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 El descontrol amb els patinets 
 elèctrics provoca preocupació 
 i una allau de queixes 

Ciutat | Redacció

L'accident d'aquest dimarts, 
on un patinet va saltar-se 
un semàfor en vermel l  a 
Mar tí i Pujol i va envestir 
un home, provocant ferides 
greus, ha tornat a posar 
en el punt de mira l'ús dels 
patinets elèctrics, que cada 
dia tenen més adeptes. L'ús 
d'aquests aparells fa temps 
que provoca queixes, sobre-
tot per la gran velocitat que 
circulen i l'ús de les voreres. 
A Badalona, fa uns mesos 
que l'Ajuntament va decidir 
ins ta l · lar  uns senya ls ,  a 
la Rambla, carrer de Mar, 
Pérez Galdós i Passeig de la 
Salut, prohibint la circulació 
d'aquests aparells elèctrics. 

Només cal aturar-se c inc 
minuts, per exemple a la 
Rambla, per comprovar que 
no es compleix a normativa 
i són molts els que circulen 
a gran velocitat. Per la seva 
part, els comerciants d'alguns 
carrers, com el carrer de Mar, 
han demanat a l'Ajuntament 
un major control, la darrera 
vegada aquest dimar ts en 
una reunió amb el govern 
local. Tot i això, el consistori 
assegurava aquesta setmana 
que la Guàrdia Urbana ha 
imposat unes 300 sancions 
per l'ús indegut dels patinets. 
L'Ajuntament, però, no ha 
donat més detalls sobre les 
zones de Badalona on més 
sancions s'han imposat on 
quina era el motiu. De fet, fa 

5

temps que molts veïns de la 
ciutat reclamen una norma-
tiva clara per poder regular 
aquests apare l l s  i  poder 
ev i tar més acc idents. Un 
altre aspecte que preocupa 
és la quantitat de patinets que 
circulen per les voreres i no 
respecten cap norma de circu-
lació. Està clar que s'ha de 
trobar l'equilibri entre aquests 
aparells i els vianants, sobre-
tot en espais on s'acumulen 
un gran nombre de persones.

Hi ha una ordenança per als 
patinets?
Tot i que, ara per ara, no hi 
ha cap normativa general que 
reguli l'ús dels vehicles de 
mobilitat personal (VMP), la 
DGT ha publicat una instruc-

La Setmana
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Estable l' home atropellat per un patinet elèctric 

L'accident que ha provocat 
la indignació a Badalona va 
produir-se, aquest dimarts a 
primera hora del matí, a la 
cruïlla de Martí i Pujol amb el 
carrer Enric Borràs. Un home 
de 63 anys va ser envestit per 
un patinet elèctric després de 
saltar-se el semàfor en vermell, 
segons va poder confirmar el 
TOT Badalona per diversos 
testimonis. L'home va quedar 
estirat a terra fins a l'arribada 
dels serveis d'emergència que 
el van traslladar a l'Hospital 

Germans Trias i Pujol en estat 
crític, però estable, segons va 
informar el SEM. El conduc-
tor del patinet va quedar ferit 
lleu i posteriorment va ser 
traslladat a l'Hospital Munici-
pal de Badalona. La víctima 
de l'accident està relacionat 
amb un negoci de polleria 
situat prop de la plaça vella. 
La notícia avançada pel TOT, a 
les xarxes i al web, va tenir un 
gran impacte i fins i tot mitjans 
nacionals van reproduir la 
notícia del nostre mitjà.

ció transitòria amb els criteris 
que defineixen com fer-ne 
un ús adequat .  Aques ta 
instrucció haurà de servir 
f ins que la Unió Europea 
publiqui la normativa defini-
tiva. Es distingeix segons el 
tipus de vehicle de mobilitat 
personal: el patinet elèctric 
o la bicicleta. La velocitat 
màxima depèn de la via i del 
vehicle, però en qualsevol 
supòsit el límit més alt és 
de 30 km/h. Tampoc està 
regulat si han de portar casc 
els usuaris d'aquests aparells 
i molt menys assegurança. A 
Badalona, s'està pendent, de 
la redacció d'una ordenança, 
igual que ja passa a Barce-
lona, sobre l 'ús d'aquests 
patinets.
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Comença el curs marcat per 
la reubicació dels alumnes del Boix

Educació | Redacció

Aquest dilluns ha començat 
el nou curs escolar a Badalo-
na i a la resta de Catalun-
ya. Enguany, a la ciutat ha 
estat marcat per la recent 
redistribució dels alumnes 
del Col·legi Boix de Bufalà. 
Els 300 infants afectats s'han 
pogut matricular a diversos 
centres educatius. Per facilitar 
la reubicació de l'alumnat de 
l'antic Col·legi Boix, el Depar-
tament d'Educació va obrir, la 
setmana passada, un grup de 
4t i un altre de 5è de Primària 
a l'Escola Bufalà, un de 6è 

a l'escola Les Ciències i un 
de 1r d'ESO a l'Institut Isaac 
Albéniz. La resta d'alumnes, 
des d'Infanti l f ins a 3r de 
Primària i de 2n a 4t d'ESO, 
s'han matriculat en aquestes 
i altres escoles de Badalona 
que tenien places vacants. 
Segons fonts municipals, la 
resta d'alumnes, per decisió 
dels pares, aniran a escola 
fora de Badalona. Aquest mes 
de setembre començaran el 
curs escolar 2020-2021 a 
Badalona un total de 30.075 
alumnes d'educació infantil, 
primària i secundària obliga-
tòria.

Del 16 al 22 de setembre 
se celebra a Catalunya la 
Setmana Europea de la 
Mobilitat que promou hàbits 
de mobil i tat més sosteni-
bles, segurs i saludables. A 
Badalona, enguany, s'han 
programat diverses activitats 
per commemorar aquesta 
setmana. Aquest dissabte, 
18 de setembre, el carrer 
Francesc Layret, pacificat 
durant els caps de setma-
na, acollirà diverses activi-
tats, espectacles, un parc 
de trànsit, tallers i una fira 
d'entitats. A més, el servei 
Català del Trànsit d ispo-
sarà d'un circuit de trànsit 
per a infants amb monitors 
d'educació viària. De cara 
a dilluns, 20 de setembre, 
s ' ha  p rog ramat  un  pun t 
d'informació per conèixer el 
nou aparcament de Bicibox 
d'alta capacitat a la plaça 
Pompeu Fabra i una cursa 
de transports públics des de 
diversos punts de Badalona.

Setmana de la 
Mobilitat amb 
activitats a 
Francesc Layret

Imatge d'un grup alumnes a les portes de la seva escola 

Aquest passat juliol, 
l'Ajuntament va reparar i pintar 
les fustes del passeig marítim. 
Amb la finalització de la tempo-
rada, gairebé totes les guingue-
tes han plegat veles. La situada 
davant l'Estació, ha deixat en 
molt mal estat les fustes, just on 
feia barbacoes.

Fustes en mal estat 
per les "barbacoes" de 
les guinguetes

Imatge del carrer Francesc Layret 
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BADALONA
IMPULSA’T
Acompanyem empreses 
i autònoms en un procés
de consolidació i millora
dels seus projectes 
econòmics

IMPULSA el teu negoci 
i aconsegueix 
els teus objectius

» Preinscripcions en línia

» Places limitades 

» Requisit: 

  jove fi ns a 34 anys o 

  dona de qualsevol edat 

Més informació:

»ufe@badalona.cat
   T. 93 460 52 00
   Servei d'Impuls Municipal 
   de Promoció de l'Ocupació 
   (IMPO - Can Boscà)
   C. Nova Cançó, 1 - Badalona
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Substitueixen més de 1.400 fanals 
de mercuri de vapor que estan 
fora de normativa

Ciutat | Redacció

Badalona disposa d'uns 27.500 
punts de llum als carrers de 
la ciutat. Ara fa tres anys que 
va acabar el termini d'una llei 
europea per tal de substituir tots 
els fanals de mercuri de vapor 
dels carrers i places públiques. 
A Badalona, d'aquests punts, 
1.454 punts, un 5,3% dels 
fanals de Badalona estan fora 
de normativa. Ara, el consistori 
ha començat a canviar aquests 
punts de llum, en alguns casos 
a més, en zones que presenten 

força deficiència d'il·luminació. 
Els més de 1.400 fanals estan 
situats en diverses zones de 
Badalona, però molts d'ells en 
carrers molt cèntrics. Destaca 
la substitució dels punts de 
llum al carrer de Mar, 10 en 
total, carrer Arnús, uns 20, a 
Santa Madrona, amb 34 fanals, 
al passeig marítim, amb 100 
fanals, al Turó d'en Caritg, amb 
més d'un centenar de punts 
o al parc de les Muntanyetes 
amb 120 fanals. En total seran 
canviats més de 1.400 punts de 
llum de Badalona.

Arriba una nova 
edició Skate Love 
a Badalona

Aquest diumenge es posarà 
en marxa un nou cicle de 
tardor de la "Jugatecambien-
tal" al parc de Can Solei i 
de Ca l'Arnús i al parc del 
Torrent de la Font i del Turó 
de l'Enric amb moltes activi-
tats i  ta l lers dest inats al 
públic familiar. El cicle de 
tardor es desenvoluparà al 
llarg d'onze diumenges i es 
tancarà el 28 de novembre.

