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Si t’ho diuen,
no t’ho creuràs!
Tot el material per a realitzar les teves reformes
amb un finançament increïble!!!
A Badagres ho tens fàcil,
a Badagres ho tens tot
Finançament
de fins a 24
mesos sense
interessos*

Y

*Finançament subjecte a l’aprovació
de l’entitat financera corresponent
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l’equip de futbol adaptat
de l’AEB BADALONES
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La Setmana

La construcció de pisos a Ca l’Arnús
obre un debat ciutadà
Ciutat | Redacció

Pulmó de Badalona, zona
verda, espai d'esbarjo per a
moltes famílies de Badalona
on els més petits i petites de
la casa -i els que ja no ho són
tant- poden gaudir i passar
dies rodejats de la família
i amics dins d'aquest Parc
tan emblemàtic. El 'Central
Park' de Badalona. Així es
Ca l'Arnús, una de les zones
més emblemàtiques i mítiques de la ciutat que veu pel
retrovisor com l'especulació
urbanística s'apropa per reduir espais verds i naturals.
El parc de Can Solei i Ca
l'Arnús està situat al sud-est
de Badalona, ocupant bona
part del barri de Casagemes
i compartint veïnat amb el
centre de la localitat. Indret

molt utilitzat per tots els badalonins i badalonines per
passar les seves jornades
diàries i festives. La importància de mantenir la flora i
la fauna del Parc és un orgull
badaloní i qui sap si també
és un orgull de classe el fet
de defensar aquest espai
de Badalona. L'especulació
s'ha posat en mar xa i els
veïns i veïnes, també. Han dit
prou i han destacat i afirmat
que "Ca l'Arnús no es toca",
és el lema que es pot llegir
per diferents racons i blocs
de pisos de la localitat. Defensar els espais verds, és
solidaritzar-se amb les zones
naturals i posicionar-se en
contra del capitalisme especulatiu que vol conquerir el
parc de Ca l'Arnús, omplint-lo
de grans blocs de formigó,

especulació i edificacions.
Ara, i en un moment on el
canvi climàtic està més present que mai i que ha arribat
per quedar-se, és vital que
hi hagi voluntat política per
allunyar l'especulació urbanística i la construcció dels
blocs de pisos del parc de
Ca l'Arnús.
Són moltes les entitats i associacions badalonines que
van lluitar perquè Ca l'Arnús
passes a ser un parc públic
metropolità. Com sempre, el
capitalisme olora la sang de
l'animal ferit per especular i
construir pisos per un guany
propi i individualista. Dues
zones del parc han passat a
mans privades i una empresa
vol construir en aquest espai
més de 40 pisos nous. La lluita popular s'hi nega i persis-
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teix en el fet que l'espai verd
per excel·lència de Badalona
continuï sent públic sense
presència de l'especulació
i l'enriquiment empresarial.
Retiren de la junta de
govern local el projecte d'urbanització d'una
promoció de pisos a Ca
l'Arnús
El projecte de construcció
d'una promoció immobiliària
a Ca l'Arnús no es va tractar a la junta de govern local d'aquest dimarts dia 26
de juliol. La tramitació final
d'urbanització va començar
el passat juliol de 2021, amb
l'anterior govern del PP. El
govern vol ara parlar amb
tots els agents implicats i
tirar endavant la comissió del
pla d'usos del parc. El PGM

del projecte, aprovat sense
cap vot en contra durant el
2018, preveu la construcció d'uns 40 pisos a tocar
del carrer Sant Bru.L'alcalde
de Badalona, Rubén Guijarro, té la intenció durant el
mes de setembre, de parlar
amb totes les parts implicades, des de l'empresa de
la promoció, veïns i veïnes,
plataforma del parc i partits
polítics. Recordem que els
veïns i veïnes de l'entorn
del parc de Ca l'Arnús i Can
Solei, considerat el pulmó
de Badalona, han començat
una recollida de signatu res per evitar la construcció
d'una quarantena de pisos
a l'interior d'aquest espai a
tocar del carrer Sant Bru,
sobretot on hi havia un antic
concessionari de cotxes.

