans siguin més
vulnerables a passar una
COVID-19 greu. Sent, doncs,
un col·lectiu de risc, és molt
important dedicar esforços a
caracteritzar el seu nivell de
protecció envers el SARSCoV-2, tant després d'haver
passat la infecció com d'haver
estat vacunades. En aquest
sentit, IrsiCaixa, amb seu a
Badalona, i l'Atenció Primària
Metropolitana Nord de l'Institut
Català de la Salut (ICS), on
també hi ha la ciutat de Badalona, estan estudiant, gràcies al
suport de la Fundació Glòria
Soler, el grau de protecció i la
durada de la resposta immunitària en les persones grans que
viuen en residències, després
de rebre la vacuna o passar la
infecció natural. A més a més,
avaluaran com l'envelliment del
sistema immunitari afecta a la
creació d'una resposta immunitària protectora efectiva. Els
resultats d'aquesta investigació

permetran prendre decisions
clíniques, com establir un
calendari de vacunació en base
a la resposta immunitària.
Un dels objectius de l'estudi és
entendre quina és la durada de
l'efecte protector del sistema
immunitari després de vacunar-

Vols perdre pes?
Controlar centímetres
de la cintura?
Apuntat al nostre pla. Sense
dietes, sense passar gana,
aprendràs a menjar equilibradament, adaptarem un
pla per tu. Menjant de tot.
Assessorament 24h
649 32 96 28 · 673 819 646
@nicepiguetes · @jon_auba

se o passar la COVID -19.
"Aquesta informació permetrà augmentar el coneixement respecte la durada dels
paràmetres relacionats amb
la immunitat, fet que permetrà
decidir si cal ajustar el calendar
vacunal", explica Nuria Prat,
directora de l'Atenció Primària
Metropolitana Nord de l'Institut
Català de la Salut. "Pels
adults més grans la vacunació
és especialment important,
ja que serveix per impedir la
infecció i, per tant, evitar casos
greus, molt comuns en persones majors de 65 anys. Poder
vacunar aquest col·lectiu ha
permès que la situació a les
residències millori moltíssim",
afegeix Dolors Palacín, coordinadora de la part operativa de
l'estudi, de l'Atenció Primària
Metropolitana Nord de l'ICS.
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La nova onada de Covid complica
més les donacions de sang aquest
estiu
El Banc de sang demana que
tothom qui pugui s'acosti a
donar sang aquest estiu. Amb
el lema "Viu i fes viure" recordem que, tot i les vacances,
els pacients continuen necessitant d onac ions d e sang
per als seus tractaments. I
encara es preveu més activitat que estius anteriors, a
causa de la cinquena onada
d'expansió de la Covid-19. Es
calcula que entre juliol i agost
caldran 40.000 donacions
de sang per poder atendre
els malalts als hospitals. Les
transfusions han pujat un
10% respecte a l'estiu de
2019 i per això calen més
donacions per garantir els
tractaments. A més, a l'estiu,
les donacions de sang baixen
un 30%, ja que alterem les
rutines i no hi pensem. Abans
de marxar de vacances, el
Banc de Sang convida tothom
a donar sang i emportar-se
una bossa d'estiu per omplirla de coses bones així com
u n q u ad er n et d 'ac t i v i t at s
p er a ad ult s, e l a b or at e n

col·laboració amb Blackie
Books. Aquest any, l'editorial
s'ha sumat a la causa de la
donació de sang i ha preparat
una petita versió, especial
per als donants. Durant tot
l'estiu es podrà donar sang
en els 12 grans hospitals,

Salut

entre ells Can Ruti, i en unes
200 campanyes de donació
itinerants organitzades per tot
Catalunya. Per donar sang,
es recomana reservar hora
a través de www.donarsang.
gencat.cat per evitar acumulació i respectar distàncies.