La 5a edició del festival 
internacional de patinat-
ge sobre rodes ompl irà 
alguns racons de Badalona 
i Barcelona d'apassionats 
patinadors, aquest cap de 
setmana. Dissabte 18, el 
passeig s'omplirà d'skate 
amb la  Mar ina  Par t y  i 
diumenge serà el torn de 
l'Skate Agora Badalona.

La 35a. Setmana 
del Muntanyisme 
a punt

A  f i n a l s  d e  s e t e m b r e 
començarà una nova edició 
de la Setmana del Muntanyis-
me de Badalona, organitzat 
per l'Agrupació Excursionis-
ta de Bufalà. La Setmana 
recupera els actes presen-
cials que tindran lloc al teatre 
Margarida Xirgu amb diver-
ses projeccions.

Tornen les jugateques 
ambientals de tardor

Els punts de llum de mercuri de vapor s'han començat a canviar 

Fa uns mesos que va obrir 
una nova farmàcia al barri del 
Gorg, situada on anirà el ca-
nal. Els responsables del nou 
establiment reclamen que 
l'Ajuntament posi un nom oficial 
al carrer, perquè ara per ara no 
tenen una adreça oficial i no po-
den anunciar on es troben.

La nova farmàcia del 
Gorg reclama una 
"adreça oficial"
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EL NOU CONCEPTE
DE DIVERSIÓ DEL MÀGIC BADALONA

VINE A SALTAR A FLYDOM

Més informació i reserves: 
Más información y reservas:
More information and reservations: 
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Els ponts de Montigalà presenten 
deficiències i s'hauran de reparar

Urbanisme | Redacció

L'Ajuntament de Badalona 
ha encarregat la redacció 
d'una diagnosi de patologies 
i un projecte de rehabilita-
ció dels elements estructu-
rals de les infraestructures 
urbanes situades a la Traves-
sera de Montigalà i al carrer 
Ciència. Els elements estruc-
turals dels ponts presenten 
una sèrie de desperfectes 
visibles que fan necessària 
una actuació de rehabilitació 

per tal de garantir la seva 
estabilitat i seguretat. Per dur 
a terme l'actuació de rehabili-
tació és necessari la redacció 
d'una diagnosi i un projec-
te de rehabilitació. L'import 
d'aquesta diagnosi, per saber 
l 'estat dels ponts del barri 
de Montigalà, tindrà un cost 
d'uns 12.000 euros. Els ponts 
de la Travessera de Montiga-
là i de les Ciències van ser 
construïts a la dècada dels 
setanta i presenten un gran 
deteriorament.

Un dels ponts del barri de Montigalà on es farà la diagnosi
La Diputació de 
Barcelona dinamitzarà 
La Salut

Les platges de Badalona 
tancaran, aquest diumenge 
19 de setembre, la tempo-
rada oficial de platges. Això 
vol dir que acabarà el servei 
de vigilància i socorrisme 
i  t am b é  e s  p e r m e t r à  l a 
pesca esportiva o l'entrada 
de gossos a la sorra de les 
platges.

La Diputació de Barcelo-
na ha presentat, aquesta 
setmana, un programa que 
beneficiarà el barri de La 
Salut amb un programa pilot 
amb comunitats de veïns. 
De fet es vol intervenir en 
unes 20 comunitats i poten-
ciar l'organització veïnal de 
les escales amb un Punt 
d'Informació al veïnat.

Punt d'informació 
sobre drogues a Tiana

L'A j u n t a m e n t  d e  T i a n a 
habilitarà per la Festa Major 
de Sant  Cebr ià un punt 
d'informació Energy Control, 
un estand per combatre amb 
informació i assessorament 
el consum irresponsable de 
drogues. El punt d'atenció 
estarà obert aquest diven-
dres 17 i situat a l'antic camp 
de futbol.

Acaba oficialment la 
temporada de bany

Aquest dimecres han co-
mençat les obres per arreglar 
les deteriorades de les tres 
barques de la platja dels Pes-
cadors. Els actes incívics han 
fet malbé aquestes barques, 
cinc anys després de ser re-
modelades totalment.

Nous treballs per 
remodelar les barques 
de la platja
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S'instal·len 1.700 m² de llits elàstics 
al Centre Comercial del Màgic

Oci | Redacció

Nova atracció d'oci al Centre 
Comercial Màgic de Badalo-
na. Arriba a la ciutat Flydom, 
un nou concepte de diversió 
a la ciutat. El Trampoline Park 
ofereix llits elàstics per passar 
un dia saltant i gaudint, tot fent 
moviment físic. A l'espai, troba-
reu fins a 1,7000 m² de llits 
elàstics repartits en 8 àrees. 
De fet, l'exercici regular en 
un trampolí ajuda als adults 
a millorar significativament la 

seva condició física. Només 
10 minuts de salt de trampolí 
és igual a córrer 3 quilòmetres. 
A més, organitzen la teva festa 
d'aniversari, la festa d'aniversari 
dels teus fills, comiat de solte-
ra, comiat de solter, festa de 
graduació, festa d'empresa o 
qualsevol altre tipus de festa 
en aquest espai. El Flydom està 
obert cada dia, de 10h a 14h i 
de 17h a 22h dins del Màgic 
Badalona.

[+] www.flydom.es

La nova atracció està situada dins el Màgic Badalona 
Eugènia, nova cervesa 
badalonina, a punt de 
sortir a la venda

Aquest dissabte, a les 20h, 
l a  p l aç a  Tr a fa l g a r  s e r à 
l'escenari del vespre digital 
# fTICLlef ia amb laxerra-
da inaugural del programa 
#TICapeudeCarrer a càrrec 
del grup de dones de Llefià 
p resentan t  e l  Camí  L i l a 
d'urbanisme i mapatge web 
amb ulls de dona del barri 
de Llefià.

Q uat re  c e r veser i es  d e 
Badalona han unit forces 
per  t reure a l  mercat  la 
cervesa Eugènia. Aques-
tes cerveseries són el 4 
Pedres, Cervesa la Rambla, 
CatalanBrewery i Sikaru. 
Eugènia serà presentada 
aquesta tardor i es podrà 
trobar a diversos establi-
ments de la ciutat.

S'acomiada el portal 
informatiu Badanotis

Aquesta setmana la perio-
dista badalonina Clara Bayo 
ha anunciat el punt final del 
portal informatiu Badano-
tis. Des de fa 12 anys, el 
web oferia informació de la 
ciutat, sobretot centrada en 
l'àmbit social i cultural. El 
web també tenia un apartat 
destacat a les entrevistes de 
caràcter personal.

Presentació del camí 
Lila de Llefià 

La presentació mundial de 
l'Iphone 13, que s'ha fet aquest 
dimarts en l'àmbit mundial, 
unes imatges d'un mapa amb 
diversos carrers de Badalona. 
Els carrers que hi figuren en el 
vídeo són els situats al barri del 
Gorg.

Badalona a la 
presentació mundial 
de l'Iphone 13
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Comença el curs escolar marcat per la reubicació dels alumnes de l'escola Boix. Foto:  Jesuitinas Badalona
La Plana va acollir, un any més, l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya 
240 participants es mullen en la 70a. Travessia nedant de Badalona, celebrat el passat diumenge
Setembre, temps per recuperar l'esport a l'aire lliure i el passeig s'omple d'esportistes
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La setmana en imatges

Actualitat-14.indd   12Actualitat-14.indd   12 14/09/2021   19:52:1614/09/2021   19:52:16



AMIC.indd   1AMIC.indd   1 11/09/2021   23:07:3611/09/2021   23:07:36



16

Bàsquet | Manel Expósito

L'Ajuntament de Badalona 
ha anunciat una inversió de 
100.000€ en l'adequació de 
la pista esportiva de Pere 
Martell, al barri de Sistrells, 
perquè pugui ser utilitzada 
pel CB Sant Josep i d'altres 
entitats esportives de la ciutat 
que ho necessiten. Les obres 
començarien en un mes i 
l 'Ajuntament vol mitigar el 

El Joventut disputarà aquest 
dissabte a les 18:00 hores el 
primer partit de la temporada 
i que coincideix amb el matx 
inaugural del curs, amb públic 
a la graderia. El Bilbao Basket 
serà el primer rival del curs 
2021 – 2022 i tots els socis 
verd-i-negres podran ser-hi 
a la graderia de l'Olímpic. La 
venda d'entrades i el seient 
lliure no s'efectuaran fins al 
segon partit que disputi la 
Penya a Badalona.

greu perjudici que pateixen 
els nens i nenes que juguen 
al club groc-i-lila, que a hores 
d'ara no poden tornar al centre 
parroquial fins que no es pugui 
comprovar l'insonorització del 
pavelló, així com altres punts 
pendents no resolts, segons 
el Govern. Durant aquesta 
setmana, el club s'ha mobilit-
zat contra la crisi i actual 
situació que pateix l'entitat 
parroquial.

Sistrells, l'alternativa que 
es proposa al CB Sant Josep

La Penya comença la Lliga Endesa amb públic

Esports

Després de l'empat davant el 
Lleida Esportiu (2-2), els esca-
pulats visiten aquest diumenge 
a les 12:00h la Ciutat Esportiva 

Dani Jarque per enfrontar-se 
al RCD Espanyol B, un dels 
conjunts aspirants a disputar 
la promoció d'ascens a Prime-

ra RFEF. Els de Nacho Alfonso 
voldran oferir una bona imatge 
però, sobretot, sumar la prime-
ra victòria del curs.