Al setembre,
un nou capítol
La teoria sembla que de mica
en mica pren forma, el més
difícil en política és fer-ho
pragmàtic. La voluntat política és indispensable i imprescindible perquè entre totes i
tots, sempre amb el suport
d'una política implicada en
les causes socials (entre moltes d'altres), pugui defensar
tot allò que és públic i, com
que Ca l'Arnús ho és, s'ha de
salvaguardar per mantenir el
'Central Park' de Badalona
en plenes condicions. Com
deia aquell "la producció de
moltes coses útils esdevé
en moltes persones inútils".
Amb tot, fem cas a les veïnes
i veïns i a les associacions
ecologistes i, entre totes i
tots: "Salvem Ca l'Arnús".
5
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Badalona tindrà platja per a gossos

Ciutat | Redacció

La platja per a gossos de
Badalona estarà ubicada a
l'espai que hi ha darrere de
la piscina municipal Mireia
Belmonte. Aquesta nova
zona pertany a la platja de
l'Estació i s'ubicarà concretament a la platja dels Patins
de Vela. Durant els treballs
per a la instal·lació d'aquesta
platja s'hauran de col·locar uns
tancats per delimitar aquest
espai, a més del personal que
hi haurà per controlar que tots
els gossos que hi entrin tinguin
xip. Pel que fa a l'horari, serà
des de les 10 h fins a les 19
h. La inauguració de la platja
per a gossos, en un principi,
es farà entre l'1 i el 7 d'agost,
depenent de com estiguin els
treballs d'adequació per a la
instal·lació de l'espai.

Una part de l'antiga fàbrica Mobba no es podrà enderrocar
Ciutat | Redacció

El jutjat contenciós administratiu número 14 de Barcelona, ha
estimat íntegrament el recurs
formulat pel Grup de Treball
sobre la Mobba (GTM). Deixa
sense efecte la desestimació
de declaració de Bé Cultural
d'Interès Local de l'edifici que
es pretén salvar. Amb tot, l'acte
anul·la l'adjudicació i el projecte
de les obres d'enderroc, fent
que una part de l'antiga fabrica
situada al centre de Badalona no es podrà enderroc. La
sentència, de data 14 de juliol,
va ser notificada a les dues
parts. Amb tot, la sentència
afirma que "el valor i l'interès

és evident i, de fet, la Direcció
General procedeix, de manera
directa i immediata, a incloure'l

a l'Inventari del Patrimoni Cultural Català del Departament de
Cultura".
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Si ets dels que es cuiden a
l’estiu… mou-te en bus
Si a l’estiu mires més el que menges, t’hidrates, et poses protecció solar… Per què no
moure’t en transport públic? Menys trànsit, menys soroll, menys contaminació. Més
econòmic, més sostenible.
Si et cuides tu, cuida la teva ciutat.
12 línies et porten a la platja aquest estiu:
M1-B2-B4-B5-M6-B7-B20-B23-B29-M30-B34-B35
AMB Mobilitat

Disponible a App Store i Google Play

@Mobilitat_AMB
@tusgsal_oficial

www.amb.cat/mobilitat
www.tusgsal.cat

@MobilitatAMB
@tusgsal

TUSGSAL.indd
1
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26/07/2022
17:07:19
29/6/22
12:42

Augmenta l’abandonament d’animals
de companyia coincidint amb l’inici
de les vacances d’estiu
La façana del Museu de
Badalona es converteix
en aparador del patrimoni
romà