Oberts tot
el mes d'agost!
Av. d'Alfons XIII, 127 · 933 87 93 50
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Tendències

Viatjar amb allotjament gratis,
és possible
Eva Remolina - amic.cat

Allotjar-se de manera gratuïta
o gastant molt pocs diners
en qualsevol lloc de la nostra

geografia, és possible. Si bé no
s'ha d'esperar grans comoditats ni estar lliures de fer esforços. Són opcions pensades
per a persones de mentalitat

oberta, adaptables, aventureres i a les quals no els importi
assumir uns certs riscos. Això
sí, a canvi es pot conèixer món
sense que es ressenteixi la

L'estanc de Canonge us desitja una bona Festa Major!
• Cava Cigars (puros)
• Especialistes amb Shishas

• Articles fumador i parafernalia
• Tracte personalitzat i familiar

Canonge Baranera, 100 · Tel. 933 843 909 lestancdecanonge@gmail.com

@lestancdecanonge

28

TENDENCIES.indd 29

28/07/2021 13:42:27

butxaca. Aquestes són algunes
de les idees que existeixen i
que proposem, si bé hi ha unes
altres, com la d'allotjar-se a
casa d'algun familiar o conegut.

Wo o f i n g . E s t r a c t a d ' u n
moviment mundial pel qual
una persona major de 18 anys
s'ofereix com a voluntari per
a ajudar en granges o espais

ecològics, aprenent les tasques
bàsiques a canvi d'allotjament i
menjar. No s'obté una compensació econòmica, però t'aporta
una experiència vital única.

MERCERIA - LLENCERIA
GÈNERES DE PUNT - CALÇATS
Canonge Baranera, 62 · Tel. 93 389 54 63
08911 Badalona

NOVA COL·LECCIÓ
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Pots trobar informació en webs
com per exemple Woof.es
Similar a l'anterior, trobem
moltes altres webs on a canvi
del nostre treball, ens donen
allotjament i aliment. Pot ser
en qualsevol àmbit, encara que
la majoria solen estar relacionats amb treballs domèstics
de tota mena. Entre ells, HelpX,
Workaway o Staydu.
I nte r c a nvi d e vive n d e s:
una forma que compta cada
any amb més seguidors i
que consisteix bàsicament a

canviar la teva casa per una
altra, gaudint cada família o
parella de la casa de l'altre i
coneixent d'aquesta manera
altres països i cultures de forma
totalment gratuïta.
HouseSitting. En aquest cas,
no hi ha intercanvi bilateral
com en el cas anterior, sinó
que vigiles i tens cura d'una
casa mentre els seus propietaris estan de vacances. Les
tasques entre altres són netejar
lal llar, ocupar-se del jardí,
cuidar les mascotes així com

Caritat, 29 · Badalona · 933 895 003
www.hostalsolimar.com
Info@hostalsolimar.com

UN INFINIT
DE POSIBILITATS
BADALONA UN INFINIT DE POSIBILITATS

qualsevol altre manteniment
general.
Au pair. Una altra de les
fórmules més conegudes, on
es tracta de cuidar nens en un
altre país mentre els ensenyes
el teu idioma natiu.
Acampada en domicili. Hi ha
països en els quals deixen que
acampis al seu jardí o en la
seva propietat a canvi d'ajudarlos en les tasques domèstiques. En altres casos, s'ha
de pagar una quota, que en
qualsevol cas és més econòmica que en un altre allotjament. En la majoria d'elles, els
amfitrions solen oferir aigua
calenta, dutxes i fins i tot wifi
o instal·lacions per a poder
cuinar. En Webs com welcometomygarden, CampSpace
o Coolcamping.
Opcions diferents per a qui no
pot permetre's gastar molt o qui
vol experimentar altres noves
sensacions.
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Joieria · Rellotgeria
Guifré, 82 · 93 397 71 56

ESPECIALISTES
EN ANELLS
DE PROMESA
LES ÚLTIMES TENDÈNCIES
I ELS MILLORS PREUS
DISPOSEM DE TALLER DE JOIERÍA
I DE REPARACIÓ DE TOTES
LES MARQUES DE RELLOTGES

-GARANTIA DE QUALITAT31
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El turisme solidari
Eva Remolina - amic.cat