El Badalona busca a Sant Adrià la primera victòria de la temporada

El Beach Tennis Badalona 
organitza aquest diumenge 
a la platja del Pont del Petro-
l i  e l 'Torneig NOX Beach 
Badalona' de tennis platja 

espor t i va NOX. Autènt i c 
ambient  de tenn is p lat ja 
al Pont del Petroli, amb la 
col·laboració del Diar i de 
Badalona.

'I Torneig NOX Beach Badalona' de tennis platja
amb categoria i femenina. 
El torneig és una competi-
ció oficial de la Federació 
Catalana de tennis i estarà 
pa t ro c ina t  pe r  l a  marc a 
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VIU 
BADALONA
DES DEL MAR
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La inauguració, a finals de 
setembre de 2011, d'una nova 
discoteca feia aixecar totes les 
alarmes veïnals. Amb el nom 
de "Costa Sur", el nou local 
dedicat a la rumba, la salsa i 
el reggaeton obria enmig del 
polígon de Can Ribó. La disco 
tenia una altra seu a Sabadell, 
on acumulava problemes de 
civisme i convivència de tota 
mena. De fet, el llavors presi-

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

dent de l'AV Canyadó, Pedro 
Jesús Fernández, lamentava 
que l'Ajuntament no actues en 
aquest local perquè no tenia en 
regla la llicència d'activitats. El 
líder veïnal afirmava que aquest 
local no era adient per un polígon 
que ja acumulava problemes 

de convivència. Finalment, el 
consistori actuava i no deixa-
va obrir el local per aquesta 
manca de llicència, després 
d'un enrenou mediàtic i veïnal. El 
local, on s'havia de situar aques-
ta discoteca, hi havia l'antic local 
"Autèntic".

A veure si la Guàrdia 
Urbana comença a 
sancionar els incívics que 
aparquen sobre el camí 
AMIC 
@nurietan67

Ja ha desaparegut la 
pilona d'Anís del Mono que 
impedia el pas al passeig 
marítim 
@alexmrtez

Atropellament de patinet a 
Badalona. Els vianants ja 
no podem anar tranquils ni 
creuant per un pas de zebra 
@Maika_1_0

Opinió

L'obertura de la 
discoteca "Costa Sur" 
aixecava totes les 
alarmes

FA 10 ANYS ERA NOTICIA  

#TOTBADALONA A INSTAGRAM  
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Manu Guix s'ha convertit en 
un badaloní més, durant els 
darrers anys, fixant el seu 
domicili al Centre de Badalona. 
Guix estrena ara, juntament 
amb Àngel Llàcer, l'espectacle 
musical "Cantando bajo la 
lluvia". Considerada una de les 
millors pel·lícules musicals de 
tots els temps, narra una història 
d'amor ambientada a la irrupció 
de cinema sonor a Hollywood, 
que mostra tota l'elegància 
formal i estètica característi-

ca dels anys 20. El badaloní 
d'adopció, Manu Guix, conside-
ra que aquesta és una comèdia 
musical: "Perfecta i imprescin-
dible per a tots els fans de l'edat 
d'or dels musicals." Cal destacar 
que algunes cançons del show 
s'interpretaran en versió original 
per guardar la seva essència. No 
obstant això, hi haurà adapta-
cions de les mateixes, dirigides 
per Manu Guix que ha assegurat 
que els espectadors queda-
ran submergit i captivat des 
del minut un per les inimitables 
cançons de Nacio Herb Brown i 
Arthur Freed. L'espectacle s'ha 
estrenat, aquest dimecres 15 
de setembre, al teatre Tívoli de 
Barcelona.

Els teatres i els cinemes 
haurien de recuperar el 
100% del seu aforament 
disponible?

Encara és d'hora 52%
Sí, l'han de recuperar 48%

Pròxima pregunta:
 
Cal regular la circulació 
dels patinets elèctrics als 
carrers de Badalona?
Sí, cal regular-ho
No, no fa falta

230 vots

via Twitter @totbadalona

Xavier Mingorance
Que la policía local empiece a sancionar y ya verás como 
circularán bien

Rosa Maria Famadas
Ni ciclistes ni patinets respecten les normes de circulació, 
cal prendre mesures d'una vegada!

Francesc Vergués 
Han de començar ja amb les sancions i vigilància van 
sense control contra direcció sense protecció

Manu Guix protagonitza 
l'espectacle "Cantando 
bajo la lluvia"

EL PERSONATGE  

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT  

ENQUESTA  
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Cinema | Redacció

'Mediterráneo', de Marcel Barre-
na es una de les tres  pel·lícules 
preseleccionades per repre-
sentar Espanya a la 94a edició 
dels Oscar 2022. L'Acadèmia 
del Cinema Espanyol escollirà la 
cinta que hi competirà definitiva-
ment el 5 d'octubre. El film narra la 
feina de l'ONG badalonina Open 
Arms. La pel·lícula s'estrenarà el 
proper 1 d'octubre, però des del 
proper 24 de setembre es faran 
una serie de preestrenes a diver-
sos cinemes. Més dades medite-
rraneopelicula.

Cultura | Redacció

El barri de Canyadó acomia-
darà aquest estiu amb un 
festival que tindrà lloc aquest 
mate ix  cap de setmana, 
organitzat per l 'associació 
de veïns del barri. El certa-
men s'obrirà amb un concert 
d'havaneres amb el grup "Mar 
i vent". A la mitja part s'oferirà 

20

'Mediterráneo' preseleccionada 
espanyola als Oscar

Canyadó acomiadarà l'estiu amb un festival d'arts
un  t a s t  d e  r o m c re m at . 
Diumenge, 19 de setembre, 
el festiva per acomiadar l'estiu 
inclourà una zumba fitness, 
a les 18:30h, i a les 19h una 
xocolatada infanti. A més, 
durant el cap de setmana hi 
haurà una fira de productes 
essencials i animació. Tots els 
actes tindran lloc a la Baixa-
deta.

Municipi de la comunitat autònoma 
andalusa. L'institut Nacional d'Indús-
tria (INI) hi desenvolupa importants 
indústries de maquinària agrícola, 
química i de fabricació de licors i d'oci.

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

CARRER DE LINARES, LA PAU

21

Cultura

Podeu veure 
el tràiler 

d'aquesta 
pel·lícula en 

aquest enllaç

Imatge de la pel·lícula 'Mediterráneo'

com.

El grup Mar i Vent actuaran aquest 
dissabte a Canyadó 

La vida dels integrants de l'ONG badalonina

Eduard Fernández i Dani 
Rovira es fiquen a la pell 
dels dos impulsors de l'ONG 
Open Arms, els badalonins 
Òscar  Camps i  Gerard 
Canals. Gràcies a aquesta 
iniciativa, milers de perso-

nes refugiades han sobre-
viscut al Mediterrani. El film 
arribarà a les grans pantalles 
a partir de l'1 d'octubre i a 
la pel·lícula hi ha diverses 
escenes enregistrades a 
Badalona, entre altres indrets.
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Teatre  | Redacció

La Perla 29 portarà a Badalo-
na, el dissabte 25 de setem-
bre a les 20h al teatre Zorrilla, 
una de les grans obres del 
napolità Eduardo De Filippo, 
Filumena Marturano, estrena-
da l'any 1946 i de la qual s'han 
fet diferents adaptacions per a 
la televisió i el cinema. Potser 
us sona el títol Matrimonio a la 
italiana: és el nom que es va 
posar a la pel·lícula, basada 
en el text de De Filippo, que 

21

Clara Segura arriba al Zorrilla amb una 
comèdia d'embolics, amor i venjança

Placa on va viure 
el poeta Josep Gual 
Lloberes

Aques ta  se tmana s ' ha 
celebrat un acte per desco-
brir una placa commemora-
tiva a la casa on va viure el 
poeta badaloní Josep Gual 
Lloberes, situada al carrer 
Santa Madrona, 54.

va arribar a la pantalla gran el 
1964 dirigida per Vittorio de 
Sica i interpretada per Sophia 
Loren i Marcello Mastroian-
ni. La versió la protagonitzen 
Clara Segura i Enrico Ianniello, 
sota la batuta d'Oriol Broggi, 
que també s'ha encarregat 
de l'adaptació del text original 
—traduït al català per Xavi 
Valls Guinovart. Aquesta obra 
obrirà la temporada de tardor 
dels teatres municipals que 
Badalona que s'allargaran fins 
a Nadal.

L'obra serà representada el dissabte 25 de setembre, a les 20h
Preparen un cicle 
sobre les troballes 
arqueològiques

Tal com avançava el TOT de 
la setmana passada, aquest 
diumenge, 19 de setembre, el 
parc de Can Solei acollirà, en 
horari de matí i tarda, el 77è 
Aplec de la Sardana, enguany 
marcat pels concerts de les 
cobles Marinada, Ciutat de 
Girona i la Principal de Llobre-
gat. L'entrada serà lliure.

El Museu de Badalona 
està acabant d'organitzar 
un cicle de conferències, 
durant el mes de novem-
bre, sobre les darreres 
troballes arqueològiques 
a la ciutat. Una d'aquestes 
conferències avançarà la 
nova hipòtesi urbana de 
l'antiga Baetulo.