Ciutat | Redacció

L’Ajuntament ha vist c om
d ur a nt e l p a s s at m e s d e
juny i les primeres setmanes d e juliol un aug ment
d’abandonaments d’animals
de companyia a la ciutat i els
municipis veïns. Només durant
la primera quinzena de juliol
el Centre d’Atenció d’Animals
de Companyia del Barcelonès
Nord (CAACBN) ha acollit més
de 50 animals que han estat
abandonats en els tres municipis als quals el centre dona
servei (Badalona, Sant Adrià
de Besòs i Santa Coloma de
Gramenet). D’aquests, prop
de quaranta són gossos, la
majoria cadells, i la resta gats.
Aquestes xifres dupliquen les
que es registren habitualment
en un mes normal. A les dades
d’animals abandonats, s’han
d’afegir totes les peticions que
rep l’Ajuntament per a fer una
cessió d’animals de companyia per falta de recursos per
a cuidar-los. Durant aquest
més juliol ja s’han registrat deu
peticions. A causa d’aquestes
xifres, el CAACBN es troba
en una situació crítica per
l’alta ocupació i la manca

Un nou food truck
al Passeig Marítim
de Badalona
Nou projecte de caps de setmana amb l'obertura d'un food truck
al litoral badaloní que li han posat per nom 'La Costa' i on el disseny del seu logotip es pot veure
l'emblemàtica figura del Pont del
Petroli de Badalona.
8
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A partir d'aquest dimecres 20
de juliol, la façana del Museu de
Badalona es transforma en una
finestra privilegiada per la qual,
periòdicament, trauran el cap les
peces més emblemàtiques de
la Baetulo romana. La iniciativa
respon a una nova estratègia de
comunicació en forma de lones
de gran format amb les quals es
vol aconseguir un major impacte
publicitari amb l'entorn.
de places per atendre més
animals. Davant d’aquesta
situació, l’Ajuntament fa una
crida a la tinença responsable i la conscienciació sobre
l’abandonament. La regidora
de Medi Ambient, Sostenibilitat
i Benestar Animal, Rosa Trenado, va explicar que “ens estem
trobant situacions inhumanes.
Trenado va remarcar que
“aquestes accions són intolerables; les persones que tenen
animals de companyia o que
es plantegen tenir-los, han de
ser conscients que no són una
joguina i que són responsables
del seu benestar”.

Inaugurada la plaça Jordi
Dauder i Guardiola i la promoció d'habitatge social

Aquest dimarts 19 de juliol es
va inaugurar la plaça Jordi
Dauder i Guardiola i la promoció d'habitatge social, Edifici Llevant i Edifici Gregal, a
Badalona. Es trac ta d 'un
projecte de ciutat resultant de la
col·laboració entre l'Ajuntament
de Badalona, la Cooperativa
Arauca, la Fundació Nou Lloc
i SALAS.
Obre 'Puerto Bahia', la
nova guingueta de la platja
de la Marina

Aquest nou espai per gaudir del
litoral badaloní es diu 'Puerto
Bahia Club de Mar', i es va
inaugurar el passat 17 de juliol
amb una festa Gran Opening. En
aquesta nova guingueta 'Puerto
Bahia' es pot fruir de diferents
plats com menjar fet a la brasa,
refrescos, música i diferents
còctels. 'Puerto Bahia' està obert
de dilluns a dijous de 10 h del
matí a les 12 h de la nit i els
divendres, des de les 10 h del
matí fins a les 2 h de la matinada.

26/07/2022 17:13:57
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S'impulsa el projecte Comunalitats
Urbanes a Badalona
Badalona signa un
conveni per a la protecció
dels animals de
companyia

Ciutat | Redacció

El passat divendres, dia 15 de
juliol, es va presentar a la seu de
la Fundació Badalona Capaç la
posada en marxa la Comunalitat
BDN.Sud a la ciutat de Badalona. Es tracta d'un programa
destinat a protegir i potenciar
la xarxa econòmica urbana per
revertir els efectes de la Covid19 a través de l'economia de
proximitat als barris i ciutats,
donant impuls a nous projectes
d'ajuda mútua que neixen de la
mà del teixit veïnal i associatiu,
del petit comerç, de les xarxes
de suport mutu, les associacions
veïnals, i les persones treballadores autònomes. La Fundació
Badalona Capaç, l'Ajuntament
de Badalona, la Plataforma Sant
Roc Som Badalona i la Cooperativa Gramagraf han signat un
conveni per tal de desenvolupar
aquest programa del Departament d'Empresa i Treball de
la Generalitat de Catalunya.
L'actuació de la Comunalitat
urbana BDN.Sud tindrà lloc en
les zones de Sant Roc; Congrés;
la Mora, Artigues i el Remei.
Entre els projectes que es
pretenen desplegar destaquen:
l'escolarització i l'èxit educatiu,
l'habitatge i la gestió intercultural de l'espai públic i la inserció
laboral i dinamització econòmica.
El primer tinent d'alcaldia i
regidor de l'Àmbit d'Impuls de
Ciutat i reconstrucció Covid,
Alex Montornès va apuntar
Il·lustracions fetes per Albert
Guillaumes Marcer (Enginyer tècnic d'obres públiques)
d'algunes de les estacions de
metro de Badalona. Es poden
consultar totes al seu web.

