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La Setmana

Tots contra les tanques antisoroll
a la Rambla i Santa Madrona
Ciutat | Redacció

Fa més d'un any, el TOT Badalona ja avançava la intenció
d'ADIF d'instal·lar unes tanques
antisorroll a Santa Madrona i
la Rambla. Llavors, el consistori encarregava un informe als
tècnics municipals per mostrar
el seu desacord amb el projecte, sobretot per l'impacte que
suposaria aquestes pantalles,
en un indret tant emblemàtic de
la ciutat. La sorpresa arribava
en ple mes d'agost. La sorpresa
arribava en ple mes d'agost. El
diari La Vanguardia va publicar

que el 14 d'agost el Butlletí Oficial
de l'Estat (BOE) publicava un
anunci oficial del Ministeri de
Transport que expropiava, a 36
municipis, els voltants de les
vies per poder instal·lar aquestes
tanques antisoroll d'uns 4 metres.
Aquesta publicació oficial al BOE
implica la instal·lació de les
tanques a Santa Madrona, una
davant de la residència Danae i
també davant l'escola Minguella.
Des de la ciutat, partits polítics
anaven a la una, aprovaven en
un ple les al·legacions que ha de
presentar l'Ajuntament i també
entitats badalonines, com per

exemple la FAVB.
Que implicarien aquestes
pantalles a Badalona?
Fa desenes d'anys que el tren
passa per la façana de la ciutat.
Una llei europea obliga Adif a
minimitzar els sorolls que provoquen els trens, al seu pas pel
nucli urbà. A Badalona, aquests
sorolls poques queixes provoquen, sobretot perquè estem
acostumats. Ara la instal·lació
d'unes tanques de 4 o 5 metres
podria privar les vistes al mar
des d'un punt emblemàtic com
la Rambla.
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El TOT ha tingut accés al projecte de les tanques d'Adif a Badalona

La UPC proposa alternatives a les tanques
La Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) redactarà
un informe amb propostes
alter natives a les pant alles acústiques que Adif ha
projectat per reduir el soroll
dels trens al seu pas per
la rambla de Santa Madrona. L'alcalde de Badalona,
Xavier Garcia Albiol, es va
reunir dimarts amb representants de la UPC per fer-los
l'encàrrec i va recordar que el

ple del 2 de setembre instava
el gestor de les infraestructures ferroviàries a buscar
"de comú acord" una solució
alternativa als murs. Albiol
s'oposa "fermament" a unes
estructures que "malmetrien"
la rambla, però subratlla
que la intenció del consistori és "treballar amb Adif
en la recerca d'alternatives
tècniques que no suposin
aquest impacte visual". De

la seva banda, Esther Real,
directora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de
Camins, Canals i Ports de
Barcelona de la UPC, ha
indicat que la intenció dels
enginyers és "intentar tapar
la interacció roda-carril, on
es genera el focus de soroll,
sense l'impacte visual" de
les pantalles projectades per
Adif i amb solucions "més
integrades al territori".
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Educació reubica els alumnes
de la desapareguda escola Boix
Segueix baixant el risc
de rebrot a Badalona

Durant aquesta setmana, el
risc de rebrot ha seguit baixant
a la ciutat. Aquest dimecres, 8
de setembre, la xifra se situava al voltant dels 100 punts,
encara alta però amb tendència
d'anar baixant. Una trentena de
pacients de Badalona segueixen ingressats als hospitals
de la ciutat per Covid-19, amb
dades de dimecres.

El curs escolar començarà aquest dilliuns, 13 de setembre
Escoles | Redacció

El departament d'Educació
va confirmar, l'1 de setembre,
que l'escola Boix de Bufalà
no obrirà aquest curs i que
estaven treballant per reubicar
els alumnes afectats en altres
centres. El titular de l'escola
va comunicar de forma "unilateral" que tancava per "motius
econòmics" a mitjans del mes
de juliol. Educació ho qualificava de situació "inaccep-

table", ja que les famílies ja
havien realitzat tot el procés
de preinscripció. Pel que fa al
procés de reubicació, aquesta
setmana s'ha adjudicat les
places perquè puguin formalitzar la matrícula. Segons
Educació, en cas que els
pares i mares ho demanin,
"mantindran els grups ja fets"
a partir d'un increment d'oferta
pública per tal que puguin
accedir-hi, per exemple en
alguns cursos de l'ESO.

Tot a punt a les escoles públiques i privades
de Badalona
Més de 30.000 alumnes
d'educació infantil, primària
i secundària obligatòria començaran dilluns el curs escolar 2021-2022 a Badalona.
D'aquest total, uns 6.000 faran
educació infantil, 14.000 corresponen a educació primària

i uns 10.000 a l'Ensenyament
Secundari Obligatori (ESO).
Les escoles bressol fa dies
que han obert ja. El curs escolar s'allargarà fins al pròxim 22
de juny, amb parèntesi durant
les festes de Nadal i Setmana
Santa.

Més de 160.000
badalonins ja tenen
la pauta completa

Aquest agost el ritme de
vacunacions ha baixat arreu,
també a Badalona. Segons
Salut, aquesta setmana s'ha
superat els 160.000 badalonins i badalonines vacunats
amb la pauta completa. Pel
que fa la primera dosi, uns
169.000 persones de la ciutat
l'havien rebut. Salut vol iniciar
una campanya per promoure
la vacunació.
El Procicat aprova
flexibilitzar algunes
mesures

El to pall que limit ava les
trobades socials o familiars
i l'aforament d el 70% als
centres de culte, que afectava la llibertat religiosa han
q u e d at su s p e se s. Tam b é
s'amplien altres aforaments,
com el de públic assistent a
competicions esportives o a
les manifestacions.
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Diada Nacional de Catalunya
Badalona 2021
9 h - Plaça de la Plana
Acte institucional
Ofrena floral de
la corporació municipal,
entitats i particulars
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Vaga dels treballadors de Mopavid
per reclamar els sous endarrerits
Mor ofegat un home de
34 anys a la platja del
Pont del Petroli

Un home es va ofegar diumenge a la platja del Pont del Petroli.
La víctima es trobava inconscient fora de l'aigua. El servei de
socorrisme va atendre l'home
en un primer moment i després
el SEM no va poder fer res per
reanimar-lo. A principis d'estiu,
a la mateixa platja, va morir un
altre jove de 30 anys.
Imatge de la vaga, a l'exterior de l'empresa, aquest dilluns
Economia | Redacció

L a p lant illa d e l 'em pre s a
M o p av i d van fer aq u e st a
setmana dues jornades de
vaga per reclamar a l'empresa
el pagament de les nòmines
pendents. La seixantena de
treballadors i treballadores
situada a Can Ribó, i dedicada
a fabricar motlles per a la indústria del vidre, han denunciat que
encara no han cobrat els salaris
de juliol i agost, així com una
part de la paga extra d'estiu. El
100% de la plantilla va secun-

La pista de bàsquet de
Canyadó segueix en mal
estat
Els veïns Canyadó fa mesos
que denuncien l'estat deplorable de la pista de bàsquet
del barri. Durant aquest estiu,
la pista s'ha deteriorat encara
més i s'acumulen males herbes i tota mena de deixalles.

dar l'aturada, amb bona part
dels treballadors concentrats a
les portes de la fàbrica. Tots els
partits polítics de la ciutat van
adreçar-se davant de l'empresa
per donar suport als treballadors i demanar a l'empresari
que posi una solució al conflicte. Els partits de la ciutat han
instat la companyia a pagar els
diners endarrerits i a fer un pla
de viabilitat de futur per evitar
que la situació es repeteixi.
Els treballadors no descarten
més mobilitzacions durant els
propers dies.

Braimex vendrà m
àquines expenedores
de menjar als EUA

L'empresa badalonina Braimex
ha tancat un acord amb un
distribuïdor nord-americà per
introduir les seves màquines
expenedores de menjar calent
als Estats Units. Actualment,
la fabricació i producció de les
màquines es fa a Dinamarca,
però la companyia espera que
"en un futur no massa llunyà"
es pugui traslladar a Catalunya.
El fons alemany Patrizia
un edifici residencial de
Badalona

El fons alemany Patrizia AG ha
adquirit un edifici residencial
destinats al lloguer a Badalona.
L'edifici situat al carrer d'Eduard
Maristany, amb un sòl de 7.170
metres quadrats, comptarà
amb 59 habitatges i, a més de
la piscina i zones verdes, tindrà
també una superfície comercial
de 650 metres quadrats a la
planta baixa.
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Part d'aquest estiu hem tingut
una platja amb aigua neta
Platges | Redacció

L'estiu del 2021 serà recordat,
entre altres temes, per l'aigua
neta a les platges de Badalona. Part d'aquesta temporada
de bany hem tingut una bona
qualitat de l'aigua i el mar ha
presentat una imatge transparent, molts dels dies. De
fet, segons fonts municipals,
només s'han hissat la bandera vermella durant cinc dies,
sobretot després de dies de
tempestes. Enguany, també
s'ha hissat la bandera groga
per la presència de meduses
a les platges, que han provocat nombroses picades.