Exposició "Dones de 
la Mar" a la Biblioteca 
Canyadó-Casagemes

"Dones de la Mar", és una 
exposic ió real i tzada per 
Sandra Uve, que agrupa 
n o m s  i  r e fe r è n c i e s  d e 
científiques pioneres, valen-
tes i influents. Elles trenquen 
estereotips i són exemples de 
lluita personal i social. Fins al 
30 de setembre podeu visitar 
la mostra a la Biblioteca de 
Canyadó-Casagemes Joan 
Argenté. 

77è Aplec de la Sardana 
de Badalona
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BADALONA

DIVENDRES 17

Cicle de cinema A prop al Cír-
col amb el film "La Vampira de 
Barcelona", a les 19h, al Círcol

DISSABTE 18 DE SETEMBRE

Setmana de la Mobilitat euro-
pea, durant tot el dia, fires, ta-
llers i diverses activitats al carrer 
Francesc Layret 

5a edició del Festival Interna-
cional de Patinatje Skate Love 
a l'Espai Marina de 12h a 24h

Cicle de conferències "Más 
que música": "Neurociencia 
aplicada al día a día", a les 18h, 
al teatre del Círcol 

Teatre amb l'obra "Bilderberg" 
amb la cia. La Ostra 28, a les 20h 
a l'Espai Tolrà de l'Orfeó 

DIUMENGE 19 DE SETEMBRE

Aplec de la Sardana LXXVIIè, 
durant el matí, a Can Solei 

5a edició del Festival Interna-
cional de Patinatje Skate Love 
a l'Skate Agora de Badalona, 
durant tot el dia

DIMECRES 22 DE SETEMBRE

Cicle Gaudí amb el film "La 
dona il·legal", a les 20h, al teatre 
Margarida Xirgú 

DIJOUS 23 DE SETEMBRE

Cine amb Oasis Knebworth 

1996, a les 20h, als cinemes 
del Màgic 

DISSABTE 25 DE SETEMBRE

Presentació del llibre "Vivien-
do sin ti" de Marta Reina, a les 
18h, al Círcol 

Teatre amb Filumena Martu-
rano a les 20h al Teatre Zorrilla 

MONTGAT

Festival de música Viu la músi-
ca 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 músi-
ca a Montgat! a les 22 h concert 
amb Seikos, a la Riera d'en Font 

DIUMENGE 19 DE SETEMBRE

Festival de música Viu la mú-
sica a Montgat! a les 18 h amb 
l'actuació de "Els Superherois" 
amb l'espectacle familiar "La 
gran aventura", a la Riera d'en 
Font

TIANA

FESTA MAJOR DE ST CEBRIÀ

DIVENDRES 17 DE SETEMBRE

Festa Major de Sant Cebrià, 
Jocs d'aigua, a les 17h i concert 
amb Senyor Oca, a les 22:30h 

Tiana Market, del 17 al 18 de 
setembre, durant tot el dia, al 
Garden de Tiana

Agenda

5a edició del Festival Internacional de 
Patinatje Skate Love a l'Espai Marina
Dissabte i diumenge

22
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Ho organitza: Amb el suport de: Mitjans de comunicació: Venda d’entrades:

www.teatrezorrilla.cat

@teatrezorrilla @zorrillabdncat @teatrezorrilla.badalona

Teatre Zorrilla Teatre Margarida Xirgu Teatre Zorrilla

Divendres

   5 NOV  
20:00H

Las Canciones
De Pablo Messiez

T E A T R E T E A T R E T E A T R E

zOrRILLA
MARGARIdA XIrGU

bLAs INfANTE

eSCENArIS D’eMOCIONs TEATRE — DANSA — MÚSICA — CIRC

Temporada Setembre — Desembre 2021

Divendres

01 OCT
20:00H

Classe
De Iseult Golden
i David Horan

Divendres

15 OCT
20:00H

La Màgia Lenta
De Denis Lachaud

TOT_SET_17_21.ai   1   03/09/2021   11:39:16
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Envia les teves cartes 
i fotos denúncia a: 

badalona@totbadalona.com

Distribució Gratuïta a Badalona. La Revista TOT Badalona no es fa necessàriament responsable del 
contingut dels articles, opinions i missatges comercials inclosos en la revista. 
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B 11724-2015
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Lectors
Resposta a la carta sobre 
els aparcaments de la platja

Kiu

 Soy un vecino de Badalona 
de toda la vida, Catalán (por si 
el castellano puede confundir 
a alguno...). Quería expresar 
mi discordancia frente al ar-
tículo de los aparcamientos 
sobre aceras, nombrados 
como incívicos...(es acojonan-
te el artículo y el sesgo infor-
mativo a mi parecer): como 
es posible, que después de 
retirar los aparcamientos de 
toda la playa de la zona de 
Casagemes, empeorando la 
situación vigente, cuando ya 
había problemas para apar-
car para los vecinos (que 
para buscar aparcamiento, la 
media se dispara, puesto que 
en muchas ocasiones sobre-
pasaba la hora de búsqueda 
holgadamente), sean capa-
ces de tratarlos a ellos como 

incívicos?(puesto que los da-
tos sobre la mesa señalan en 
la otra dirección).  Perdónen-
me, pero me parece una des-
fachatez de gran nivel. Al igual 
que una desinformación de la 
situación real. Así promove-
mos Badalona? Asi mejora-
mos Badalona? Esa gran ciu-
dad con alma de pueblo unido, 
que llevo en mi corazón desde 
que tengo uso de razón. Los 
actos sin inteligencia nos lle-
van a la deriva.  A todo esto, 
gracias por vuestra revista, la 
leo siempre porque creo que 
es el único método informativo 
adecuado que está funcionan-
do bastante bien en la ciudad 
para enterarte de lo que su-
cede o va a suceder (de ahí 
el dolor por ese artículo que 
asesta una puñalada vocal a 
quienes, en gran mayoría no 
tienen culpa).

Tractaments d'addiccions
Accumbens ofereix els tractaments més 

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

Ser lliure és possible.

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

Demana la teva primera visita gratuïta 
sense compromís

Contenidors bruts
Veïns Martí i Julià, 78

Veïns del carrer Martí Ju-
lià, 78 cansats dels conte-
nidors bruts, ens queixem a 
l'Ajuntament i no ens fan cas, 
l'alcalde viu a 100 mts. i cada 
dia el venen a recollir aquí da-
vant. La clínica Danae també 
llencen les escombreries als 
contenidors bolqués, restes de 
menjar dels avis i ningú els hi 
diu res
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¡REGALO SESIÓN 

AURICULOTERAPIA!

5 SESIONES
199€
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| @jordicolomeb,  

@quimcolo i Elisabet Colomé

Hi ha imatges que tenim 
retingudes a la retina i dins el 
cervell fins i tot sense ser-ne 
conscients. Escenes diàries 
o habituals que processem 
de forma natural fins que un 
dia deixen de ser-hi. I notem 
com que ens falta alguna 
cosa. Que hi ha hagut un 
error a Matrix (no serà l’única 
referència boomer, aviso). 
O no, simplement un signe 
més que ens recorda que el 
temps passa. Els badalonins 
experimentaran a partir d’ara 
aquest petit buit mental quan 
passegin per la Rambla i ja no 
hi hagi un estol de coloms fent 
voltes i voltes cada dia a la 
mateixa hora. Després de 90 
anys de cita ininterrompuda 

26

 Els coloms del  
 colomar d’en Colomé 

els coloms del colomar d’en 
Colomé ja no formen part del 
cel de Badalona. 
La cerimònia es produïa cada 
dia a mig matí. En Joaquim 
C o l o m é ,  t a l  c o m  h av i a 
començat a fet el seu pare 
Josep fa 90 anys, feia sortir 
els coloms (n’havia arribat a 
tenir 150) a fer voltes i voltes 
d’entrenament. Atletes alats 
en una escena del paisatge 
del litoral badaloní que des de 
diferents racons s’observaven 
inconscientment. Cadascú 
tindrà el seu record, des del 
pati de la Minguella, la piscina 
del Betulo, els banys amb 
ressaca del Titus, la terrassa 
del Roan o tants llocs que han 
anat evolucionant o desapa-
reixent a la nostra ciutat. 
Els coloms voltant eren un 
clàssic de diferents punts de 

27

Badalona, però mica en mica 
s’han anat apagant. Els patis 
han anat desapareixent, els 
blocs immensos de pisos han 
rellevat les cases i les noves 
generacions trobaven coses 
més entretingudes a fer que 
les competicions de coloms 
(a can Colomé també). Un a 
un han anat desapareixent i 
ja només quedava el colomar 
d’en Colomé. Fins fa uns dies. 
Ara ja no en queda cap. Fins 
als 78 anys en Joaquim ha 
estat pujant quatre pisos, sacs 
de menjar inclosos, cada dia 
per dedicar-los unes hores. 
I què fan els coloms quan 
c o m p e te i xe n?  Pre g u n t a 
habitual i que sempre genera 
curiositat. Normal. Doncs amb 
camions se’ls emporten i els 
deixen anar des d’un punt 
llunyà (Catalunya, Espanya 

A fons
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o el clàssic que és Lisboa) i 
tornen sempre fins al colomar 
(els qui no són caçats pel 
camí). Porten una anella a la 
pota que quan arriba es diposi-
ta en un rellotge i així saben 
d’entre tots els colomars que 
competeixen qui ha estat el 
més ràpid. 
I cal dir que els coloms del 
colomar d’en Colomé sempre 
han estat dels més competi-
tius. Malsons dels rivals. Té 
més copes i safates de les 
que pot acumular una casa, 
tres quarts del mateix amb 
les medalles i títols tant de 
Catalunya com d’Espanya. 
No només hi dedicava hores, 
sinó que se li donava especial-
ment bé. Dues copes del Rei, 
o el primer lloc de les grans 
curses: Lisboa (més de 1000 
km), Badajoz o Zafra. O la 