La manera de viatjar com
moltes altres activitats de
la vida han evolucionat amb
el temps. Si bé abans els
viatges es plantejaven majoritàriament amb l'objectiu del
plaer i l'oci, en l'actualitat
es busca satisfer amb ells
altres necessitats personals,
siguin espor tives, científiques o altres.
El turisme solidari, també
conegut com a turisme
responsable o sostenible, és
el resultat d'aquesta evolució. És un tipus de turisme
q u e fo m e n t a e l c o n t a c t e

personal amb els vilatans
alhora que advoca per valors
com la solidaritat, la cooperació o la justícia social.
Moltes persones són les que
ja opten per aquesta modalitat vacacional, i fins i tot hi
ha governs i entitats sense
ànim de lucre com les ONG
que els impulsen en les seves
polítiques.
Són sens dubte, la millor
manera de contactar amb
la realitat d'altres països i
cooperar amb ells, perquè
dins dels seus programes
d'activitats solen incloure
accions solidàries, generant
un bé comú per ambdues

parts i no tan sols buscar el
benestar i la felicitat personal.
Són viatges de conscienciació social en els quals
es descobreixen països de
manera ètica i responsable
i on cadascun pot posar
u n g r a n et d e s o r r a e n l a
construcció d'un món millor.
Si et molesta l'actitud
d'alguns turistes que maltracten els recursos naturals dels
territoris als quals visiten,
aquest és sens dubte el
viatge de la teva vida, viatges
que t'aportaran un abans i un
després per a una autèntica
transformació personal.

Us desitja bones festes d'agost!
Del Mar, 71 · Canonge Baranera, 2E · Sant Francesc de Paula, s/n
93 384 54 64 · boter@drogueriaboter.es · www.drogueriaboter.es
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Curiositats sobre la plata
Fabre Gemmòlegs

La plata és un dels metalls nobles
més antics que es coneixen, de
fet, ja n'apareixen cites al llibre del
Gènesis, i també a la Bíblia. Els
alquimistes l'anomenaven "Llàgrimes de Lluna", fent al·lusió a la
seva lluïssor metàl·lica especular, ja que és un dels metalls
amb més poder de reflexió de la
llum (pot reflectir fins a un 95%
de la llum que incideixi sobre
la seva superfície). Ocupa un
lloc destacat a la taula periòdica
dels elements, on apareix amb
el símbol químic de "Ag", del llatí
"Argentum". En estat pur, la plata
és molt tova. Aquesta característica li proporciona un caràcter
dúctil i mal·leable, ideal per poder

ser treballada molt especialment
en joieria i en orfebreria. La
coneguda "Plata de Llei" conté
925 parts (mil·lèsimes) de plata
pura per cada 1000 parts. És
necessari afegir-li coure, per tal
d'aportar-li resistència a l'ús i al
desgast. L'únic "inconvenient"
de la plata, és que en contacte amb l'aire, pateix un procés
de sulfuració superficial que fa
que s'enfosqueixi gradualment,
fins a tornar-se negra. Un truc
per alentir aquest procés és
guardant la peça embolicada
en paper de film de cuina, dins
d'una bosseta de plàstic transparent amb tanca de zig-zag,
sense aire, perquè així "no
respiri" i no s'oxidi. Però en cas
que ens quedi una peça oblida-

da en un calaix durant molt de
temps, simplement netejant-la
correctament, amb una camussa especial o amb producte
per plata (depenent de la peça)
aquesta retorna al seu estat original, com si fos nova. Cal, però
tenir molt en compte de no fer
servir productes abrasius per
peces que estiguin rodiades, ja
que en aquest cas es faria malbé
la peça. Actualment, la majoria
de joies en plata van acabades
amb un bany de rodi per evitar
aquest procés d'oxidació natural
i mantenir la peça sempre a punt
per a lluir-la. Si teniu peces de
plata que els hi calgui un manteniment, no dubteu en acostar-les
a la Botiga i us les deixarem com
noves! Bones Vacances!
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Motor

Abans d’emprendre
un viatge
circulaseguro.com - amic.cat

Consells a tenir en compte
abans de realitzar un viatge
en cotxe:
• Neumàtics: deveu comprovar que el dibuix tingui els
solcs adequats per a una bona

adherència a l’asfalt, això ho
podeu fer ficant una moneda
d’un euro, si queda coberta fins
a la meitat el solc té la fondària
deguda, sinó, convindria canviar
el pneumàtic. També és important comprovar que porteu la
pressió de les rodes adequada.