Imatge de la platja del Pont d'en Botifarreta, aquest estiu

Queixes pel fort pendent arran d'aigua
Una de les queixes més repetides aquest estiu, de fet també
l'any passat, és la forta pendent
que dificulta sortir de l'aigua.

Des del temporal Glòria, part
de les platges de Badalona han
canviat la seva fisonomia arran
de costa amb un fort desnivell.
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Badalona celebrarà la
Diada Nacional amb diversos actes
Turris obrirà un nou forn
al Centre de Badalona

Onze de Setembre | Redacció

La plaça de la Plana acollirà
aquest dissabte, 11 de setembre, l'acte institucional de la
Diada Nacional de Catalunya
amb la tradicional ofrena floral
al monòlit ubicat a la mateixa
plaça. Atesa l'excepcionalitat de
la situació sanitària d'aquest any
a causa de la Covid-19, l'edició
d'enguany seguirà el mateix
patró que l'any passat. L'acte
institucional presidit per l'alcalde
començarà a les 9 del matí.
Seguidament es farà l'ofrena
floral de l'Ajuntament per part
d'un representant de cada grup
municipal i clourà aquest acte
amb el cant d'Els Segadors. Un
cop acabin aquestes ofrenes
florals serà el torn de les entitats
socials, culturals, esportives i
polítiques de la ciutat que oferiran les seves ofrenes florals.
Actes previs de la Diada a la
ciutat
Just aquest divendres, un dia
abans de la Diada, a Badalona s'han programat un parell

Una youtubera
argentina recomana
viure a Badalona
La Caro Siri és una youtubera que penja diversos vídeos
recomanant viatges arreu del
món. Després d'anys viatjant,
la Siri s'ha establert a Badalona a viure. Aquest estiu ha fet
un vídeo on recomana viure a
la ciutat, on ja acumula milers
de seguidors.

El forner badaloní Xavier
Barriga, propietari de la
cadena de forns Tusrris ha
anunciat al TOT que obrirà
un nou establiment al carrer
Francesc Layret, on hi havia
un Granier, tancat des de
fa temps. Turris obrirà les
portes el 5 d'octubre.
Imatge de la celebració de la Diada a Badalona de l'any passat

d'actes. A les 18:30h, a la Plana,
s'ha programat un concert de
sardanes amb la cobla Lluïsos
de Taradell. L'audició, per
celebrar la Diada, l'ha organitzat Badalona Sardanista.
D'altra banda, també aquest
divendres, però a les 20h, la
Comissió Onze de Setembre
de Badalona ha programat
l'acte unitari que aplega diverses entitats de la ciutat. L'acte
inclourà parlaments, la lectura
del Manifest Unitari i el Cant
dels Segadors.

L'Ajuntament licita les
obres per remodelar el
mòdul de la Urbana de
Sant Roc

L'Ajuntament de Badalona
ha publicat la licitació dels
treballs necessaris per tal
de remodelar el mòdul de la
Guàrdia Urbana ubicat a la
Plaça Camarón de la Isla amb
carrer Simancas. Els treballs,
segons l'anunci de licitació,
tindrà un import d'uns 100.000
euros. L'espai fa temps que
està abandonat i ha estat víctima d'actes vandàlics.
Programats l'asfaltatge
de diversos carrers

Una les principals queixes dels
veïns de Badalona és l'estat de
l'asfalt de diversos carrers de
Badalona. Aquest setembre,
el consistori té previst l'inici de
diversos treballs d'asfaltatges.
El primer serà el 20 de setembre el carrer Mestre Breton.
A la tardor es faran treballs
a Termes Romanes o Enric
Borràs, entre d'altres.
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Badalona estrenarà una
nova llibreria aquesta tardor
Ciutat | Redacció

L'obertura d'una nova llibreria
sempre és una bona notícia.
A mitjans d'octubre o principis d e novem bre, seg ons
les previsions, aixecarà
les persianes de la llibreria
"Mitja Mosca" al número 48
del carrer Ignasi Iglesias. La
Carla i la Laia, dues germanes bessones de Badalona,
seran les responsables del
nou establiment, després
d'un temps fent de llibreteres. La Carla i la Laia han
explicat al TOT que "amb
el tanc ament d 'El Full,
Badalona quedava una mica

or fe d 'e s p ai s d 'o n g au d ir
de la literatura i vam veure
l'oportunitat de tirar endavant
el que sempre havia estat un
projecte personal i professional compartit i obrir la nostra
pròpia llibreria", expliquen
la Carla i la Laia. La idea
es va anar coent durant el
c o nfinam ent o n e s va fer
encara més òbvia la necessitat de cultura i de la seva
descentralització a Badalona. La llibreria Mitja Mosca
serà una llibreria generalista
amb llibres triats amb cura.
Hi haurà narrativa, poesia,
teatre i posaran èmfasi en
els llibres d'assaig. També

Imatge de l'interior
de la nova llibreria

tindran llibres per als més
petits i un local espaiós per
poder fer activitats entorn els
llibres, la cultura i la ciutat.

Dr. Javier Mora Bahima
Especialista en Cirurgia
Bucal, maxil·lofacial,
periodòncia e implants

• Master en Periodoncia e Implants.
Universitat de Barcelona (UB).
• LLic. en Odontología. Universitat
Internacional de Catalunya (UIC)
Descobreix amb nosaltres l’apassionant món de la
• Professor associado al
odontologia digital. Flux digital, cirurgia guiada o
Departament de Periodoncia e
impressió 3D forma part de la rutina al sector dental.
Implants. Universitat Internacional de
Catalunya (UIC)
Avui en dia reemplacem les impressions convencionals
• Publicacions Nacionals e Internacionals
per un scanner intraoral. Les impressions digitals pre• Conferenciant Nacional
senten una major comoditat pel pacient i pel profese internacional
sional, simplicitat de la tècnica i eliminació d’errors
• Membre de la Societat Espanyola de
degut al material d’impressió.
Prótesis Estomatológica (SEPES)
A Clínica Dental Mora treballem per especia• Membre de la Societat Espanyola de
litzats utilitzant la tecnologia més puntera al mercat
Periodoncia y Osteointegración (SEPA)
odontològic. Us presentem part del nostre equip de tre• Membre del ITI Club Straumann
ball, un equip especialitzat i reconegut a nivell estatal.
• Dedicació exclusiva a la
periodoncia e implants

MORA CLÍNICA DENTAL ES RENOVA e
INCORPORA NOVES TECNOLOGIES a Badalona

935407459

Carretera Antiga de Valencia, 35 Badalona | info@dentalmora.com |

@mora.clinicadental
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La setmana en imatges
1|
2|
3|
4|

52 anys després, s'aixequen els peatges de l'autopista del Maresme
Comencen a tancar les primeres guinguetes de les platges de Badalona
La verema a Can Coll recull un 24% més de raïm que l'any passat
La platja del Pont del Petroli acull avui diumenge el IV Trofeu Badalona Sup Race de Paddle Surf
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Esports
Brodziansky assegura la tercera
posició de la Lliga Catalana (77-78)
Bàsquet | Manel Expósito

El Joventut va tancar la seva
par ticipació a la 42 ª Lliga
Catalana AON 2021 en tercera
posició gràcies a una cistella de Vladimir Brodziansky al darrer segon contra el
Morabanc Andorra. L’equip de
Carles Duran va anar de menys
a més. La màxima d’11 punts a
favor dels andorrans (34-23) va
obligar la Penya a reaccionar.
Joel Parra, amb 8 punts, va

liderar la Penya abans de marxar
a vestidors (24-26), conjuntament amb Guillem Vives. Amb
Brandon Paul i Parra, la Penya
va encetar un nou partit a la

represa però l’heroi del partit va
ser Vladimir Brodzianksy, qui va
donar la victòria la Penya amb
un tir encistellat al darrer segon,
sobre la botzina final (77-78).

Debut decebedor del Badalona a Saragossa (2-0)
El Badalona va arrencar la
temporada amb una derrot a a l c a m p d e l ' Eb r o. El
conjunt de Nacho Alfonso
va patir una desfeta en un
matx amb dues parts molt
diferents. L’equip aragonès

va dominar el primer temps i
Éder va avançar els locals al
marcador amb un xut llunyà.
Abans del descans, Quesada
va augmentar la diferència
després d’aprofitar un refús
de Dorronsoro des del punt

de penal. Millor imatge del
Badalona a la represa però no
es va poder sumar cap punt
a domicili. Aquest diumenge
(17h) a l'Estadi, els escapulats debuten a casa davant el
Lleida Esportiu.