27

cara de sorpresa de la gent 
d’Els Matins de TV3 quan 
van deixar anar un colom des 
de la televisió i van veure la 
velocitat amb què arribava a 
Badalona. Però els colomars 
formen part d’unes tradicions 
badalonines que van morint 
amb el pas dels anys, al costat 
de jugar al tacatà a la platja, 
fer rages quan hi ha onades 
altes, cagar-se en el Sants, 
jugar a pilota a la Rambla 
o guanyar copes d’Europa 
(aquesta m’ha fet mal i no 
seré l’únic). 
El colomar d’en Colomé ja 
és història i no només en 
quedaran una col·lecció de 
capses i capses plenes de 
copes, sinó molts records. 
Els fills no hem volgut seguir 
el sacrificat hobby del pare, 
però les r ial les al vol tant 

d’en Jim el Clapes (extret de 
l’Escurçó Negre) o en Ben 
el Gras, sobre el costum en 
alguns llocs plens de falcons 
i altres aus rapinyaires de 
deixar anar primer uns quants 
co loms sense hab i l i t a t s 
competit ives perquè se’ls 
mengin i quedin tips, formen 
part de la família. Com tants 
moments de riure parlant de 
foto f inish, dopatge, bany 
i massatge, el segrest de 
l’Usain Bolt, etc. Fins arribar 
a p lorar i  no poder més. 
Cada generació hem viscut 
els coloms del colomar d’en 
Colomé a la nostra manera. 
Com tants badalonins que 
s’havien acostumat a veure 
un estol de coloms fent voltes 
a tocar de la platja, icones 
anònimes que desapareixen 
del litoral badaloní. 
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estigui gairebé en contacte 
amb el nostre clatell. 
Respecte al volant, és impor-
tant subjectar-lo fermament i 
còmodament, però no exces-
sivament relaxat. La posició 
ideal per a les nostres mans 
és, considerant e l  vo lant 
com un rellotge, les “deu i 
deu”. Aquesta ens ajuda a 
reaccionar segurs davant un 
imprevist. Encara que, en un 
trajecte llarg podrem canviar 
la posic ió de les nostres 
mans evitant l’esgotament.
Per últim, els miralls retro-
visors, que eviten haver de 
girar el coll per poder veure 
què es troba a les nostres 
e s q u e n e s ,  h a n  d ’e s t a r 
correctament posicionats i 
direccionats perquè amb un 
lleuger cop de vista puguem 
veure tot el que succeeix.

motorarea.es - amic.cat

Adoptar una postura correcta 
al volant no només ajuda a 
la nostra ergonomia, sinó 
que també ajuda a l ’hora 
de conduir evitant un major 
nombre d’accidents, ja que 
permet una reacc ió més 
ràpida davant un imprevist 
o incident. 
Per això proposem una llista 
de recomanacions simples 
que ens ajuden a conduir de 
manera segura i còmoda-
ment els nostres vehicles. 
Per  exemple,  regu lar  bé 
els nostres seients permet 
una major llibertat d’acció i 
moviment, deixant que els 
nost res peus accede ix in 
sense dificultat als pedals.
Una altra acció simple és 
controlar l’alçària del seient i, 

a més, la posició dels nostres 
respatllers. L’alçària, princi-
palment, perquè necessi-
tem una correcta visibilitat 
sobre allò que tenim davant. 
I la posició del respatller per 
evitar el cansament. Aques-
ta, la podem calcular amb 
la d is tànc ia dels nostres 
canells; si aquests toquen 
la part superior del volant, 
sense esforç i amb l’esquena 
recolzada, estem asseguts 
correctament.
El recolzacaps i el volant 
són a l t res e lements que 
hem de controlar. El primer, 
per norma general, no es té 
molt en compte i resulta ser 
un element fonamental de 
seguretat. En un accident 
serà el que mitigui l’impacte 
del nostre coll. Així que és 
important assegurar-nos que 

Autoescoles

 La postura davant del volant 

SUPLEMENT.indd   1SUPLEMENT.indd   1 15/09/2021   14:02:2315/09/2021   14:02:23



28 29

motorarea.es - amic.cat

Circular amb un vehicle en 
bon estat millora la segure-
tat vial i evita el risc de patir 
accidents, per això és impor-
tant fer un correcte mante-
niment dels elements del 
vehicle.
• Llums: s’ha de comprovar 
que funcionin els diferents 
llums del vehicle, sobretot 
els fars davanters. És conve-
nient que estiguin l leuge-
rament inclinats cap a baix 
per evitar enlluernar d’altres 
conductors.
•  Rodes:  e l  pneumàt i cs 
han de tenir la pressió que 
indica el manual, aquesta 
s’ha de comprovar en fred. 
També és important compro-
var la fondària del dibuix i 
buscar possibles escletxes. 
És recomanable canviar els 
pneumàtics cada 15.000 km.
• Frens: s’ha de compro-
var una vegada al mes que 
el nivell del líquid de frens 
romangui sempre igual, si 

baixa caldrà afegir-hi més, 
sense sobrepassar la línia 
que marca el fabricant.
•  E i x u g a p a r a b r i s e s : 
comproveu que el recipient 
estigui ple i que no hi hagi 
obstruccions en els orificis 
de sor t ida. Si les gomes 
e i xu g a par a b r i se s  e s t an 
deteriorades, canvieu-les.
• Oli: convé revisar el nivell 
de l’oli una vegada al mes, i 
canviar-lo cada 5.000 km. A 
més s’ha de reemplaçar el 
filtre en cada canvi. 
• Bateria: l ’exterior de la 
bateria ha d’estar net i sec, si 
apareix una capa blanca en 

els terminals, netegeu-los amb 
un raspall i aigua amb bicar-
bonat sòdic i unteu-los amb 
greix antiàcid. Si és una bateria 
que necessita manteniment, 
comproveu el nivell d’aigua 
destil·lada i ompliu el que falti. 
• Líquid de la transmissió: 
una vegada al mes reviseu 
aquest líquid, que cal canviar 
cada 60.000 km.
•  A n t i c o n g e l a n t :  s ’ h a 
d e  c o m p r o v a r  e l  n i ve l l 
d’anticongelant. És recoma-
nable que una vegada l’any en 
un taller professional us buidin 
el sistema de refrigeració i 
reemplacin l’anticongelant.

• Permisos de moto i cotxe
• Reciclatge
• Intensius de teòrica 
     i pràctica  
• Pagaments Fraccionats
• Packs en oferta  

Avda. President Companys, 21 Badalona
Tel. 933 891 461 Whatsapp: 640 362 622

www.autoescolacarian.com

 Revisió periòdica del vehicle 
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nals no covid. Les unitats 
especials, com ara la UCI o 
la Unitat Coronària, mante-
nen els protocols establerts 
f ins ara. Pel que fa a les 
persones ingressades amb 
coronavirus, poden rebre 
una vis i ta els dimar ts en 
horari de 17 h a 18 h i sempre 
ha de ser la mateixa persona.

declaració de responsabi-
litat, el registre de visites i 
presentar el certificat de la 
pauta completa de vacunació 
contra la COVID-19, junta-
ment amb el DNI. 

Les persones ingressades 
a  Germans Tr ias  poden 
rebre de nou la visita d'un 
acompanyant els dimarts, 
dijous i dissabtes de 13 a 16 
h. Aquesta nova normativa 
d'accés a l 'hospital es va 
posar en marxa el passat 
dissabte 11 de setembre. Tot 
i que es permeten acompan-

També fa una setmana van 
començarar els nous règims 
de visites als pacients ingres-
sats a l'Hospital Municipal de 
Badalona i al Centre Socio-
sanitari El Carme de BSA. 

yants di ferents cada dia, 
es recomana que sempre 
sigui la mateixa persona i 
que presenti el seu cer t i-
f i cat  de vacunac ió de la 
covid-19, en format digital 
o paper. La nova estratègia 
de visites a persones ingres-
sades s'aplica a les unitats 
d'hospitalització convencio-

Aquesta mesura, de caràcter 
temporal, respon a la situació 
epidemiològica del moment. 
En totes les visites autoritza-
des, els familiars per accedir 
han de continuar signant la 

 Can Ruti flexibilitza de nou  
 la normativa de visites a 
 pacients ingressats 

Nous règims de visites a l'Hospital Municipal i El Carme
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Cada dia, Salut actualitza les 
dades de la Covid-19, unes 
dades que també actualitza el 
TOT Badalona a la seva pàgi-
na web. Aquest dimecres, 15 
de setembre, les dades s'han 
situat en nivells molt baixos, 
per sota de 60 punts. Aquesta 
xifra no era tan baixa des del 
passat juliol de 2020. Fins i tot, 
a nivell Badalona, a principis 
d'aquest estiu el risc de rebrot 
no va ser tan baix com les da-
des registrades aquesta set-
mana. Segons Salut, durant els 
darrers set dies s'ha diagnosti-
cat 84 positius a Badalona. A 
més, la taxa de reproducció de 
l'epidèmia ponderada setma-
nalment (rho7) s'ha situat en 
els 0.76.