• Nivells: comproveu els nivells
d’oli, líquid de frens, aigua i
líquid refrigerant.
• Bateria: comproveu que la
bateria estigui en bon estat,
perquè del contrari en qualsevol moment el cotxe us pot
deixar tirats.

Taller de Reparacions

Badauto
Horarios: 8,30 a 13h. · 15,30 a 19h.
C/ Jovellar, 18-20 | Rbla. de Sant Joan, 13
T. 93 384 11 52
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• Frens: per conèixer l’estat
del sistema de frenada, deveu
observar el desgast dels discos
de fre, ja que després d’uns
vuit anys, s’han de revisar o
fins i tot canviar. Les pastilles
de fre també s’han de tenir en
compte, perquè si estan perjudicades podrien fer malament
la seva funció o fins i tot perjudicar els discos, deformant-los.
• Suspensions: han d’estar
en perfectes condicions, ja
que són un dels elements del
vehicle que estan sempre en
continu funcionament.
• Llums: el sistema d’en-llumenat ha d’estar ben regulat i ha
d’il·luminar de forma correcta.
• Equipatge: mai fiqueu bosses
o altres objectes pesats a les
places posteriors del cotxe,
ja que en cas d’una frenada
brusca o cop frontal, aquests
poden colpejar-vos de forma
violenta, podent-vos causar
la mort de manera immediata.
El cinturó de seguretat i els
sistemes de retenció infantil són fonamentals per a la
seguretat dels menors i de la
resta dels ocupants.Tant el
cinturó com les cadires infantils són d’ús obligatori, sigui
quin sigui el trajecte i la via.
Si no utilitzem aquests sistemes podem sortir disparats
del cotxe. Si viatgem en les
places posteriors és igualment
important cordar-nos el cinturó. Quant als més petits de la
casa, és important portar-los
asseguts i subjectes amb una
cadira adequada al seu pes i a
la seva talla. No heu d’oblidar
que cal desactivar l’airbag quan
es col·loca la cadira infantil al

seient davanter i que aquesta
cal situar-la en el sentit contrari
a la marxa. Els menors de 12
anys tenen prohibit viatjar als
seients davanters, excepte que
utilitzin dispositius homologats. Si tenen una estatura
igual o superior a 1,35 m poden
viatjar als seients davanters

sempre que utilitzin el cinturó
de seguretat.Als seients posteriors els menors que no arribin
a 1,35 m hauran d’utilitzar una
cadira. Si el nen mesura 1,35 m
o més i viatja als seients posteriors pot fer-ho indistintament
amb una cadira o amb el cinturó
de seguretat.
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Llar

Consells per a viatjar
amb la meva mascota
Eva Remolina - amic.cat

El 42% de la població espanyola viu amb alguna mascota.
Els animals formen part de la
nostra família i com a membres actius d'ella, també es
mereixen unes bones vacan-

ces. Afortunadament cada
vegada són més els allotjaments que permeten anar
amb els nostres amics, els
anomenats Pet Friendly. Però
una vegada seleccionat el lloc
on pernoctarem, és important
també tenir en compte el

transport que utilitzarem per
a desplaçar-nos. El més utilitzat sens dubte és l'automòbil,
ja que aquest ens permet organitzar el viatge a la nostra
manera, podent fer parades
sempre que necessitem tant
per a fer passejos com per a
donar-los de menjar. A més,
solen ja estar habituats al
nostre cotxe, per la qual cosa
no serà tan traumàtic per a
ells. Però hi ha altres opcions
com el tren o l'avió que exigeixen alguns requisits que
hem de conèixer amb antelació a fi d'evitar-nos sorpreses.
A banda d'això, també serà
important tenir en compte altres aspectes abans d'iniciar
un viatge, per exemple:
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• El transportin, ha de tenir la
mida suficient perquè l'animal
pugui donar-se la volta i estar
còmode. Ha de comptar amb
suficient ventilació i anar degudament subjecte en el vehicle.
En cas d'haver de viatjar amb
avió ens exigiran a més que
estigui homologat i compleixi
tots els requisits del IATA.
• S'ha d'evitar que viatgi acabat de menjar. Es recomana
que hagin passat entre 2 i 3
hores de l'última ingesta per a
evitar possibles vòmits i marejos. Si el viatge s'allargués en
el temps, caldrà preveure almenys una parada (de ser possible) per a donar-li de menjar,
sempre de manera lleugera.
• Proveir-se de l'aigua suficient