El Seagull també voldrà sumar els primers punts a l'Estadi
Per la seva banda, el Seagull
també va caure a domicili
davant l'Atlético de Madrid
B (1-0) però les 'gavines'

van gaudir d'ocasions per
poder avançar-se al marcador i anivellar el marcador a
la represa. Diumenge (12h)

visita Badalona un dels
grans de la categoria, el
RC Deportivo i s'espera una
bona entrada d'aficionats.

El Sant Josep busca alternatives al centre parroquial
El CB Sant Josep arrenca
aquest cap de setmana la
competició oficial i encara

no té la possibilitat d'entrenar
o disputar partits al centre
parroquial. El club espera

una confirmació per part de
l'Ajuntament però aquesta
no arriba.

Èxit de participació a la IV edició de la Badalona Sup Race
El IV Trofeu Badalona Sup
Race del Club Windsur f
Badalona va tornar a tenir
un èxit de participació a la
platja de l’Estació. 67 perso-

nes es van inscriure en una
competició que ja suma quatre
edicions i s’ha consolidat entre
els seguidors del paddle surf,
activitat que cada estiu suma

més adeptes. Actualment n’hi
ha tres categories diferents:
Popular (Circuit de 3 km),
Amateur (Circuit de 6 km) i Elit
(Circuit de 9 km).
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Opinió
FA 10 ANYS ERA NOTICIA

Polèmica Diada
Nacional de Catalunya
a Badalona
L'alcalde, Xavier Garcia Albiol,
anunciava a dos dies de l'Onze
de setembre la suspensió de
l'acte institucional a la Plana. El
motiu?, l'anunciada absència de
l'oposició a l'acte. Albiol assegurava que no tenia sentit que a
l'acte es continués mantenint dos
actes institucionals quan tots els
que formen part de la institució
havien avançat que no hi volen
anar. La polèmica també anava
precedida perquè s'havia decidit

canviar el nom de "Diada Nacional de Catalunya" per "Diada de
Catalunya". Durant els darrers
anys, ni Albiol ni cap regidor del
Partit Popular havia participat en
els actes de la Diada a Badalona
en protesta perquè aquell dia a

l'ajuntament només hi onejava
la senyera. L'Onze de Setembre
de fa deu anys va ser polèmic i
va portar a la ciutat mitjans de
comunicació de fora la ciutat. Les
entitats van poder fer l'Ofrena, on
el PP va participar-hi.
Tenint en compte l'augment
d'usuaris de la bicicleta a
Badalona no entenc per què
no hi ha cap aparcament
per a bicicletes davant dels
supermercats o a la zona
dels mercats municipals
@SannyMoonligh
Quina bona notícia! I em fa
"especialment contenta!". A
tocar de casa una nova llibreria @EsterFranquesaB
Como de costumbre, la
papelera entre c.Lleida y
Cervantes está a rebosar
por la falta de civismo de los
vecinos y la ausencia del
servicio de limpieza
@marcocevoli 7

#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

OPINIO.indd 1

06/09/2021 18:59:56

ENQUESTA
via Twitter @totbadalona

Creus que ADIF acabarà
instal·lant les tanques
antisoroll al voltant de
les vies del tren a la Rambla i Santa Madrona?
No, no s'instal·laran 77%
Si, s'instal·laran 23%

EL PERSONATGE

Nadia Ghulam pendent
de la situació al seu país
d'origen, l'Afganistan
L'escriptora afganesa refugiada
a Badalona, des de fa anys,
Nadia Ghulam ha viscut com
una "tortura" l'ascens dels
talibans i l'abandonament del
país per part de les forces
internacionals. Ghulam lidera
des de la ciutat l'associació
Ponts per la Pau, que ajuda 35
nenes de l'Afganistan a anar a
l'escola i llegir. Nadia Ghulam

(Kabul, 1985) va poder sortir
de l'Afganistan gràcies a una
ONG fa 15 anys per curar-se
de les ferides provocades per
una bomba. Al seu país, va patir
la guerra civil i el règim dels
talibans, i va vestir com un home
durant 10 anys per poder treballar i mantenir la seva família.
En aquest temps, va venir a
viure al Centre de Badalona, es
va graduar com a educadora
social, i ha escrit llibres sobre
la situació al seu país que li han
valgut, entre d'altres, el premi
Prudenci Bertrana.

549 vots

Pròxima pregunta:
Els teatres i els cinemes
haurien de recuperar el
100% del seu aforament
disponible?
Sí, l'han de recuperar
Encara és d'hora

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT

Maria del Mar Esteban: El que és vergonyós, és que no
respecten els senyals i quan estàs passejant, els ciclistes
et fan fora. Van molt de pressa.
Manoli Macuto: Es un desastre, el 99%de los ciclistas no
respetan ninguna señal (luego bien que se quejan ellos
con los coches... ). En el tramo de Badalona a Sant Adrià
mas de lo mismo
Pere Prunera: Aquest tram és un caos, i ningú fa res per
donar una solució al tema
17
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Cultura

El Festival Filmets arribarà
a l'Hospital Germans Trias

Filmets 2021 | Redacció

L'Hospital Germans Trias i
l'empresa Badalona Comunicació han presentat un acord
d e c o l·la b or ac i ó p e l q u al
aquest c entre sanit ar i es
converteix en seu oficial de
Filmets Badalona Film Festival mentre es faci aquest
certamen cinematogràfic, del
22 al 31 d'octubre. L'objectiu
d e l 'ac or d és ac ost ar el s
millors cur tmetratges que
estaran competint a Filmets a
totes les persones que estaran
ingressades en aquest centre
sanitari, ubicat al Campus
Can Ruti. L'hospital se suma,
d'aquesta manera, a les altres

Imatge de la presentació del conveni entre Filmets i Can Ruti

tres seus oficials del festival:
Teatre Zorrilla de Badalona,
Institut Français de Barcelona i
cinemes Can Castellet de Sant
Boi de Llobregat. A diferència

d'aquestes tres seus, on tots
els curtmetratges competiran
pels premis de Filmets, les
projeccions al centre badaloní
no seran competitives.

Torna el cicle de cinema al teatre del Círcol
Cinema | Redacció

La temporada comença i també
part de la programació cultural
badalonina. L'entitat del Círcol
comença a escalfar motors
d'aquest setembre amb el cicle
de cinema A prop, que apropa el
setè art al Centre de Badalona.
El divendres 17 de setembre, a
les 19h, podreu veure el film "La
Vampira de Barcelona", dirigit
per Lluís Danès. La Barcelona

burgesa i la Barcelona modernista eren dues ciutats totalment
oposades, però que convivien
sota un mateix nom i territori a principis del Segle XX. El
periodista Sebastià Comas,
començarà a submergir-se a
les aigües sempre tèrboles del
Raval per intentar acostar-se
a la veritat de diverses morts.
Acabarà descobrint un món de
secrets, desaparicions i una elit
que intenta tapar tots els secrets.

El cinema torna al teatre del Círcol
el 17 de setembre

CARRERS DELS CORDERS,
CANYADÓ

Persones que fabriquen o venen cordes. Va donar-se aquest nom per la
tradició a Badalona, documentada des
del segle XVIII com activitat artesana.
Tots els carrers de Badalona. Museu Badalona, 2003. Margarida Abras, Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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Tiana prepara ja la Festa Major
de Sant Cebrià
Concerts de sardanes
a Badalona

Festa Major | Redacció

Després de la cancel·lació de
la festa de l'any passat per
la Covid-19, Tiana tornarà a
celebrar la Festa Major de Sant
Cebrià. Els actes començaran el
dijous 16 amb moltes activitats
com un tobogan aquàtic, el repic
de campanes, l'ofici solemne,
els pregons infantil i adult i
concerts a la nit. La resta de
dies i ja fins diumenge 19 moltes
més activitats com jocs d'aigua,
clubs de lectura, campionats de
petanca, espectacles per infants
i adults, ballada de gegants,
castells de focs i els concerts
amb El Senyor Oca i l'Orquestra
Girasol. La Festa Major tianenca
s'adaptarà a la situació sanitària
actual i vol garantir la seguretat
de tothom i la realització de

Aquest setembre s'han
programat diversos
concer ts de sardanes a
l a c i u t a t . A q u e s t d i ve n dres 10, a la Plana a les
18:30h, arribarà la Cobla
els Lluïsos de Taradell. El
dia 19, diumenge, Can Solei
acollirà durant tot el dia el
LXXVIIè Aplec de sardanes
de Badalona.
La Festa Major de Tiana s'ha
adaptat a la situació actual

tots els actes i espectacles.
D'aquesta manera per garantir l'assistència caldrà fer una
reserva prèvia d'entrades per a
alguns actes fins a esgotar els
aforaments previstos.