Salut

163.000 badalonins ja tenen 
la pauta completa de la va-
cuna
Aquest dimecres, 15 de set-
embre, més de 163.000 bada-
lonins i badalonines ja havien 
rebut la pauta completa de la 
vacuna. A més 170.000 ciuta-
dans ja tenien a primera dosi. 
Aquesta setmana, els CAPS 
de Nova Lloreda i Apenins 
Montigalà, a més del Centre 
Cultural El Carme o el Socio-
sanitari han seguit vacunant 
sense cita prèvia.

Uns 25 pacients ingressats 
per Covid-19 als hospitals
Pel que al nombre 
d'ingressats als hospitals ba-
dalonins actualment hi ha 27 

ingressats, similar als darrers 
dies. Tot i aquestes persones 
ingressades, les xifres han 
anat baixant respecte al pic 
d'aquest estiu que van supe-
rar el centenar de persones 
ingressades als hospitals 
Germans Trias i Pujol i també 
a l'Hospital Municipal de Ba-
dalona.

 El risc de rebrot se situa a 
 Badalona en nivells baixos 
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bellezaactiva.com - amic.cat

Ja portem gairebé deu dies 
d'aquest mes de setembre i el 
més probable és que hagis tornat 
a la feina. Encara tenim el bru 
a la pell, i seguim pensant en 
aquelles meravelloses vacan-
ces, però... no saps l'oportunitat 
que s'obre quan ' tornem a 
començar'. És el moment de 

tornar a cuidar el cutis després 
de tot l'estiu, i prometre't a tu 
mateixa que aquest curs consen-
tiràs la pell una mica més. Així 
que pren nota d'aquestes cures 
facials per a setembre.

Les cures que demana a crits 
el teu cutis
Les llargues jornades de sol 
han deixat més que el bru en 

la teva pell. La radiació solar 
fomenta l'oxidació cel·lular de 
la pell i la hiperpigmentació, 
així que és probable que notis 
alguna taca que abans no 
tenies i fins i tot que experi-
mentis l'arribada d'acne. Si a 
la petjada del sol, li sumes la 
preocupació pels nous reptes i 
l'estrès, el cutis pot lluir bosses 
i ulleres i patir una aparença 

 Abraça aquest nou inici 
 amb aquestes cures facials 
 per a setembre 

Tendències

POLLASTRES A L'AST · MENJARS PER EMPORTAR 
MENÚ DIARI 7,50€

Obert de dilluns a diumenge 
de 10h. a 15.30h. 

SERVEI A DOMICILI AL CENTRE 93 464 19 76 (ENCÀRRECS)
(GRATUÏT COMANDES SUPERIORS A 15€)

RECOMPENSEM LA TEVA FIDELITAT AMB UN MENU GRATUÏT

 Segueix-nos

POLLASTRES A L'AST · MENJARS PER EMPORTAR · ESMORZARS · DEGUSTACIÓ

Canonge Baranera, 121 Tel. 93 464 19 76
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més cansada i  apagada. 
Què podem fer? Pren nota 
d'aquestes quatre claus!

1. La higiene facial, sempre 
a ratlla. La neteja del cutis és 
el primer pas i el més impor-
tant per a garantir que la pell 
estigui sana i bella, així que cada 
dia és fonamental alliberar-la 
dels gèrmens i de les restes de 
maquillatge. A més, igual que a 
la tardor passada, tenim a la 
mascareta com a companya, 
un complement que acumula 
més gèrmens i que afavo-
reix l'aparició d'acne i punts 
negres. És imprescindible fer 
desaparèixer les restes de 

brutícia cada dia del nostre 
cutis per a evitar que es tapi.

2. La hidratació i la nutri-
ció, mai estan de més. Una 
pell assedegada és una pell 
que pateix, i ho mostra amb 
falta de lluminositat i aspror. 
El cutis requereix la retenció 
d'aigua per a lluir radiant i 
de l'aportació d'ingredients 
nutritius. Per aconseguir els 
resultats òptims, la mil lor 
rutina és optar per productes 
adequats a les necessitats de 
la teva pell.
3. Confia en els tractaments 
reparadors. L'estiu és merave-
llós, però per a la nostra pell ha 

suposat un vendaval, així que 
és el moment d'apostar per 
productes facials reparadors 
que afavoreixin l'oxigenació 
cel·lular i que facin front a 
altres agents externs nous 
com els canvis de tempera-
tura.

4. Les fórmules antiaging, 
una bona aliada en la teva 
rutina facial. Per combatre 
l'oxidació cel·lular produïda 
per la radiació solar, les noves 
taques i la falta de fermesa 
que comporta (per la pèrdua 
de col·lagen i àcid hialurò-
nic), són molt interessants els 
productes facials antiaging.
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Alguns dels accidents de 
trànsit que es produeixen 
no poden evitar-se perquè 
provenen de motius externs 
al conductor com el mal estat 
de la calçada, la projecció 
d'articles que provenen de 
l 'ex ter ior o la intromissió 
d'animals tant enmig de la 
carretera com a l'interior de 
l 'automòbil (insectes). No 
obstant això, les estadísti-
ques de la Direcció General 
de Trànsit indiquen que la 

34 35

 Com evitar els accidents 
 de trànsit 

m aj o r i a  d e  s i n i s t r e s  e s 
produeixen en carreteres 
secundàries on no existeix 
separació de carrils i on la 
visibil i tat és menor, i fruit 
de males conductes tant 
de l'automobilista com dels 
seus acompanyants. És per 
a ixò que hem d 'ex tremar 
les precauc ions i  segu i r 
de manera estricta tant les 
velocitats marcades com la 
resta de normativa de trànsit.
La falta d'atenció del conduc-
tor a causa de l'ús del mòbil, 
el GPS o la ràdio, circular amb 

taxes altes d'alcohol i droga o 
el cansament, estan entre les 
causes més freqüents de la 
majoria dels accidents.
Alguns per tant dels consells 
que hem de seguir serien:
- No manipular cap aparell 
electrònic  mentre s'està 
conduint.
- Parar cada 200 km (o unes 
3 o 4 hores) per a descan-
sar.  F ins  a  se t  vegades 
s'incrementa la possibilitat 
d'un accident quan estem 
cansats.
-  Mantenir  la  d is tància 

Motor

Horarios:  8,30 a 13h. · 15,30 a 19h.
C/ Jovellar, 18-20 | Rbla. de Sant Joan, 13

T. 93 384 11 52

Badauto
Taller de Reparacions
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de seguretat amb al t res 
vehicles, i especialment amb 
motoristes i ciclistes, ja que 
ells són més vulnerables.
- Evitar l'efecte elefant. Així 
denomina la DGT a la projec-
ció d'objectes que no han 
estat degudament subjectats 
tant en el maleter com en els 
seients i que es desplacen 
en produir-se una frenada 
brusca.

- No marcar-se un horari 
d'arribada i fer les parades 
que es considerin necessàries.
- Conduir preferentment de 
dia per a una millor visibilitat. 
La major part dels accidents 
es produeixen a la tarda i a 
la nit.
- No agafar el cotxe en cas 
d'haver begut o quan s'estan 
prenent medicaments que 
produeixen somnolència. El 

40% dels morts passaven la 
taxa d'alcohol permesa.
- Circular en la mesura que 
sigui possible per autopis-
tes i autovies, ja que són més 
segures.
-  Real i t zar  una revis ió 
completa del cotxe abans 
d'iniciar un viatge llarg, sobre-
tot fent una especial atenció 
als sistemes de frenat i enllu-
menat.

TALLER: Guixeres, 52  Badalona 

PADDOCK-BDNPADDOCK-BDN
ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

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

BOTIGA: Baldomero Solà, 4  Badalona 
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Consumer/eroski.com - amic.cat

Prop de 91.000 menors de 
cinc anys sofreixen cada any 
algun contratemps, de major 

o menor envergadura, entre 
les parets del seu domicili, 
el lloc de major sinistralitat 
per als petits. Així ho cons-
taten les dades del Ministeri 

de Sanitat en l'estudi 'Detec-
ció d'Accidents Domèstics i 
d'Oci'. Per evitar aquests ac-
cidents, la clau està a acon-
seguir que la casa sigui una 
llar segura, en el qual el nen 
es pugui moure a plaer sense 
perill.

A continuació s'enumeren 
els riscos domèstics més co-
muns per als petits i s'explica 
com prevenir-los.
Caigudes en l'escala. El 
13,3% dels menors d'un any 
accidentats ha sofert una cai-
guda per les escales. La prin-
cipal mesura de prevenció és 
col·locar portes de seguretat 
en tots dos costats de l'escala 
i cuidar que romanguin tanca-
des mentre el menor deam-
bula per la casa.
Productes tòxics. Els pro-
ductes de neteja i els medi-
caments han d'estar sempre 
fora del seu abast. El més re-
comanable és guardar-los en 
mobles alts als quals no pu-
guin accedir, o bloquejar les 
portes on es trobin aquests 

 És segura la teva 
 casa per als nens? 