L'Ajuntament de Badalona, el
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i el
Col·legi Oficial de Veterinaris de
Barcelona (COVB) han signat
el Conveni de Col·laboració per
a la gestió del cens municipal
d'animals de companyia i per
a la implantació del programa Gestió Integral Felina
Veterinària (GIF-VET). A més el
COVB oferirà a l'Ajuntament de
Badalona assessorament tècnic
sobre gestió i benestar animal.

que: "aquest programa encaixa
perfectament amb les prioritats
d'aquest Govern municipal que
són economia i persones, i estem
contents que Badalona surti al
mapa per projectes positius,
pioners d'economia social que
col·laborin en la transformació
del país". El director general
d'Economia Social, el Tercer
Sector i les Cooperatives de la
Generalitat, Josep Vidal, va explicar que "la Comunalitat BDN.Sud
forma part dels 22 projectes del
programa Noves Comunalitats
Urbanes impulsat pel Departament de Treball, amb una partida
pressupostària de 9.850.000 €,
dels quals 350.000 € es destinaran al projecte de Badalona".

Arriba 'Soy Frigo'
a Badalona per oferir
oportunitats laborals a
persones amb discapacitat intel·lectual

El p a s s at 18 d e j u l i o l e s
va presentar 'Soy Frigo' al
Passeig Marítim de Badalona
amb la presència de l'alcalde
de la ciutat, Rubén Guijarro; de la presidenta de la
Fundació Badalona Capaç,
Maite Arqué, i de la responsable nacional de Soy Frigo,
Cristina Nadal. Des del seu
naixement el 2015, la iniciativa ha aportat formació i una
primera oportunitat laboral
a més de 4.500 persones a
Espanya a través de la 'venda
a m b p r o p ò s i t ', a j u d a n t a
persones joves i, sobretot, als
col·lectius vulnerables. Ara,
la iniciativa de la coneguda
marca de gelats arriba a la
ciutat de la mà de la Fundació
Badalona Capaç.
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FESTA

MAJOR

14-16 D’AGOST

Badalona 2022
1-19 D’AGOST

15 D’AGOST

PLANTA BAIXA DE LA CASA DE LA VILA
EXPOSICIÓ
‘‘ARRENGLERATS A LA PLATJA’’
Els envelats i la Festa Major

8 h – CARRERS DEL CENTRE I DE DALT LA VILA
MATINADES
10.30 h – PLAÇA DE LA VILA
ANADA A OFICI
10.45 h – CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
REPIC DE FESTA
11 h – ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
OFICI SOLEMNE
A CONTINUACIÓ– PLAÇA DE BARBERÀ
BALL DE GEGANTS I
TORNADA D’OFICI
14.30 h – PASSEIG DE LA RAMBLA
DINAR POPULAR
18 h – PASSEIG DE LA RAMBLA
ACTUACIÓ INFANTIL:
VERSIONS PER XICS
19 h – PASSEIG DE LA RAMBLA
BALLADA DE SARDANES:
COBLA PREMIÀ

14 D’AGOST
18 h - CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA
DE SANTA MARIA
REPIC DE FESTA
20 h - PLAÇA DE LA VILA
TRONADA
PREGÓ
BALL A PLAÇA
CERCAVILA
22 h - PLATJA DELS PESCADORS
CASTELL DE FOCS
A CONTINUACIÓ - PASSEIG DE LA RAMBLA
CONCERT DE FESTA MAJOR:
LA CENTRAL
I 31 FAM