Montgat programa el Festival
"Viu la música"

Segueixen els concerts
a la Donzella de la Costa

Aquest cap de setmana
segueix la música en viu a
la Donzella. Concerts que
ens recorden que encara
és estiu. Aquest dissabte, a les 16:15h, podrem
escoltar el countr y de
Joddie Cash i diumenge,
a la mateixa hora arribarà
Ag u s tí B ur r i e l Tr i o. El s
concerts a la Donzella han
seguit durant tot l'estiu.
Presentació de llibre:
Olivos de cal, de Fran Toro

Imatge del grup In Crescendo que actuaran a Montgat
Música | Redacció

Torna el festival Viu la Música
a Montgat, en un format de
tres dies de programació per
a tots els públics, del 17 al
19 de setembre. Divendres, a
les 22h, arribarà l'actuació del
grup de gòspel Increscendo,

dissabte 18 a les 22 h serà el
torn del grup Seikos i diumenge 19 a les 18 h s'ha programat
l'actuació de "Els Superherois"
amb l'espectacle familiar "La
gran aventura", tots a la Riera
d'en Font. Les entrades es
poden reservar al web de
reserves entrapolis.com

El dijous 16 de setembre
a les 19 h a la bibliote c a
Canyad ó i Casag emes –
Joan Argenté s'ha programat la presentació del llibre
Olivos de cal, de Fran Toro.
Nascut a Badalona el 1977,
és professor d'història en
un centre de secundària,
docència que compagina
amb la creació literària.
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Agenda
BADALONA
DIVENDRES 10
Exposició sobre Pedro Rovira (1921-1978) al Museu de
Badalona
Concert de sardanes, a les
18:30h, amb els Lluïsos de Taradell, a la Plana. Organitza:
Badalona Sardanista

DISSABTE 11 DE SETEMBRE,
DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA
Acte institucional de la Diada
Nacional de Catalunya, a les
9h, a la Plana
Concert amb Jodie Cash, a les
16:15h, a la Donzella

DIUMENGE 12 DE SETEMBRE
Visita guiada a la Casa dels
Dofins i a la Casa de l'Heura, a
les 10:30h, inscripcions al Museu
Concert d'Agustí Burriel Trio, a
les 16:15h, a la Donzella

DIMECRES 15 DE SETEMBRE
Cicle de cinema Gaudí, amb
el film "No matarás" de David
Victori, a les 20h, al Teatre Margarida Xirgú

DIJOUS 16 DE SETEMBRE
5a. edició del Festival Internacional de patinatge Skate
Love, fins diumenge 19 de setembre, a l'Skate Agora i diversos
espais de Badalona

Acte institucional de la Diada
Nacional de Catalunya
Dissabte 11 de setembre, Diada Nacional
de Catalunya a les 9h, a la Plana

Conferència sobre Pedro Rovira i les seves models, a les
19h, al Museu de Badalona
Presentació de llibre: Olivos
de cal, de Fran Toro, a les 19h,
a la Biblioteca Canyadó-Casagemes

DIUMENGE 19 DE SETEMBRE
Concert de l'Aplec de la Sardana LXXVIIè amb les Cobles
Marinada, Ciutat de Girona, Principal del Llobregat, durant tot el
dia, a Can Solei
Visita guiada a la fàbrica de
l'Anís del Mono, a les 10:30h,
inscripcions al Museu

DIMECRES 22 DE SETEMBRE
Cicle Gaudí de cinema, amb el
film "la dona il·legal" de Ramón

Térmens, a les 20h, al Teatre
Margarida Xirgú

MONTGAT
DISSABTE 11 DE SETEMBRE,
DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA
Acte de la Diada, a les 10h, al
monument de l'Onze de Setembre, al costat del passeig

DIVENDRES 17
Festival de música Viu la música a Montgat! a les 22 h concert
amb In crescendo, a la Riera
d'en Font

DISSABTE 18 DE SETEMBRE
Festival de música Viu la música a Montgat! a les 22 h concert
amb Seikos, a la Riera d'en Font
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Cursos de
Marketing Digital

¡Aprovecha el tiempo
para formarte!

Impartidos por profesionales | Certificaciones oficiales

Másters
Marketing Digital
Digital Traffic Management

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

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

Curso Google Adwords
Curso WordPress
Curso Posicionamiento Web – SEO

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

Aportamos soluciones
adaptadas a tu negocio

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

avidalia.indd 1

18/03/2020 14:59:08

Lectors

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

Vorera perillosa
Leandre Sitjà

Benvolguts, si no era prou
difícil caminar per la vorera
cantó muntanya del carrer
de Méndez Núñez debut a
que és estreta, torta i amb
pilones doncs ara hi hem
d'afegir les males herbes a
l'alçada de la cara que surten
del jardí d'aquesta casa que
fa cantonada amb el carrer
de´n Prim. Algú en deu ser el
responsable de netejar-ho,
els vianants segur que no.

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 256

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

El PDeCAT us desitja una feliç Diada
678 66 44 71 · barcelonesnord@partitdemocrata.cat · @PD_Badalona ·

pd_badalona
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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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Extraescolars

Quina extraescolar triar
per al meu fill/a aquest curs
Eva Remolina - amic.cat

En moltes ocasions, la decisió
de l'elecció de les extraescolars recau sobre els pares,
j a s i g u i p er q u è n o vo l e m
tenir-los sense fer res a la
tarda o bé perquè per temes

laborals no podem ocuparnos d'ells. És per aquesta
r aó, q u e c a i e m e n l 'er r or
en molts c asos d 'o blig arlos a fer coses que no els hi
agrada, només perquè per
horari o per proximitat del
centre educatiu, ens va millor

aquesta activitat que qualsevol altra. No obstant això hem
d'evitar aquests supòsits, ja
que els beneficis que suposa
l'exercici d'aquestes activitats per al desenvolupament
del nen perden tota la seva
eficàcia.

HORARIS A CONVENIR · CLASSES PERSONALITZADES · INDIVIDUALS O EN PETIT GRUP

IDIOMES PER A TOTES LES
EDATS
Anglès, francès, alemany,
català, espanyol per a
estrangers

TÈCNIQUES D'ESTUDI

CLASSES PRESENCIALS
I ON-LINE

PREPARACIÓ PROVES
OFICIALS

CLASSES DE REFORÇ
Tots els nivells des de primària fins a la universitat

Canonge Baranera, 49, 1r B · 609 109 211
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Per què les ex traes c o lar s
compleixin el seu objectiu,
hem de tenir en compte:
• L'activitat li ha d'agradar
el nen, no a nosaltres. La
finalitat és que es diverteixin
alhora que aprenen alguna
c os a o que d esenvo lu p in

alguna habilitat. Han d'estar
motivats i que gaudeixin amb
el que fan.
- Abans de formalitzar
l a m at r í c u l a , é s a c o n s e l l a b l e q u e p r ov i n p r èv i a ment (almenys una sessió)
l'activitat per a veure si

realment els agrada i és el
que esperaven d'ella.
- N o c a l s o b r e c a r r e g a rlos amb aquesta mena
d'activitats. L'aconsellable
ve a ser de 3 a 4 hores setmanals, ja que els hi hem de
permetre'ls també tenir temps
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lliure per a jugar, veure als seus
amics, llegir o fer alguna altra
cosa que els agradi.
• És també importantíssim
adequar l'esport o l'activitat a
la personalitat i a les característiques pròpies del nen. El
que és perfecte per a uns pot
no ser-ho per a altres.
De manera general, aquestes
són algunes de les activitats

extraescolars més adequades
a cada tipologia de nen:
• Les activitats artístiques:
per als qui mostren una
especial sensibilitat pels detalls
i nens molt creatius.
• L a mú s i c a: a pt a p er a
metòdics, pacients i amb un
cert grau de maduresa.
• El ball: a més de requerir també molta paciència i

memòria per a aprendre's les
coreografies, és ideal per a
persones exigents, introvertides o amb problemes de socialització.
• Escacs: els qui tinguin problemes per a concentrar-se o
pateixin de dèficit d'atenció,
aquí han trobat la seva activitat.
• Espor ts: per als més
moguts o per a aquells a qui
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els costi seguir les normes.
• Boxa o arts marcials: per a
enèrgics, inquiets o a qui li costi
autocontrolar-se.
• Teatre: la millor opció de totes
per a nens amb timidesa, als
quals els costi parlar i expres-

sar-se en públic.
L'oferta és molt variada i hi ha
opcions per a cadascun. Per
tant, a fi de triar correctament,
l'activitat cal tenir en compte
els gustos del nen, la seva
edat (per a adequar el nivell

correctament), i les habilitats
individuals perquè s'ho puguin
passar bé, aprendre, i alhora
reforçar els seus punts més
febles o pel contrari, potenciar
aquelles habilitats per a les
quals està més capacitat.