Llar

37
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productes per a impedir la 
seva obertura.
Talls i ofegaments. Els ma-
terials punxants poden cau-
sar talls i els elements petits 
provocar l'ofegament del nen. 
Cal tenir la màxima cura amb 
aquests articles i evitar que 
els menors puguin accedir a 
ells, amb dispositius de segu-
retat infantil.
Endolls. Els endolls són 
molt atractius per als bebès, 
i mentre gategen estan a la 
seva altura. Convé que sem-

pre estiguin coberts amb pro-
tectors de plàstic, que són 
molt difícils d'extreure per als 
nens.
Cops al cap. El 73% dels me-
nors d'un any accidentats es 
colpegen al cap. Per evitar-
ho, es poden posar protec-
tors als elements que puguin 
resultar més susceptibles de 
fer mal al nen, com les can-
tonades de les taules, mobles 
baixos i qualsevol mobiliari de 
vidre de la llar.
Protectors de portes. Des-

prés del cap, les extremitats 
superiors dels nens són la 
part del cos més afectada 
en els accidents casolans. 
Per a prevenir-ho, es poden 
col·locar diferents dispositius 
de seguretat, com a topalls 
de suro o goma-escuma en la 
part superior de la porta.
Finestres i balcons. Han 
de ser inaccessibles per als 
nens. Hi ha elements de se-
guretat en el mercat que im-
pedeixen que puguin obrir les 
finestres.
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es poden fer en sec, és a 
dir, sense aigua. Això inclou 
escombrar, podar les plantes 
o treure les teranyines. Així 
trauràs la majoria de la pols i 
ja la teva casa semblarà una 
altra completament diferent. 
També encarrega't de man-
tenir-ho tot ordenat, perquè 
si no crea una sensació de 
brutícia.
A més, no t'oblidis de netejar 
la pols de les taules i els mo-
bles, utilitzant un plomall o 
un drap. En aquest cas, pots 
usar un drap humit, però amb 

 Trucs per a netejar la casa 
 gastant poca aigua 

unes gotes serà suficient.
A l'hora de fregar, no fa falta 
que omplis la galleda fins als 
topalls, només necessites la 
quantitat justa per a poder 
mullar bé el pal de fregar.
A l'hora de rentar els plats, 
intentar fer servir la quantitat 
justa d'aigua. Mulla el fregall 
amb una mica d'aigua i vés 
ensabonant els plats i fre-
gant per a llevar la brutícia. 
Deixa actuar el sabó i, per 
aclarir-los, posa tots els plats 
que puguis en la pila per a 
aprofitar al màxim l'aigua.

vivirhogar.republica.com · amic.cat

Netejar la casa és important, 
però també ho és l'estalvi 
d'aigua.
A tots ens agrada tenir la 
casa neta. El pensament ge-
neral és que fa falta gastar 
molta aigua per a netejar a 
fons, però no. Amb els se-
güents trucs, podràs contri-
buir al fet que no es malbarati 
aigua, alhora que vius en un 
entorn higiènic i agradable.
En primer lloc, centra't en 
els aspectes de neteja que 

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

93 464 10 24 · 651 58 89 70· C/ Sant Bru, 208, Badalona · instalksa@hotmail.com
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MASCARETA 
FFP2 
HOMOLOGADA

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

 0,98€ + IVA

a partir 

0,19€
+ IVA
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Facilitat Roser Bona · AMIC

Frases cèlebresFrases cèlebres DitesDites
«Fer amb soltesa el que és difícil 
als altres, aquesta és la senyal del 
talent, fer el que és impossible al 
talent, aquest és el signe del geni» 

Henry F. Amiel

«No mirar prim»

Significat:  no tenir miraments, no tenir 
manies, no tenir escrupols en fer quelcom.

 Àries (Del 21/3 al 20/4)

Si estàs esperant algun tipus d'ajut 
econòmic o subvenció, amb Venus 
transitant per Casa VIII pots rebre 
respostes positives. A la feina potser 
toca posar límits a l'abús.

 Taure (Del 21/4 al 20/5)

Venus fa aparició per la Casa VII i 
activa el sector de la parella. Si en 
tens, entreu en una etapa més cor-
dial i afectuosa i si no en tens, pot 
donar-se alguna oportunitat.

 Bessons (Del 21/5 al 20/6)

A la feina pots viure un ascens o 
una millora salarial. La salut entra 
en una etapa sanadora si hi havia 
alguna malaltia o patologia. L'amor 
pot sorgir al sector laboral.

 Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Venus és a la Casa V i l'amor es pot 
fer present. Pot donar-se l'inici d'una 
relació sentimental. Bona etapa per 
aproximar-se més als fills i per gaudir 
del temps de lleure.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Bon moment de redecorar la llar o 
fer alguna petita reforma. Si tenies 
algun conflicte familiar, entres en 
una etapa més cordial i dialogant. 
Penses en un amor del passat.

 Verge (Del 24/8 al 23/9)

Si véns d'un temps de mal humor, en-
tres en una etapa d'alegria i equilibri 
interior. Et pots sentir més creatiu i 
vital. S'activa la comunicació amb 
algú del teu interès

 Balança (Del 24/9 al 23/10)

Valores la teva relació de parella 
i reflexiones sobre el vostre futur. 
Etapa meditativa sobre cap on vols 
dirigir la teva vida. Possibles millores 
al sector econòmic.

 Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Venus al teu signe afavoreix la con-
nexió amb els afectes i aprofites per 
gestionar el que sents. Pot comen-
çar una història d'amor. Objectius 
laborals que comencen a moure's.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Etapa de reflexió sobre el teu món 
emocional/sentimental. Apliques els 
aprenentatges en aquest sector per 
no tornar a partir. Cerques teràpies 
que t'ajudin a relaxar-te.

 Capricorn (Del 22/12 al 20/1)

Augmenten les amistats amb noves 
trobades. Diversos amors i arribarà 
un moment que tocarà triar. A la fei-
na convé ser prudent i si no estàs a 
gust, cerca altres opcions.

 Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Venus entra a Escorpí i transita per 
Casa X, activant el sector professio-
nal. Si esperaves una oportunitat, ara 
es podria donar. Poses més atenció 
al teu aspecte personal.

 Peixos (Del 20/2 al 20/3)

La tensió Sol/Neptú pot inclinar-te a 
un excés d'idealització. No prenguis 
decisions precipitades i no reaccions 
a la provocació. Venus a Casa IX pot 
portar alguna escapada.

Horòscops
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Mots encreuatsMots encreuats

Passatemps

2
2 6 3 9 1

3 1 6 4
1 5 4 6 8 3

2 4 8 1 5 6
1 2 4 5
4 6 3 5 2

5

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

Dificultat: Difícil

4
6 9 5 7

1 9 5 6
2
6 4 8 1 5 3

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

Dificultat: Baixa
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Nº Per cercar
1. Full de paper escrita.
2. Dama.
3. Cub petit amb punts, cada cara té una quantitat de punts diferents als altres, s'utilitza generalment

en jocs. D'donar.
4. Nene. Que està en la infantesa.
5. Tasca. Qualsevol producte intel·lectual en ciències, lletres o arts, i amb particularitat el que és

d'alguna importància.
6. Gas atmosfèric respirable. Barreja gasosa composta en la seva major part per oxigen i nitrogen i, a

més, petites quantitats d'argó, àcid carbònic i vapor d'aigua, que forma l'atmosfera terrestre.
7. Algú per confiar. Que té amistat. Utilitzada també com a tractament afectuós, encara que no hagi

veritable amistat.
8. El dia en què estem. El dia present.
9. Món en què vivim.
10. Temps que va passar. Abans de l'ara.
11. Temor angoixant.
12. Metal valuós de color daurat.
13. Afecte íntim.
14. Dissolució coloidal d'un gas o vapor en un altre. Per exemple, la condensació del vapor d'aigua en

l'aire per disminució de la temperatura atmosfèrica. Massa de vapor a l'atmosfera .
15. Torrente constant d'aigua.

Download
Get the free ebook + a demo account to practice

Deriv Open

1. Full de paper escrita. 2. Dama. 
3. Cub petit amb punts, cada cara 
té una quantitat de punts diferents 
als altres, s'utilitza generalment en 
jocs. D'donar. 4. Nene. Que està en 
la infantesa. 5. Tasca. Qualsevol 
producte intel·lectual en ciències, 
lletres o arts, i amb particularitat el 
que és d'alguna importància. 6. Gas 
atmosfèric respirable. Barreja gaso-
sa composta en la seva major part 
per oxigen i nitrogen i, a més, peti-
tes quantitats d'argó, àcid carbònic i 
vapor d'aigua, que forma l'atmosfera 
terrestre. 7. Algú per confiar. Que 
té amistat. Utilitzada també com a 
tractament afectuós, encara que no 
hagi veritable amistat. 8. El dia en 
què estem. El dia present. 9. Món en 
què vivim. 10. Temps que va passar. 
Abans de l'ara. 11. Temor angoi-
xant. 12. Metal valuós de color daurat. 
13. Afecte íntim. 14. Dissolució coloi-
dal d'un gas o vapor en un altre. Per 
exemple, la condensació del vapor 
d'aigua en l'aire per disminució de 
la temperatura atmosfèrica. Massa 
de vapor a l'atmosfera. 15. Torrente 
constant d'aigua.
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ES NECESSITEN 
REPONEDOR AMB CARNET 
DE CONDUIR
FRUITERES I CAIXERES
 
(Imprescindible experiència i carnet de conduir) per a 
Supermercats de Badalona. Interessats/des enviar C. 
Vitae a: meritxell_ayra@condis.es

VARIS

C O M P R O   C O M I C S , 
discos, álbumes de fútbol, 
P l a y m o b i l ,  s c a l e x t r i c , 
G e y p e r m a n ,  M a d e l m a n , 
muñecas, Tente, Rico, Paya 
y Antigüedades en general   
679 736 491 
C O M P R O  A N T I G U E D A -
DES: muñecas, scalextrics, 

g ey p e r [1] m an  m ad e lm an 
tebeos comics objetos religio-
sos y militares puros plumas 
licores libros y mucho más 
pago inmediato 627 937 101