TotBadalona_148x210mm_FestaMajor.indd
1
AJUNTAMENT.indd 1

22 h – PLATJA DELS PESCADORS
BANY DE BÈSTIES
A CONTINUCACIÓ – PASSEIG DE LA RAMBLA
CONCERT DE FESTA MAJOR:
· SENYOR OCA
· DJ NÀTURA

16 D’AGOST
8 h – CARRERS DEL CENTRE I DE DALT LA VILA
MATINADES
11.15 h– ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
REPIC DE FESTA
11.30 h – ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
OFICI DE SANT ROC
EN ACABAR L’OFICI
TORNADA D’OFICI
I FI DE FESTA

18/7/2211:45:37
13:53
22/07/2022

Tiana reforça el servei de neteja

Tiana | Redacció

L'Ajuntament de Tiana ha decidit
reforçar el servei de neteja dels
carrers i ha recuperat el baldeig
amb aigua a pressió. Dos cops
per setmana es netejarà amb
aigua a pressió els carrers Sant
Cebrià, Doctor Mascaró, Sant
Jaume i Sant Valentí. La neteja
amb aigua a pressió i desinfectant es fa a les voreres, cantonades i pilones, sense danyar les
façanes dels habitatges, i té com
a un dels principals objectius
eliminar els orins dels gossos.
Per aquest estiu, el Consistori també ha encarregat per
primer cop una neteja especial
d'extracció de xiclets. A més,
des de l'Administració s'ha reforçat el servei d'escombradors a
peu amb dos operaris més. Ara
són sis persones que escombren el poble que fan tres
circuits: centre, carrers inferiors
al Parc de l'antic camp de futbol,
i un operari itinerant. Pel que fa
a la deixalleria, s'ha incrementat
la vigilància i el manteniment
de neteja en les zones dels
contenidors on s'aboquen els
residus. A més, durant l'estiu es
fan les neteges extraordinàries
dels contenidors del carrer tant
per dins com per fora i es manté
el camió de recollida de bosses
abandonades. L'Ajuntament
ha posat en marxa un servei

especial tots els dilluns al matí,
però cada dia hi ha un vehicle
que fa un circuït per recollir
les bosses abandonades en
diferents contenidors del poble.
D'altra banda, el Consistori
disposa de la Brigada Verda
que s'encarrega del manteniment dels espais verds de la via
pública. Durant l'estiu, aquest
grup farà la neteja dels escocells
dels arbres i les males herbes
que han crescut a les voreres.
Servei d'avisos
i resposta ràpida
L'Ajuntament de Tiana disposa d'un sistema d'informació

e n q u è l a c i u t ad a n i a p ot
informar d'abandonaments
de bosses o de desbordament de contenidors, a més
de qualsevol incidència a la
via pública. El sistema està
integrat pels serveis tècnics
de l'Ajuntament, els regidors
i regidores, i garanteix una
resposta ràpida i una resolució de la incidència en pocs
minuts, si es tracta de recollir
els abandonaments. El telèfon
del servei, on es poden enviar
els missatges de whatsapp per
a les incidències, és el 600 00
22 33 i funciona 24 hores al dia,
7 dies a la setmana.

Les obres del passeig marítim de Montgat es reprendran a la tardor
Les obres del passeig marítim de Montgat es reprendran a la tardor. Durant
aquesta temporada d'estiu
no es preveu la realització

de més treballs per enllestir el nou passeig marítim
de la localitat a l'àmbit de la
llotja de pescadors. Des de
l'Ajuntament s'ha pres la de-

cisió que les obres no convisquessin amb la temporada de bany i amb un moment
d'augment de la mobilitat al
voltant del passeig i la platja.
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La setmana en imatges
1|
2|
3|
4|