Botiga dedicada al món de la Dansa
· Ballet · Clàssic · Contemporani · Jazz
· Twirling · Patinatge · Rítmica
C/ Cadis, 4 · 08911 Badalona
www.preludibotiga.com preludibotiga@gmail.com

934 64 26 77 · 601 270 392
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Gastronomia

Salsa de Guacamole
Eva Remolina - amic.cat

La salsa de guacamole és
fantàstica com a aperitiu
acompanyant els típics "totopos" o natxos, però també
és ideal per a combinar-la
amb torrades, crudités o per a
emplenar uns boníssims "burritos" o natxos en un sopar
informal amb amics. A més
és una recepta molt fàcil i ràpida de preparar i resulta boníssima, per la qual cosa una
vegada que provis aquesta

Bar - Restaurant
de 1973
des

ESPECIALITAT

en Tapes Variades i típiques d'Aragó
Santa Madrona, 122 - 123
08911 Badalona
Tels. 93 389 30 80- 93 464 17 09
labotadearagon@wanadoo.es

salsa casolana no voldràs
provar-ne cap altra.
Els ingredients serien:
Uns 6 alvocats mitjans o 4
si són grans, 1 llima, 1 ceba
tendra, sal (al gust), 2 culleradetes de fulles de Coriandre,
1 tomàquet, 1 xili serrà (pot
substituir-se si no ho trobem
per xilis de Jalapa en conserva)
Preparació:
El primer que farem serà picar
la ceba, el xili i el tomàquet
en cubs petits i el coriandre
el matxacarem bé (evitar el
tronc). Pelarem els alvocats
i extraurem els ossos. En un
bol o morter, introduirem els
alvocats i els aixafarem amb
l'ajuda d'una forquilla. Sobre
ells, vessarem el suc de la
llima i a continuació, la resta
d'ingredients.
Continuarem
aixafant fins a aconseguir

barrejar tots els ingredients i
aconseguir una textura homogènia.
Consells:
- Els alvocats han d'estar madurs per a un millor sabor.
- És recomanable que estiguin
a temperatura ambient, per la
qual cosa si els conserves en
la nevera, treu-los uns minuts
abans de preparar la salsa.
- El coriandre és sens dubte un
dels ingredients necessaris, no
obstant això és millor no abusar d'ell perquè té un potent
sabor i ens treuria el gust de la
resta d'elements.
- Per a la seva preparació,
l'ideal és comptar amb un morter de fusta (tal i com ho preparen els mexicans), però en
el seu defecte, podem fer-lo
en un bol i aixafar-lo amb una
forquilla perquè ens quedi la
textura grumosa que volem.
Evitar per tant, les batedores.
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Cupcakes de
nabius i mango
Eva Remolina - amic.cat

El secret d'aquests muffins es
troba en el curiós contrast de
l'àcid que suposen les fruites
que s'integren amb la dolçor
del bescuit.
Ingredients per a uns 12
muffins
- 150 g de sucre
- 240 ml de buttermilk (sèrum
de mantega).
- ¼ culleradeta de sal
- ½ culleradeta de bicarbonat
- 325 g de farina de rebosteria
- 2 culleradetes de llevat
- 1 pell de llimona
- 1 ou

- 120 ml d'oli de gira-sol
- 1 culleradeta d'aroma de
vainilla
- Uns 100 g de nabius
- 1 mango
Preparació
El primer que farem serà triturar bé la polpa del mango,
ratllar la pell de la llimona i
preescalfar el forn a uns 190
°C. A continuació, barrejarem
en un bol la farina, el llevat,
el bicarbonat, el sucre, la sal,
i la ratlladura de la llimona i
reservarem. En un altre bol,
batrem l'ou juntament amb la
buttermilk i l'essència de vainilla. Una vegada batut, afe-

girem els nabius i deixarem
reposar durant uns 10 minuts.
Transcorregut aquest temps,
afegirem la primera mescla i integrarem tot bé. Amb
la mescla, emplenarem els
motlles de les magdalenes i
enfornarem durant uns 2025 minuts, comprovant amb
un escuradents per a saber
si està llest. Deixarem reposar altres 10 minuts abans
de treure del motlle. Amb
l'accessori de la mànega pastissera que serveix per a emplenar, introduirem la polpa
del mango dins dels muffins
i els decorarem amb nabius i
sucre de llustre.
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Peus Plans i les
seves solucions
Es diu que els peus són plans
quan la volta plantar té menys
altura de la normal. Aquesta
patologia és molt freqüent en
els nens petits i és degut al fet
que el peu no s'ha desenvolupat per complet, per la qual
cosa en la majoria dels casos
sol corregir-se durant la infància per sí sol. No obstant això,
també és una anomalia que pot
donar-se en l'edat adulta, bé
perquè no arribés a corregir-se
mai o a causa d'un accident o
pel simple desgast dels ossos.
En general no sol causar dolor,
però sí que pot contribuir a
problemes en els talons i en
els genolls amb el temps per

la mala alienació de les cames,
per la qual cosa és aconsellable
solucionar-lo per a evitar mals
majors. Dins dels peus plans,
trobem tres classes de tipologia: els peus plans flexibles,
els semiflexibles i els rígids.
Al primer grup solen pertànyer
els nens, i té un bon pronòstic.
Aquest tipus de peus arriben a
corregir-se per complet i com
dèiem abans, sense necessitat
de tractament. En el segon
cas, la possibilitat de correcció
és alta però això sí, amb un
tractament adequat. És en el
tercer supòsit, quan l'única
solució per a aquesta correcció, passa per una operació

quirúrgica. Quan sospitem
que pot haver-hi un problema de peus plans, el millor
és acudir al podòleg perquè
avaluï la situació, efectuï una
prova de la trepitjada, així com
unes altres que consideri pertinents i recomani el tractament
més adequat per a cada cas
concret. Tractaments que van
des de la fabricació d'unes
plantilles personalit zades
(que permetin recol·locar el
peu), sessions de fisioteràpia,
pràctica d'exercicis focalitzats
o tècniques com la del Kinesiotaping que consisteix a aplicar
embenatges neuromusculars
específics, entre molts altres.
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Can Ruti implanta el primer microordinador
intracardíac de l'Estat per monitorar la
insuficiència cardíaca
Un equip de cardiòlegs de
l'Hospital Germans Trias de
Badalona ha implantat amb
èxit un nou dispositiu de monitoratge remot del cor. Aquest
sensor, anomenat V-LAP,
permet que els cardiòlegs puguin fer un seguiment diari i a
distància de l'activitat del cor
dels pacients amb insuficiència cardíaca i, a través de la
informació telemètrica, detectar a temps real els canvis en
la pressió del flux sanguini en
l'aurícula esquerra del cor que
indiquen un empitjorament de
la funció del mateix. El dispositiu proporciona accés a les
dades de pressió del cor les 24
h del dia. "Els pacients que reben aquest implant poden monitorar la seva malaltia des de
la comoditat del seu domicili.
Aquest fet és especialment rellevant en el context de pandèmia que vivim, en què hem vist
clara la necessitat de potenciar
la telemedicina", explica Antoni
Bayés, director clínic de Cardiologia de Germans Trias. I
afegeix: "Gràcies a què tenim
accés a les dades clíniques del
pacient a temps real, podem
proporcionar un millor tractament farmacològic, estabilitzar
els pacients amb antelació,
reduir els possibles reingressos hospitalaris i, en definitiva,
millor la seva qualitat de vida".
V-LAP és microordinador digital i sense bateria que es carrega a distància des de l'exterior
del cos del pacient i que el
pot acompanyar durant tota la
seva vida. El sensor telemètric

ha estat validat en l'estudi que
porta el mateix nom, V-LAP,
un assaig clínic en el que tam-

Salut

bé hi participen investigadors
d'Alemanya, Itàlia, Israel i el
Regne Unit.
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Tendències

Per què el cabell s'encrespa?
Aquí tens els millors consells
i cosmètics antifrizz
bellezaactiva.com - amic.cat

Tu també pateixes 'la llibertat'
malentesa del teu cabell quan
hi ha molta humitat? I quan t'has
planxat la cabellera i resulta
que el cel prefereix plorar?
Per sort la qualitat de les eines
de calor i dels productes de
pentinat han millorat moltíssim
en els últims anys, i encara

que el bad hair pot arribar, es
troba amb més impediments.
Però... per què s'encrespa
el cabell? No és karma, és
deshidratació. Així que no et
perdis aquests consells per
a evitar-ho i uns grans aliats
antifrizz perquè siguis tu qui
domini el teu cabell. El perquè
de l'encrespament i alguns
consells:

C o m a s s e nya l e n d e s d e l
Saló In viso, l'encrespament
capil·lar es produeix quan la
capa de la cutícula s'eleva,
la humitat arriba a la tija del
cabell i aquesta s'infla. En un
context humit, el cabell davant
la falta d'aigua, absorbeix la
de l'ambient i s'encrespa.
I ara... què fem? L'estilista
Gema Eguiluz presenta una

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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sèrie de consells antifrizz.
A p o s t a p er u n xa m p ú d e
qualitat sense components
q uím i c s, c o m s ili c o n e s o
sulfats, que no ressequin
el cabell ni creïn irritació al
cuir cabellut. Les rentades
són millors amb productes
naturals per mantenir el
cabell higroscòpic (hidratat).
Empra productes antifrizz
(xampús, acondicionadors,
mascaretes) per garantir el
segellament de la cutícula,
així com la hidratació i la
nutrició de la fibra.
L'ús de l'acondicionador i la
mascareta (amb almenys 15
minuts d'actuació) no són
negociables.
Mai aigua calenta per aclarir
la cabellera, temperada
millor, i si t'atreveixes amb la

freda al final, és òptim per a
tancar la cutícula.
No freguis el cabell mullat,
i m o l t m e ny s a m b f o r ç a .
Retira l'excés d'aigua amb
una tovallola de microfibres
i ja veuràs el que guanyes.
Confia en productes de pentinat i acabat sense alcohol
i sense ingredients cal·lí,
perquè aquests generen
s e q u e d at i d e s h i d r at ac i ó
en el cabell. Pensa que els
cabells que més pateixen
l'encrespament són els
ondulats i els arrissats, i en
aquests casos les cabelleres
llargues amb el pes del cabell
aconsegueixen que el frizz es
redueixi, empra cosmètics
per a definir.
La cabellera completament
seca abans de sortir de casa,

i millor amb un assecador
amb ionit zador per evitar
l'encrespament i l'electricitat
estàtica. Assequem a temperatura mitjana, mai calenta.
A l'exterior, pots protegir la
cabellera amb capells per
evitar l'efecte dels canvis de
temperatura i la humitat.
Els raspalls ionitzats o de
puntes naturals són grans
aliats per mantenir a ratlla
el frizz.
I finalment, tingues molt
en compte la impor tància d'incorporar en la teva
alimentació productes com
fr u i te s i ver d ur e s c o m e l
bròcoli, els espinac s o la
llima, que estimulen la microcirculació i l'oxigenació de la
fibra capil·lar i enforteixen el
cabell.

SOLEDAD VELASCO. TERAPEUTA GESTALT
Terapia presencial y online
¿ESTÁS PASANDO POR UN MOMENTO DIFÍCIL EN TU VIDA?
Si es así, te invito a conocerte y respetarte, para que puedas
sanar los traumas pasados, recuperar tu equilibrio emocional,
aumentar tu autoestima y construir mejores relaciones.

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

Para más información contacta conmigo.
Correo electrónico: svelasco9857@gmail.com
Instagram: soledad_terapiagestalt
Teléfono: 637513916
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Motor

Com aturar-se a la carretera
en cas d'avaria o emergència
circulaseguro.com - amic.cat

L'any passat, la meitat dels
mor ts en carretera eren
vianants, tant vianant com
aquells que, per avaria o un
altre tipus d'incidències, han
de detenir el seu vehicle i
deixar-lo a la carretera.
Coneixem els advertiments i
consells emesos per la Direcció General de Trànsit (DGT)
per aturar-se sense que ningú
sofreixi cap perill.
Si alguna cosa no va bé a
la carretera, s'ha de detenir
el cotxe i donar un cop d'ull,
o trucar a l'assistència en

carretera. El primer que es
farà serà retirar el cotxe de
la via pública com més aviat
millor, si es pot, al voral, i
m a i e n c anv i s d e r a s ant ,
zo n e s d e c o r b e s, tú n e l s,
e t c è te r a . E s p o s ar a n l e s
llums d'emergència, i les de
posició si és de nit. Abans de
baixar del vehicle, el conductor portarà posada l'armilla
reflectora. A continuació, se
situaran la llum d'emergència
al vehicle.
En acabar, els passatgers
hauran d'esperar en un
l l o c a p a r t at p e r r e a l i t z a r
les per tinents tr u c ad es a

l'assegurança o a la grua.
La DGT aconsella que no
sigui el mateix c onduc tor
el que realitzi aquest tipus
d'intervencions.
Tots els viatgers del cotxe
hauran de baixar, situar-se
en un lloc segur, i mantenirse sempre lluny de la calçada. Seria aconsellable que
cadascun dels passatgers
disposés de la seva pròpia
armilla reflectora.
Tan important és saber el que
cal fer a l'hora de parar-se
en carretera com el contrari.
Qualsevol pas en fals pot
acabar en tragèdia.
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Vendes turismes: El primer
semestre tanca amb poca
alegria
Les vendes de cotxes continuen intentant remuntar, encara que sense un èxit complet.
Durant el mes de juny de 2021
es van matricular un total de
96.785 unitats, que suposa un
creixement del 17% respecte al
mateix període de 2020. Comparant amb juny de 2019, hi ha
un descens de gairebé el 26%.
Una cosa similar ocorre si comparem l'acumulat de l'any. De
gener a juny s'han matriculat
un total de 456.833 unitats,
representant una pujada del
34%. No obstant això, si fem

la comparativa amb el primer
semestre de 2019, actualment
s'estan venent dues terceres
parts dels cotxes que es venien
fa dos anys.
Sense dubte, el canal que pitjor l'ha passat des de l'inici de
la pandèmia ha estat el de lloguer de vehicles. Si comparem
les dades de juny de 2021 amb
les de 2020, ens trobem amb
un creixement del 196%, havent matriculat 29.169 unitats.
El resultat de tot el semestre
suposa el doble, amb un total
de 114.085 vehicles adquirits.

El canal d'empreses ha comprat 31.347 turismes, que són
només un 12% més que en
2020. Si donem un cop d'ull a
l'acumulat de l'any, parlem de
167.755 unitats matriculades,
representant aquesta dada un
40% més que en 2020.
Bastant pitjor ha anat el canal
dels particulars. Molts clients
estan apostant per alternatives
com el rènting, però així i tot,
les dades són preocupants.
Al juny hi ha hagut descens
del 19% respecte a 2020, i del
28% comparant amb 2019.

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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Llar

Les eines de bricolatge
imprescindibles per a la llar
viviendasaludable.es - amic.cat

Triar un sòl de fusta per al teu
pati o jardí és una elecció que
has de meditar, ja que aquest

sòl ha de ser apte per a les altes temperatures de l'exterior
i, també hidròfug. Per a triar
adequadament un sòl de fusta
per a exterior has de tenir en

compte a més la seva durabilitat i resistència. I t'estaràs
preguntant: quina fusta és la
més adequada per als sòls
d'exterior?
Fusta de teca. Posseeix una
gran duresa gràcies al fet que
genera un oli natural que la
protegeix dels agents externs.
Serà un terra resistent que
aguantarà molts anys.
Fusta de bambú. És molt resistent als canvis d'humitat i
temperatures, cosa que ajuda
en el seu manteniment. Amb
tan sols alguns tractaments
protectors s'allargarà la seva
vida útil.
Fusta de pi verd. És la solució
més econòmica, encara que
compta amb un desavantatge
i és que no és massa resistent
a l'aigua. Però ofereix un ambient únic en estades exteriors.
Fustes tropicals. Són ideals
per a jardins, terrasses i piscines perquè estan acostumades a ambients especialment
humits. Encara que no són
precisament barates, el seu
manteniment és molt senzill.
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Com decorar la teva casa
petita i aprofitar tots els espais
vivirhogar.republica.com · amic.cat