per a tot el trajecte i mantenirla fresca a l'estiu.
• Si viatgem amb cotxe i no volem ficar al gat o al gos en el
transportin, habilitar una xarxa
en el maleter.
Pel que fa a la maleta que haurem de preparar per a ells, no
pot faltar:
• En el cas d'un gat, el seu calaix de sorra i una paleta.
- Abeurador i menjadora portàtil.
• Corretja de recanvi.
• Si l'animal és de petita grandària, portar-nos una bossa
o una motxilla per a poder
portar-ho en braços en visitar
algun monument històric o museu.
• Una manta, o algun objecte

que li sigui familiar, així com
joguines per a tenir-ho entretingut.
• Documentació de l'animal
que inclourà la cartilla de vacunació, així com el Passaport
d'animals domèstics exigible
a la UE des de 2004. És important també informar-se bé
dels requisits del país de destí,
perquè poden sol·licitar a més,
algun altre tipus de certificats
com els de desparasitacions o
bé un document del veterinari
donant fe de la bona salut de
l'animal.
• Medicació, si la precisa.
• Informació dels veterinaris
pròxims al nostre allotjament
així com del servei d'urgències
per si fos necessari.
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Immobiliària

El mercat de l’habitatge
tanca les ferides
superficials de la pandèmia

Margalida Vidal Barceló ·
amic.cat
La recuperació del sector
immobiliari de la crisi financera del 2009 va ser lenta i
llarga. De fet, la construcció
va ser l’activitat econòmica
més afectada i no ha arribat
a recuperar els nivells precrisi més de 10 anys després.
La pandèmia ha portat ara
una altra crisi, però aquesta
vegada, la situació ha estat
molt diferent. La consultora
immobiliària CBRE assegura
que el sector ha aguantat i que
les baixades produïdes entre
el 2020 i principis d’aquest
any ja estaran majoritàriament
revertides al desembre. Les
ferides -superficials- que ha
provocat la covid-19 al mercat
de l’habitatge desapareixeran:
el nombre de compravendes i
els preus del lloguer tornaran

a nivells del 2019. “El sector
residencial ha estat dels més
resilients durant la crisi de la
covid-19, tant el lloguer com
la venda, i les previsions per
al segon semestre de l’any
són relativament positives”,
ha indicat Samuel Población,
director de residencial i sòl
de CBRE, durant la presentació de l’informe referent al
2021. El director de l’oficina de
Barcelona de CBRE, Xavier
Güell, ha ofert les dades de
Catalunya i Barcelona. Durant
el 2020, a la província s’han
venut 48.000 habitatges, xifra
que representa un 18% menys
que l’any anterior. El coronavirus és l’únic motiu que hi
troben des de la consultora, però tot i el descens de
transaccions, el preu dels
immobles de compravenda
han augmentat un 1% a tot
Catalunya, per sota de la

mitjana espanyola. “El 40% de
les transaccions a Catalunya
es concentren a Barcelona
i el cinturó que conformen
Terrassa, Sabadell, Badalona
i l’Hospitalet”, ha indicat Güell.
De fet, ha destacat el comportament de Badalona: “Com
que Barcelona està limitada
per fronteres geogràfiques,
Badalona suposa trencarne les costures”. El nivell de
transaccions és proper als
ràtios dels anys 2004 o 2006,
abans de l’esclat de la bombolla immobiliària. Sobretot
creixen la demanda i l’oferta
d’obra nova. Pel que fa a les
previsions, l’informe de CBRE
estima que aquest mateix
2021 augmentarà el nombre
de transaccions, un 5%, fins
a les 51.000. Els preus, en
canvi, o bé es mantindran o
es reduiran lleugerament, un
màxim d’un 1%.
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Alfa

IMMOBILIÀRIA
H I P O T E Q U E S

BADALONA
CENTRE-MAR

ATENCIÓN si usted quiere vender su piso
LEA este anuncio atentamente
BON
ESTIU!