Comencen els treballs de l'estudi geotècnic per redactar el projecte executiu de restauració del pont del Petroli
L'artista Sergi Batista comença un nou mural al pas subterrani del carrer de Mar
El campionat de Catalunya de Vòlei Platja es disputa a Badalona
Celebrada la 71ª travessia nedant de Badalona. Nil Ibáñez (CNA Barceloneta), guanyador
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Esports
Kyle Guy i Will Howard,
nous fitxatges de la Penya
Bàsquet | Manel Expósito

El mes de juliol finalitzarà a
Badalona amb dues de les
incorporacions d'aler pivots
més il·lusionants al primer
equip del Joventut: Kyle Guy
(procedent dels Miami Heat de
l'NBA) i Will Howard (campió
d e l a l l i g a fr a n c e s a a m b
l'ASVEL Villeurbaune). Amb
Guy, la Penya aconsegueix els

serveis d'un jugador amb un
canell privilegiat i que aterra
a Badalona per ser un dels
referents ofensius de l'equip.
Per la seva banda, Howard és
un aler pivot de 2'03 metres
que pot jugar amb garanties tant de 4 com de 3, que
destaca per la seva defensa i
capacitat física per ajudar en
el rebot.

El CF Badalona i el CF Badalona Futur ja comparteixen projecte
CF Badalona i UE Costa Brava
han arribat a un acord de futura
absorció del conjunt gironí per
part del club escapulat, és a
dir, a partir de la temporada
2023- 2024 només hi haurà
una única entitat: CF Badalona
SAE. Aquest curs 2022 – 2023
serà un any de transició, en
què el CF Badalona jugarà a
Tercera RFEF i la UE Costa
Brava despareixerà, esportivament parlant, i la seva plaça
l'ocuparà el CF Badalona Futur,

amb un escut vinculat amb
el Badalona i una samarreta
també amb arrels badalonines.
Aquesta setmana ha començat
la pretemporada, però tant
Badalona com Badalona Futur
encara desconeixen el calendari de lliga. L'equip de Segona
RFEF estarà dirigit per Oriol
Alsina i el conjunt de Tercera
RFEF estarà entrenat per Santi
Álvarez, qui també dirigirà el
CF Badalona a Divisió d'Honor
Juvenil.

La Plataforma 'POM JA' exigeix la piscina olímpica
La Plataforma 'POM JA' (Piscina Olímpica Municipal Ja!) ha
protagonitzat aquesta setmana la seva primera reivindicació al carrer, en què s'exigeix
la construcció d'una piscina
olímpica municipal a la ciutat.
El tancament ordinari de la piscina municipal Mireia Belmonte

ha estat el motiu de la nova
associació de la ciutat amb força

suport per part d'usuaris del CN
Badalona i veïns de la ciutat.

Jordi Garcia, vuitè a la Copa del Món
El triatleta badaloní Jordi
Garcia va finalitzar la seva
participació en la Copa del

Món de Pontevedra en vuitena
posició. Millor marca personal de Garcia en una Copa

del Món i suma de punts al
rànquing internacional i a
l'Olímpic.
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Confiança, proximitat
i professionalitat,
al vostre servei.
Atenció 24h.

93 497 0 497
Tanatori de Badalona

Oficina del Centre

93 807 36 45

C/Francesc Layret, 84
Laborables: de 9:30 h a 18:00 h
2 hores
PÀRQUING GRATUÏT

Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat
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Opinió
FA 50 ANYS ERA NOTICIA

Crèdits de la
Generalitat per
rehabilitar
Dalt de la Vila
Fa exactament 40 anys, a
finals de juliol de 1982, la
Revista de Badalona publicava una notícia sobre un
acord entre la Generalitat i
l'Ajuntament per rehabilitar
les vivendes velles del sector
de Dalt de la Vila. D'aquesta
manera el Dalt de la Vila tenia
possibilitats de millorar el seu
aspecte extern i convertir-se
en una zona d'interès artístic.
La notícia deia així: I'acord es