La principal recomanació a l'hora
de decorar una llar és que ho facis pensant en els teus gustos,
en les teves necessitats i en les
teves comoditats. I si és petita,
sempre hi ha maneres de fer que
sembli més gran. Clarament, els
objectes que agreguis a la teva
decoració depenen molt dels
colors que tinguis en les teves
parets. Has de saber que, hi ha
moltes maneres de decorar la
nostra casa perquè, encara que

sigui petita, es vegi àmplia. Pinta
les teves parets de colors clars.
Això farà la sensació que les
estades de la teva llar són molt
més àmplies. A més, els colors
clars transmeten tranquil·litat i
harmonia. Dóna-li protagonisme
a les teves finestres. Com pots
aconseguir-ho? Podràs centrar
l'atenció de tots en les finestres
de la teva casa traient completament les cortines extenses i
llargues i a més els balcons. A
més, pots obrir-les perquè, entre la llum natural del sol. Això

et brindarà una excel·lent vista i
farà que la teva llar es vegi molt
més ampli. Opta per il·luminació
artificial. En el cas que no tinguis
molta llum en l'exterior, pots optar per llums que es col·loquin en
el sostre per a evitar per complet
els llums llargs que ocupen molt
espai a la teva casa. No adquireixis qualsevol sofà. Si la teva
casa és petita el més recomanable és que triïs els sofàs en
tipus L. Aquests et garanteixen
un ampli espai a la sala. La llar
es veurà més àmplia!
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Trucs per a decorar un jardí
vivirhogar.republica.com · amic.cat

El jardí és una estada de la
casa que pot marcar la diferència. Tots sabem que un jardí
bonic és l'enveja del barri, però
també sabem que el jardí necessita molta dedicació per a
mantenir-lo i cuidar-lo. A més,
cal conèixer alguns trucs per
a decorar-lo. Per a decorar un
jardí, el primer és triar un estil
base sobre el qual treballaràs
la decoració. Per exemple, pots
triar un estil rústic, el qual posarà l'accent en plantes com les

begònies, o les margarides. A
més, es poden afegir elements
com una caseta de fusta, amb
un sofà o una cadira de vímet
en el seu interior. Finalment,
s'afegiran elements decoratius
al gust, apostant per arbres
fruiters al jardí i cobertors, baguls o coixins a l'interior. Una
altra bona idea és el jardí mariner. Aquí se sol incloure una
piscina, a més d'una pèrgola
d'estil industrial i una pèrgola
en el seu interior si es desitja.
Això sí, el més important és
cuidar l'herba natural que creix

al voltant, decorar amb tests
de pedra i apostar per plantes
aromàtiques.
Un altre estil molt popular és
l'estil asiàtic i minimalista. Aquí
no hi ha piscina, sinó un estany
tradicional, el qual pot tenir fins
i tot els seus propis peixos.
Pots afegir plantes típiques
com el bambú o el bonsai, a
més d'altres plantes com els
narcisos i objectes decoratius
de tota mena.
Una vegada que hagis triat
l'estil decoratiu, és hora de decorar el jardí al teu gust.

• 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
38

LL.indd 37

03/09/2021 18:22:48

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

NO LE COBRAMOS NADA
Piso de 58 m² construidos, 2 Habitaciones y Patio

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

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

Salón Comedor de
24,5m² con salida
al balcón. Cocina
independiente de
6m². 2 Habitaciones,
de 11m² y 6m²
respectivamente. 1
Baño completo de
4,50m². Patio de
6,30m² y balcón de
2,75m². 2 Armarios
empotrados. Carpintería exterior climalit
oscuro.
58 m² 2

1

ALFA1759

225.000.- €

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.
112 m² 2

Piso 2 Hab. Centro, Marti Pujol-Via Augusta
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.
Armario empotrado
de 4 puertas en
Suite. Carpintería
Exterior en Aluminio Climalit

1

ALFA1757

345.000.- €

Piso de 3 habitaciones, 2ª línea de mar
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.
Suelos de parquet.
Carpintería Interior
en Lacado Blanco.

¿ Quiere vender con todas las GARANTÍAS ?
Mas de 20 años de Experiencia nos avalan
ALFA1753

ALFA1756

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,
102 m² 3

2

298.000.- €

108 m² 3

2

399.000.- €

JURÍDICA Y FINANCIERA. TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE HIPOTECAS AL 100%
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Immobiliària

Els tràmits imprescindibles
per a vendre un pis heretat

Amb l'escriptura de l'herència
i els impostos pagats, es pot
inscriure el pis en el Registre de la Propietat . Per a
poder vendre un pis heretat
és necessari realitzar tota una
sèrie de tràmits.
És o b l i g ato r i d ur a ter m e
un procés legal i recopilar
uns quants documents per
a ac c e pt ar el ll e g at i així
poder canviar la titularitat de
l'habitatge. Aquests són els

tres passos imprescindibles:
Demanar el certificat d'últimes
voluntats. Aquest document
s'ha de demanar en la fase
inicial del procés per a vendre
una casa heretada. És molt
important, ja que acredita si el
mort ha deixat o no testament
i, en tal cas, indica en quin
notari ho ha fet per a poder
retirar-ho. S'ha de sol·licitar
a la Gerència Territorial del
Ministeri de Justícia de la
comunitat autònoma corresponent.

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

ARA POTS ENVIAR-NOS
LES TEVES CARTES, FOTOS
DENÚNCIES I INFORMACIÓ
SOBRE NOTÍCIES QUE
PASSIN A BADALONA
AL WHATSAPP
DEL TOT.
651 976 517

Redacció · amic.cat

Signar l'escriptura de
l'herència. Aquesta escriptura la pot redactar un advocat
exper t en successions o
p o d en fer- lo els mateixos
hereus, si tenen c oneixe ments legals, i s'haurà
d'elevar davant notari. Si el
cas és que no existeix testament, els hereus hauran de
demostrar el parentiu per a
poder rebre el llegat.
El següent pas serà liquidar
els impostos obligatoris. Cal
tenir en compte que per a
heretar una casa cal fer front
al pagament de l'impost de
successions i el de plusvàlua
municipal.
A i x í, a m b l 'e s c r i p t u r a d e
l'herència i els impostos
pagats, es pot inscriure el pis
en el Registre de la Propietat.
I, a partir d'aquí, es poden
iniciar els tràmits relacionats
amb la venda de l'habitatge.
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Compartir un habitatge a Badalona
val un 25% més que fa cinc anys,
fins als 385 euros
El preu mig de compartir un habitatge de lloguer a Catalunya
és actualment de 398 euros, un
25% més que fa cinc anys tot i
que en relació al 2020 ha retrocedit un 2%. Així es desprèn de
l'estudi 'Habitatges compartits a
Espanya al 2021" de Fotocasa
basat en els preus de l'habitatge
en lloguer corresponent al mes
de juny dels darrers cinc anys.
Pe que fa només al territori català, l'estudi de Fotocasa determina que la ciutat més cara
per llogar una habitació en un
habitatge compartit és Barcelona, amb 418 euros, un 3%
menys que al 2020; juntament
amb Badalona (385 euros),

l'Hospitalet de Llobregat (335
euros) i Sabadell (331 euros).
Per districtes, el més car és Ciutat Vella, amb 468 euros al mes
i un 3% més que al 2020; seguit
de Sarrià-Sant Gervasi (465
euros al mes), l'Eixample, amb
436 euros al mes; Gràcia (414
euros al mes) i Sant Martí, amb
404 euros al mes. De fet, Catalunya és el territori de l'Estat
on llogar una habitació en un
habitatge compartit és més car,
amb 398 euros; seguit de la Comunitat de Madrid, (371 euros);
les Illes Balears (356 euros) i el
País Basc, amb 350 euros; una
xifra que coincideix amb la mitjana de tot el territori espanyol.

D'altra banda, el major creixement des del 2016 s'ha produït
a Canàries amb un 28%, fins als
289 euros.

Piso en venta Badalona Pompeu Fabra
3 habitaciones, 2 baños, trastero incluído, parking opcional
PVP 285.000 €
• Alquila
• Compra
• Vende
• Certificado energético
y cédula de 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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Horòscops
Facilitat Roser Bona · AMIC

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Si normalment tendeixes a la impulsivitat o a cert desordre, en aquest
moment et fixes més en els detalls i
planifiques qüestions laborals i econòmiques pels mesos vinents.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Pots experimentar un moment d'apatia o poques ganes de moure fitxa. És
temporal, però no deixis que la procrastinació t'envaeixi. Res canviarà
si tu no fas que això passi.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Vius situacions particulars amb la
família. Bon moment per fer valer
la teva opinió, però no et quedis immòbil ni esperis aprovació, segueix
endavant, la vida no espera.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

En l'amor es preveuen canvis. Hi ha
una persona que és del teu interès i
que fins i tot t'hi podries obsessionar,
però sembla que hauràs de prendre
decisions al respecte.

El Sol i Mart al teu signe, impulsen a
apostar pels teus projectes o anhels.
Deixes enrere una etapa d'inacció i
també comences a moure't més.
Augment de l'exercici físic.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Una persona del passat i que pot ser
estrangera o bé que viu una mica
lluny, podria tornar a fer-se present.
Poses ordre al teu món intern perquè
no vols repetir errors.

S'activa el sector professional i es
comencen a moure coses, el que
et fa sentir més tranquil. En l'amor,
mantens una actitud comprensiva i
deixes volar la imaginació.