NO LE COBRAMOS NADA
SI NO VENDEMOS, NO COBRAMOS
Este es nuestro compromiso
y se lo damos por escrito

Dúplex de 2 Hab., Pk y Piscina 1ª Linia de Mar

Piso de 3 habitaciones, 2ª línea de mar

Piso de 3 Hab, 2 Baños, zona de Montigalá

Comedor de 22 m². Cocina Office con lavadero
total 12 m². 2 Habitaciones una de 11.50 m²
y 9,50 m² respectivamente. Cuarto de Baño,
completo y aseo. Zona Comunitaria con
Piscina y Solárium. Plaza de Parking incluida
en el precio.
ALFA1757

Precioso Piso en 2ª Línea de Mar, de 108 m²
construidos, 3 habitaciones, 2 baños, Balcón
de 18 m², Parquing incluido en el precio y Zona
Comunitaria. Suelos de parquet.

En las proximidades del puerto deportivo de
Badalona se localiza esta vivienda que combina el estilo rústico, el diseño y la tecnología- La
casa de 104m2 se distribuye en dos plantas
y buhardilla.
ALFA1545

108 m² 3

104 m² 3

112 m² 2

1

345.000.- €

Ático de 4 habitaciones en 2º línea de mar

ALFA1756

2

413.000.- €

Piso 2 Hab. Centro, Marti Pujol-Via Augusta

2

418.000.- €

Piso 2 Hab. dobles, 2 baños, 5 minutos playa

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

Ático de 127 m², 4 habitaciones, terraza,
en 2ª línea mar. Carpintería cedro. Aire
acondicionado. Calefacción por radiadores de
gas natural. Finca con ascensor. 1 plaza de
parking incluido en el precio.
ALFA1755

Piso de 3 Habitaciones, 2 baños, y Parking
incluida en el precio. Gran salón comedor de
22 metros Habitación 2ª y 3ª de 11 y 7 m2
respectivamente y exteriores.
ALFA1753

Salón comedor de 20 m². Cocina independiente de 8,50 m². 2 habitaciones dobles con
armarios empotrados de 14 m² y 12, 50 m²
respectivamente. 2 baños con plato de ducha
y mampara, (1 en suitte).
ALFA1758

Compra, venta y alquiler de todo �po de inmuebles
¿Quiere vender con todas las GARANTÍAS?
Asesoría Inmobiliaria, jurídica y ﬁnanciera
Más de 20 años de Experiencia nos avalan
Tramitación
deTIPO
hipotecas
alASESORIA
100% INMOBILIARIA,
COMPRA VENTA
Y ALQUILER DE TODO
DE INMUEBLES,
127 m² 4

2

490.000.- €

102 m2 3

2

298.000.- €

78 m² 2

2

239.000.- €

JURÍDICA Y FINANCIERA. TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE HIPOTECAS AL 100%
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Horòscops
Facilitat Roser Bona · AMIC

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Dies per iniciar un assumpte sentimental. Moment per gaudir dels fills
o d'activitats de lleure que t'agraden.
Si tenies algun problema de salut,
tendència a la recuperació.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Amb més temps lliure, poses atenció als assumptes domèstics, com
ara reformes o un senzill canvi de
decoració en l'espai. També es poden activar gestions patrimonials
pendents.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Penses més en tu. Et poses com a
prioritat i relegues altres qüestions
per a després de vacances. Si hi havia mala relació amb un familiar, es
pot obrir una via de diàleg.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Felicitats! Entres al període anual
en què renoves energies i il·lusions.
Venus per la Casa II protegeix l'economia. Sortides a menjar a fora amb
persones que aprecies.

Escriure les teves reflexions pot ser
molt útil. Si et planteges fer un blog,
podria resultar-te molt alliberador.
Venus al teu signe inclina als canvis d'imatge.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Amplies contactes i pot sorgir una
oportunitat per lligar. Hi ha qüestions
que guardes al teu interior i que no
has comunicat a ningú. Vols resoldre
traumes o dependències.