basa en concedir subvencions
i uns crèdits a tots aquells
propietaris que ho demanin,
per tal de rehabilitar habitatges. Aquestes ajudes són un
préstec hipotecari, concedit
per les entitats de crèdit, al
14% d'interès i a un termini
de set anys. Aquest crèdit pot
arribar al 70% del valor de les
obres a realitzar, assolint un
màxim de 800.000 pessetes
per habitatge. També es poden
demanar subvencions personals de fins al 20% del valor de
les obres de reparació. Aquestes seran concedides pel
Departament d'Arquitectura i
Habitatge de la Generalitat de
Catalunya. Així mateix, hi ha

la possibilitat d'exempcions
en les taxes municipals de
llicències d'obres.
A Badalona no hi ha carrils
bici: són línies pintades per
dir que hi ha alguna cosa. Per
exemple el del Magic o el de
Sant Roc. @fedeagripa
Això sí, ja ha de sortir l'Albiol
a dir que és culpa del govern,
tot sigui per agafar vots, no
per ajudar la ciutat. I si fos al
revés els altres farien igual,
tots iguals diferent color.
@RaPiDeXe
El primer de tot seria atendre
les denúncies per obres NO
notificades a la Comunitat de
Propietaris que incompleixen
la legalitat i que no tenen els
permisos d'Urbanisme. Així,
com a idea pelegrina i una
mica absurda...
@MasMaderaaa

#TOTBADALONA A INSTAGRAM

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

L'Ajuntament ha de ferse càrrec de la reparació
d'edificis ruïnosos on els
propietaris no han fet les
inspeccions que marca
la llei?
Sí 22%
No 78%
EL PERSONATGE

Anna Cruz torna al Barça
20 anys després de
debutar-hi
Anna Cruz és el primer fitxatge del Barça CBS en el retorn
a la Lliga Femenina Endesa.
L'escorta badalonina prové del
Casademont Zaragoza i ha
signat per una temporada, fins
al 30 de juny de 2023. Cruz
tornarà a vestir de blaugrana
20 anys més tard. La jugadora badalonina, nascuda el
1986, va debutar amb l'UB
Barça el 2002, encara en edat
júnior. Cruz va formar part dels
equips que van guanyar les
Lligues del 2003 i del 2005.

L'exterior, de 35 anys, compta
amb una àmplia trajectòria
tant en lligues europees com
a la WNBA. Cruz va competir a la lliga nord-americana
amb els New York Liber t y
(2014) i els Minnesota Lynx
(2015-2016), equip amb el
qual va aconseguir l'anell
e l 2 015 . A m b e l D y n a m o
Kursk, l'escorta catalana es
va proclamar campiona de
l'Eurolliga Femenina el 2017.
Cruz ha disputat 158 partits
com a internacional amb la
Selecció Espanyola i ha obtingut tres ors europeus (2013,
2017, 2019), una medalla de
plata als JJOO (2016) i un
subcampionat del món (2014).

Pròxima pregunta:
Badalona hauria de fer
com Barcelona i prohibir
fumar a la platja?
Sí
No

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT

Eva Santana Bigas: Passo dels polítics, tant dels uns com
dels altres. Ara, un fet accidental tenir un nano en pilotes
tancat al balcó i amb les temperatures que estem? Accidental?
Que ens ho expliquin, si us plau.
Raquel L. Ballestero: Accidental? Així se'n diu deixar el teu
fill en un balcó estret i tancar-lo de pany i forrellat sense veure
qu hi és? Irresponsables aquests pares!!! No estaran molt
pendents del petit.
Erika Martínez Rodríguez: Acabo de veure el vídeo. Al nen
se'l reconeix perfectament. Molt malament pels pares, no
tinc paraules per descriure com em sembla de malament. Un
menor no pot aparèixer a les xarxes sense el permís dels seus
tutors legals.
17
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Agenda
BADALONA
29 DE JULIOL:
Nits al port de Badalona amb
Nit d'havaneres + Sultans of
Swing – Tribut a Dire Straits. El
primer acte de la nit començarà a
les 20 hores. Tancament de la nit
amb la música del DJ Resident.