Júpiter retrògrad t'acompanya en un
temps de prudència. Analitzes les
coses abans de fer un pas endavant.
Una persona del teu grup d'amics, se
sent força atreta per tu.

Nova etapa pel que fa al sector laboral. No deixis de practicar una activitat de tipus artístic o vocacional que
t'agrada, ja que podria convertir-se
en una font d'ingressos.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Si tens fills, cal paciència. Converses
amb ells per establir alguns límits. En
l'amor podries fer-te enrere perquè
no estàs disposat a renunciar a les
teves conviccions.

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)
Temps de gestionar l'economia o
pors que normalment amagues sota
l'estora. El bon aspecte d'Urà al Sol,
et convida a començar nous tractaments o a millorar la salut.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
L'oposició de Mart a Neptú, pot fer
que tendeixis a aferrar-te als teus
ideals. Si no tens feina, cerca entre
els teus contactes. Algú podria donar-te un cop de mà.

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

42

PASSATEMPS.indd 1

07/09/2021 21:35:39

Meteo
MIRANT EL CEL

La méteo de l’agost
Meteorologia / Oriol Rodríguez

Al llarg de l’estiu la Serralada
de Marina ha anat prenent
un c o lor marronós. M olts
arbustos han quedat rostits i
alguns arbres estan perdent
la fulla a causa de la sequera que fa més d’un any que
s’arrossega. Fotografia de
Sergi Guixé.

El mes d’agost va acabar sent
lleugerament menys calorós
del normal. Tot i això, la presència de núvols baixos i l’elevada
humitat van fer que la xafogor fos
molt acusada. Llevat del dia 1, la
resta de jornades la temperatura
mínima se situà per sobre dels
20 °C. L’onada de calor que a
mitjans de mes, pels volts de
Festa Major, va afectar bona
part de Catalunya, va passar de
puntetes per la nostra zona. La
marinada frenava el termòmetre
a mig matí i costava trobar valors
per sobre dels 28 o 29 °C als
barris més propers a la platja.
Tot i això, el dia 14 a la tarda el
vent va bufar durant una estona
de garbí (sud-oest), fet que va
afavorir un ascens sobtat de la
temperatura fins a assolir els
33,3 °C, el registre més elevat de
l’any. L’agost va tornar a ser un

Sudokus

Dificultat: Mitjana
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Temp màx

33,3 °C el dia 14

Temp mín
Hr màx

17,8 °C el dia 1
91% dies 12 i 14

Hr mín

33% el dia 14

Press atm màx

1022,1 hPa dia 13

Press atm mín

1005,4 hPa dia 7

Vent màx

49,9 km/h (est)
el dia 4

Precipmàx 24h

14,3 l/m2 dia 4

Precip anual

140,7 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Dificultat: Fàcil
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mes més sec del compte. L’únic
episodi destacable de pluja fou el
dia 4, quan hi va haver un xàfec
intens que va afectar, sobretot, el
sud i l’est de la ciutat. Tot i això,
tan sols es van arribar a acumular fins a 16,3 l/m2 en tot el mes al
barri del Centre, una mica menys
de la meitat del que tocaria. Amb
tot, la sequera continua, i és
que entre el setembre de 2020
i l’agost d’enguany s’han recollit
317 l/m2 del 579 l/m2 que marca
la mitjana.
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Anuncis
per paraules
VARIS
COMPRAMOS LIBROS, juguetes, comics, cromos, antigüedades, plumas, Discos, puros,
objetos religiosos. Restos pisos,
casas. Pago al momento. José
Miguel 679-736-491
COMPRO ANTIGUEDADES:
muñecas, scalextrics, geyper[1]
man madelman tebeos comics
objetos religiosos y militares
puros plumas licores libros y
mucho más pago inmediato
627 937 101

TREBALL
CHICA CON EXPERIENCIA y
en cuidado de personas mayor
y limpieza 634 260 133
SEÑORA CON EXPERIENCIA
busca trabajo interna o externa
para cuidado de mayores.
631 712 818
SEÑORA CON EXPERIENCIA
de 5 años busca trabajo externa para cuidado de mayores.
672 031 851
SEÑORA BUSCA TRABAJO
para cuidar personas mayores.

INSERTA EL TEU
CLASSIFICAT
ONLINE:

Interna. Experiencia y referencias. 612 238 961
SRA.OFRECE SU SERVICIOS
a l c i u d ad a n o d e p e r s o n a s
mayores,limpieza 666 006 472
CHICA SE OFRECE para
limpieza, canguro, personas
mayores. Externa. Por horas.
De lunes a viernes.
662 010 861
SRA OFRECE SU SERVICIO
en cuidado de personas mayor
y limpieza 666 006 472
CHICA SE OFRECE para
limpieza, canguro, personas
mayores. Externa. Por horas.
De lunes a viernes.
632 068 911
SEÑORA CON EXPERIENCIA
responsable busc a trabajo
para cuidar personas mayores.
617 298 865
SEÑORA BUSCA TRABAJO
de limpieza. Jornada completa o
media 631 198 427
JOVEN 31 AÑOS, nacionalidad
española, busca trabajo mantenimiento casas. Referencias.
Coche propio.
699 20 40 45 – 631 01 16 68
ES PRECISA PEIXATERA per

cap de setmana divendres i
dissabtes 635 63 63 10
SE HACEN TRABAJOS
d e lam pister ia, font anería,
peletería y pintura en general
recomendaciones, confianza y
puntualidad 625 068 570
BUSCO CHICO, con carnet B,
para trabajar en frutería.
691 58 04 13

IMMOBILIARIS
LLOGUER PLAÇA DE MOTO.
Sant Pau, 15. 670 03 85 58
CONSTRUCCIONES, reformes en general, particular.
699 20 40 45 – 631 01 16 68

BUSCAMOS AUXILIAR
ADMINISTRATIVA/O PARA LA
INMOBILIARIA
Castellano y catalán bilingüe
Nivel alto de inglés
Atención al cliente, teléfono
Dominio paquete office/excel
Don de gentes
Media jornada con posibilidad
de jornada completa Experiencia
demostrable
Enviar CV a
info@alfabadalonacentromar.com
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La Badalona d'abans
BADALONA

Celebració de l'11 de setembre
de 1979, a la Rambla. Josep Gual
durant la lectura d'un poema.
Museu de Badalona. AI.

LA FOTO DELS LECTORS

Construcció de l'autopista
del Maresme, a l'alçada
de Sant Roc, a finals dels
anys 60

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

NOU

C/ del Mar, 111
Telèfon: 934 63 52 17

Horari: 08.30h. - 21h. de dilluns a diumenge
Pastisseria catalana artesanal
feta amb productes naturals.
Per què et fas distribuïdor del TOT?
Perquè és un mitjà de referència a la ciutat des de fa
molt temps

NOU

C/ de Mar, 126
933 89 45 61

W

Horari: Dilluns a divendres 10h. - 13.30h. 17h. - 20.30h.
Dissabte 10h. - 14h. 17h. - 21h.
Vestim la tercera generació de roba d'home
amb moda Sport Wear
Per què et fas distribuïdor del TOT?
Per la demanda que té la revista i les noticies més
rellevants de Badalona

RENOVACIÓ

Santa Madrona, 122-123
93 389 30 80
93 464 17 09
Oberts desde l'any 1973

De 9h. a 17h. - de 20h. a 24h.
Dimarts, dimercres i diumengues tarda tancat
El nostre restaurant te un gran sortit de tapes, torrades,
carns i peixos. Menú laborables. Cuina Casolana.
Dijous paella. Els nostres plats i tapes també per
emportar.
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Els clients i veïns la demanen cada setmana.
Col.laborem amb la revista fa anys. Si voleu saber
que passa a Badalona teniu que mirar el TOT.
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Noves
tecnologies
a Badalona

• Master en Periodoncia
e Implants. Universitat
de Barcelona (UB).
• LLic. en Odontología.
Universitat Internacional
de Catalunya (UIC) .
• Professor associado al
Departament de Periodoncia
e Implants. Universitat
Internacional de Catalunya
(UIC).
• Publicacions Nacionals
e Internacionals.

• Conferenciant Nacional
e internacional.
• Membre de la Societat
Espanyola de Prótesis
Estomatológica (SEPES).
• Membre de la Societat
Espanyola de Periodoncia
y Osteointegración (SEPA).
• Membre del ITI Club
Straumann.
• Dedicació exclusiva a la
periodoncia e implants.

Dr. Javier Mora Bahima
Especialista en Cirurgia Bucal, maxil·lofacial, periodòncia e implants.
Carretera Antiga de Valencia, 35 08914 Badalona

935407459
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