El Sol transitant per Casa X activa el
sector professional i es pot produir
algun moviment molt esperat. L'amor
pot sorgir d'entre les amistats. Potser
ni t'ho esperes.

Si estaves una mica apàtic, recuperes
l'ànim fent algun treball d'introspecció per la teva part. Sembla que serà
bo allunyar-te de persones tòxiques
i no perdre més temps.

El Sol a Casa II posa atenció a l'economia. Et focalitzes en aconseguir
més ingressos i vols sentir-te més
valorat. No et pots treure del cap a
una persona del teu interès.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Pots viure profundes experiències
que et faran pensar i reordenar les
teves prioritats. Compte amb l'excessiva dependència emocional que
puguis experimentar amb la parella.

Frases cèlebres
«El plaer més gran en la vida és fer
el que la gent diu que no pots fer»
Walter Bagehot

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El Sol entra a la Casa VII i s'activa
el sector de les relacions, el que inclina a un augment dels contactes.
Moment d'alliberar-se d'algunes despeses que arrossegaves.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
El Sol a Casa VI posa atenció a la
salut i potser cal canviar alguns hàbits abans que es converteixin en
problemes. Venus a casa VII facilita
l'entesa amb la parella.

Dites
No cabre quelcom a la barretina»
Significat: no acabar d'entendre o
comprendre el per què de quelcom.
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Meteo
MIRANT EL CEL

La méteo dels dies
12 a 25 de juliol
Meteorologia / Oriol Rodríguez

En general estem tenint
un estiu assolellat i sense
pluges. La situació de sequera sembla no tenir aturador, i
això està sent un factor determinant de cara a la ignició
i propagació dels incendis
forestals. Cal anar amb molt
de compte i trucar al 112 tan
ràpid com sigui possible si
obser veu cap columna de
fum. Foto de Guillem Rodríguez.

La segona setmana sencera
de juliol va començar amb un
ambient fresc per l’època. Vam
poder gaudir d’un parell de nits
amb una temperatura mínima
per sota dels 20 °C i alguns
migdies en els quals amb prou
feines es van fregar els 24-25 °C
de màxima. Fins i tot, el dia 15 hi
va haver alguns xàfecs que van
afectar la façana marítima de
la ciutat, amb registres propers
als 5 l/m2. Això sí, la zona de
muntanya va tornar a quedar
al marge d’aquestes precipitacions. Tot plegat, però, va ser
un miratge. A partir del dia 18
va arribar una massa d’aire molt
càlid que ens va acompanyar
durant una setmana sencera.
Aquesta va ser la responsable dels valors tan elevats de

Sudokus

temperatura que hi va haver tant
de dia com de nit. Per primer
cop aquest estiu es van superar
els 30 °C a tots els barris de
Badalona sense excepció, i fins
i tot hi va haver dues “nits tòrrides”, és a dir, nits en les quals
la temperatura mínima no baixa
dels 25 °C. Un fet destacable
dels darrers quinze dies han
estat els incendis forestals que
han afectat diversos indrets de
Catalunya, alguns no massa
lluny de casa nostra.
Temp màx

30,3 °C el dia 19

Temp mín
Hr màx

18,3 °C el dia 13
88% dies 21 i 23

Hr mín

36% el dia 13

Press atm màx

1020,7 hPa dia 14

Press atm mín

1008,7 hPa dia 24

Vent màx

46,7 km/h (sud)
el dia 19

Precipmàx 24h

5,0 l/m2 dia 15

Precip anual

117,8 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Dificultat: mitjana

Dificultat: mitjana
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Anuncis
per paraules
TREBALL
BUSCO TRABAJO de interna cuidando mayores. Con
experiencia. 631 712 818
BU S C O T R ABA J O inter na
o ex te r n a . E x p e r i e n c i a e n
el cuidado de mayores. Con
referencias. Disponibilidad
inmediata. 698 618 332
CHICA JOVEN BUSCA trabajo interna. Con experiencia.
632 762 706
BUSCO CHICO, CON
CARNET B, para trabajar en
frutería. 691 580 413
SE HACEN TRABAJOS DE