TREBALL

JOVEN 31 AÑOS, naciona-
lidad española, busca traba-

42 43

Anuncis 
per paraules

j o  manten im ien to  c asas . 
Referencias. Coche propio. 
699 20 40 45 – 631 01 16 68 
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA busca trabajo interna 
o externa para cuidado de 
mayores. 631 712 818
SRA.OFRECE SU SERVI -
CIOS al ciudadano de perso-
nas mayores,limpieza 
666 006 472
SRA OFRECE SU SERVI -
CIO en cuidado de personas 
mayor y limpieza 666 006 472
SEÑORA BUSCA TRABAJO 
de limpieza. Jornada comple-
ta o media 631 198 427
CHICA CON EXPERIENCIA 
y en cuidado de personas 
mayor y limpieza 634 260 133
SE PRECISAN COMERCIA-
LEs para la zona de BCN. 
Importes ingresos y horario 
flexible. Interesados enviar CV 
a: judithrodrigo@pbagencia.
com Ofer ta válida hasta el 
24/09/2021 
HACEMOS TODO TIPO DE 
PALETERIA, pintura y fonta-
nería presupuesto sin compro-
miso 625 068 570
M UDAN Z AS ,  M O N TAJE , 
DESMONTAJE de muebles. 
Presupuesto sin compromiso. 
698 645 233 WhastApp - 
www.totmudanzas.com 
SEÑORA CATALANA busca 
trabajo de cuidadora de gente 
grande y niños. Disponibilidad 

MASCARETA 
FFP2 

HOMOLOGADA

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

a partir 

0,19€ 
+ IVA
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 INSERTA EL TEU   
 CLASSIFICAT 

 ONLINE: 

42 43

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

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

completa.  671 704 347
CHICA BUSCA TRABAJO 
para limpieza y cuidado de 
mayores por horas. Disponi-
bilidad inmediata.  Papeles en 
regla. 602 804 595
CHICA BUSCA TRABAJO 
cuidando mayores o limpieza. 
Por horas o interna. 
632 134 892
BUSCO TRABAJO de limpie-
za por horas o cuidado de 
personas mayores. 
612 480 135
CHICA CON EXPERIENCIA y 
referencias busca trabajo para 
cuidar mayores y limpieza por 
horas. 602 024 082

IMMOBILIARIS

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

 Les compravendes i 
 hipoteques totals al juliol 
 van superar les xifres de 2019 

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONES, 

ALBAÑILERIA, 
ELECTRICIDAD, 

FONTANERIA, GAS, 
PINTURA, ECONÓMICO

670 -232 -977

noticias.habitaclia.com 

El Col·legi de Registradors 
informa sobre l'avanç de dades 
provisionals de l'Estadística 
Registral Immobiliària del mes 

de juliol, relativa a compra-
vendes i hipoteques inscrites, 
en comparació amb el mateix 
mes de l'any anterior. S'analitza 
també la dada mensual de juliol 
de 2019 a l'efecte de compa-
rar també amb el mateix mes 
de l'any anterior a l'inici de la 
pandèmia. Al juliol, el nombre 
de compravendes totals s'ha 
incrementat un 42,0% respecte 
a juliol de 2020. De les 67.284 
operacions realitzades al juliol 
de 2020, es van passar a les 
95.518 al juliol d'enguany, un 
augment de més de 28.000 
operacions, conseqüència 
de l'alentiment de l'activitat 

motivada per la pandèmia 
durant juliol de l'any passat. En 
relació amb el mes de juliol de 
2019, en el qual es van registrar 
89.482 operacions, es constata 
un increment del 6,8%, xifra 
més significativa en tractar-se 
d'un mes en circumstàncies de 
cicle econòmic normal, però 
més estable ja que l'evolució 
observada al juny (increment 
del 23%). Influïda, com ja es 
va esmentar el mes passat, 
pels efectes de la posada en 
marxa de la Llei 5/2019, amb 
l'alentiment inicial d'operacions 
que va portar aparellada l'any 
passat.

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

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
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Troba la teva 
revista als 

distribuïdors 
oficials del TOT 

Distribuïdors

RENOVACIÓ 
Av. d'Alfons XIII, 127

933 87 93 50

RENOVACIÓ 
Pau Claris, 1-3

93 387 79 97

RENOVACIÓ 
Independencia, 188

933 88 65 08

Horari de 9 a 21 h OBERT  365 Dies

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè  és una revista molt solicitada per la gent de 

Badalona i agrada molt per la informació que dóna 
de la ciutat.

Totes les seccions: Fruiteria, xarcuteria 
i carnisseria, peixateria amb Peix de la Llotja 

de Badalona cada dia a partir de les 13 hores i forn.
Més de 10 anys al vostre servei!

Comandes a domicili. 
Reserva d'hores de comanda. 

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. 

Horari: De 10 - 15.30h. de dimarts a diumenge.
Pollastres a l'ast per encàrrec i plats preparats.

35 anys d'experiència en menjars casolans, i pollas-
tres a l'ast. Laborables menús a 7 euros.

Per què renoveu com a distribuïdors del TOT?
Per oferir als nostres clients la revista de referència 

de la ciutat.
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  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

  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 ĹALBERT
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
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
PASTISSERIA  GUIFRÉ
De Mar, 111  
93 463 52 17
SPORT DREAMS 
WEAR
De Mar, 126  
93 389 45 61

  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

Distribuïdors oficials
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LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
SMARTOPTICS
Avd. Marti Pujol, 211
931 164 674
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 Com-
panys, 45 933 845 357

  GORG  
FARMÀCIA OLÍMPIC
Alfons XIII 127 
933 879 350
LOTERIA SORS
Joaquim Ruyra, 1 - 3
933 871 797 
REST. SHAN HAI CITY
M. Mont-Roig, 72-74
933 979 163 

  LA SALUT  
CARNISSERIA 
HERNANDO
Pau Piferrer, 15
933 990 901
XURRERIA RODRÍGUEZ
Pg. La Salut, 76
933 874 690

MERCAT LA SALUT
Marqués de Sant Mori, S/N
93 383 32 61
649 199 883 

CARNICERIA
CHARCUTERÍA 
MARI LA EXTREMEÑA 
Quevedo, 18 3 
933 839 706

  LLEFIÀ  
TOT POLLASTRE
Joan Valera, 18-22
Marquès Sant Mori, 116
BOCATELI 
BAR RESTAURANT
Circumval.lació, 22
93 399 80 98
JOSE  TOMAS
M. de Sant  Mori, 112
933 877 977
QUEDA POLLO
Avda. St Salvador, 80-84
933 884 827

  LLOREDA  
FORN ANA I ELI
Avda. Lloreda, 55 
93 603 06 15 
FORN  SWING
Catalunya, 39
934 606 670
DIETETICA SANDRA
Avda. Catalunya, 45-47 
93 387 28 24
CONGELATS ROSALIA
Avda. Catalunya, 77-79
651 11 86 10
FARMACIA  MONGUIÓ
Rambla Sant Joan, 180
933 873 893

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

  MORERA  
BON AREA (MORERA)
Morera, 101
933 955 012
FORN CA L’AVI
MARSAL  
Carrer de Sant Vicenç, 31
93 156 58 66
POMAR  
MERCAT POMAR
Avda. Primer de maig 
S/N
FORN DE PA ARTESÀ
Plaça Pomar, 3
645 45 00 32

  PROGRÉS  
CA LA BERTA
Guifré, 208
648 63 95 93 
FARMÀCIA PRAT
Francesc Macià  94
93 387 06 47
607 26 72 21 
FLORISTERIA 
S. VENTURA
Plaça Pep Ventura, 13
FRUITES I VERDURES 
PADRÓS
Providencia, 140
933 872 021
PASTISSERIA GUIFRÉ
Guifré, 259
93 387 5093 
LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280
93 348 45 76

CAN MIXO
Tot per la  teva mascota 
Roger de Flor, 82
933 887 457
PIT I CUIXA
Güell I Ferrer, 33 
934 643 087
LOTERIA MUSSOL 
MÀGIC
Alfons XIII, 6
933 988 296 
CONDIS 
Guifré, 100-108 
934 646 989
JOIERIA LA PLANA
Guifré, 82
933 977 156
ALFA  BADALONA  
CENTRE – MAR 
Industria  143 – 149 local
93 397 59 65 
CONDIS 
Torner, 5-7
934 610 770
ULTRAMARINOS 
MARTINA
Progres, 93
93 388 12 42

  RAVAL  
FORN MARENA
Baldomer Solà, 55
933 979 671
FONTISI PASTISSERIA
Plaça Pep Ventura, 16 
93 387 49 42

  SANT CRIST  
BON ÀREA
Coll i Pujol, 185
934 610 405

Troba la teva 
revista als 

distribuïdors 
oficials del TOT 
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   Descobreix més ofertes a www.sayez.com 
   Atenció al client venta online hola@sayez.com

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

Cadira d'oficina 
o estudi

Disponible en més 
colors

115€

Armari vestidor
Funcional i molt 

actual. Ample 
flexible de 110 

fins a
140 cm

109€

Taula d'escriptori
Escriptori de 139 cm d'ample 

135€
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