INSERTA EL TEU
CLASSIFICAT
ONLINE:

L AMPISTERÍA , fontanería,
peletería y pintura en general
recomendaciones, confianza y
puntualidad 625 068 570
SRA. OFRECE SUS SERVICIOS al cuidado de personas
mayores, limpieza 666 006 472
SEÑORA CON TÍTULO DE
ENFERMER A busca trabajo para cuidado de personas
mayores. 644 901 878
SEÑOR A JOVEN BUSCA
trabajo para cuidar personas
mayores. Interna o por horas.
634 953 496
C H I CA B U S CA T R A BA J O
p ar a c u i d ad o d e p er s o n a s

mayores y limpieza. Interna o
por horas. 603 482 185
SEÑOR A JOVEN BUSCA
trabajo para cuidado de
mayores y limpieza. Interna o
por horas. 674 531 242
C H I CA B U S CA T R A BA J O
interna, externa para cuidado
de personas mayores y limpieza. 631 438 002

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

AMISTATS
a
partir

0,19€
+ IVA

MASCARETA
FFP2
HOMOLOGADA

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

933 839 493

SEÑOR 65 AÑOS busca mujer
española extranjera amistad
relación estable 623 256 219

IMMOBILIARIA
LLOGUER PLAÇA DE MOTO,
Sant Pau, 15. 670 038 558

42

CLASSIFICATS.indd 1

28/07/2021 14:48:18

Pista

43

CLASSIFICATS.indd
2
PistaPC.indd 1

28/07/2021
17/03/2020 14:48:18
21:12:57

La Badalona d'abans
BADALONA

Abans de marxar de
vacances, una fotografia d'un dels conjunts
d'habitatges que formen
part del patrimoni històric artístic de la ciutat,
el conjunt de cases dels
primers anys del segle
XIX del carrer de Pujol.
Desconegut/Museu
de Badalona. AI.
Fons Ajuntament

LA FOTO DELS LECTORS

Celebració de la Festa
Major a Can Renom al
Carrer Fluvià, any 1955.
Foto: Josep Teruel

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

C. Torner, 5-9
934 610 770

Més de 48 anys al vostre servei.
Disposem de totes les seccions: fruiteria,
carnisseria-xarcuteria, peixateria i forn-cafeteria.
Ofertes diàries en productes frescos.
Comandes a domicili. No tanquem al migdia.
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Som distribuidors perquè BADALONA es mereix una
revista com aquesta i com a badalonins li volem donar
suport.

Vols distribuir
el TOT al teu comerç?
Posa't en contacte amb nosaltres:

651 976 517

comercial@totbadalona.com
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Distribuïdors oficials
ARTIGUES
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2
93 399 02 06
BUFALÀ
BON ÀREA
Independència, 156
934 605 516
CARNISSERIES
I XARCUTERIES
NOCETE
Independencia, 84
93 515 13 30
CONDIS
Independència, 186-188
933 886 508
FORN DE LLENYA
LA RIERA
Martí Pujol, 350 - 352
933 996 252
CONDIS
Martí Pujol, 495-519
934 970 125
CAN CLARIS
EL POLLASTRE
ANGLÈS
Pau Claris,1-3
933 877 997
CASAGEMES
LA BOTA DE ARAGÓN
Santa Madrona, 122-123
933 893 080
RESIDENCIA DANAE
Santa Maria, 178-180
933 847 240
EL CELLER
Prim, 11 · 93 464 31 99
LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763

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

28/07/2021 14:50:00

Troba la teva
revista als
distribuïdors
oficials del TOT

LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
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
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CARNICERIA
CHARCUTERÍA
MARI LA EXTREMEÑA
Quevedo, 18 3
933 839 706

MANRESÀ
RESTAURANT
BUKKET
Ctra. de Mataró, 101
933 842 688

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

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

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

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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Llitera de pi

Per a matalassos de 90x190

269€

Chaiselongue One

Seients extensibles i capçals reclinables
+ 4 pufs

549€

Armari 4 portes MAXI

200 cm ample x 52 cm fons x 215 cm d'alt

319€

Conjunt Taula i 4 Cadires

Taula extensible. Disponible en més colors

269€
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