30 DE JULIOL:
"I love Please U2" a les Nits
al port de Badalona. Banda
de Tribut Oficial des de 1999,
seleccionats per la mateixa
companyia discogràfica de la
banda original per a promocionar els discos *Hits 90-2000
(2002). El concert començarà a
les 22 hores i hi haurà música
de tancament a càrrec del DJ
Resident.

31 DE JULIOL:
Nits al port de Badalona amb
el Concert per la pau a favor
dels refugiats ucraïnesos i sirians. Tots els beneficis aniràn
destinats a: Horizon for Syrians
i Associació Ucraïna al Cor. Els
artistes convidats seran Ralph
ZurMühle (Piano), Oyunda Baturova (Grup), Grupo de Danza
Armenia (Hayq) i Vecherinka
(Ballet). El concert començarà
a les 21 hores.

6 D'AGOST:
Concert versions amb Cash
Caravan a la sala Sarau 08911.
El concert començarà a les
23:59 hores. Les entrades tenen
un preu de 12 €.

Concert versions amb Cash Caravan
6 d'agost a la sala Sarau 08911

12 D'AGOST:
Tribut amb Vir tual Jam a
la sala Sarau 08911. Tribut
a Jamiroquai. Preu de les
entrades de 15 €. L'inici de
l'espectacle serà a les 23:30
hores.

DEL 7 DE JULIOL FINS AL
4 DE SETEMBRE:
Exposició interactiva "20
Years of Music Ar t work"
del badaloní Xavi Forné a la
sala Josep Uclés del Centre
Cultural el Carme. De dimarts
a divendres, de 16:30 a 20
hores i dissabtes d'11 a 14
hores i de 16:30 a 20 hores.
Diumenges i festius, d'11 a
14 hores.

4 DE SETEMBRE:
Visita guiada a la Casa dels
Dofins i la Casa de l'Heura
10:30 hores. Visita guiada a les
dues cases patrícies museïtzades de la ciutat romana de
Baetulo, que permet descobrir
com vivien les elits de la ciutat de
finals del segle I aC, enriquides
gràcies a la producció i comercialització del vi.

8 DE SETEMBRE:
Conferència: El procés de descontaminació de la façana marítima. Al Museu de Badalona
de les 19 hores fins a les 20:30
hores. A càrrec de Pier Berglund,
enginyer agrònom, fundador de
l'empresa DAC ENVIRO SL.

18
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SETEMBRE — DESEMBRE 2022

ZO R R I L L A — M A RG A R I DA X I RG U — B L AS I N FA N T E

T E AT R E

Teatre Zorrilla

L’oreneta

De Guillem Clua

T E AT R E

Teatre Margarida Xirgu

La mala dicció
De Jordi Oriol

FA M I L I A R

Cia. Egos Petits

Amb el suport de:

DISSABTE

01 OCT
20:00 h

Teatre Margarida Xirgu

Tot esperant en
Will

Ho organitza:

DIVENDRES

23 SET
20:00 h

Mitjans de comunicació:

DIUMENGE

02 OCT
18:00 h

Venda d’entrades:

www.teatrezorrilla.cat

@teatrezorrilla

@zorrillabdncat

@teatrezorrilla.badalona

Anunci A4_Vertical 02.indd 3

TEATRE ZORRILLA.indd 1

22/07/2022 11:37:17

Festa Major

CALENDARIO
CALENDARIO
NDARIO

ARIO

Programació de la
Festa Major d'agost

participen els balls de MiqueDe l'1 al 19 d'agost exposició
a la planta baixa de la Casa
lets, diables, Drac Fumera,
de la Vila. "ARRENGLERATS
dragolins Xarop, Pomada i
A LA PLATJA". Els envelats i
Xeringueta, Mulassa, gegant
la Festa Major. L'horari serà
Jeroni i Badamar, Elionor
des
lesJULIO
11 a les 14 hores
iDOMINGO
de Santcliment
i Ferrer de
DOMINGO
03de
JULIO
VIERNES
08 JULIO
DOMINGO
03
03 JULIO
de les 16 a les 21 hores.
Gualbes, bastons i castellers.

Central, un grup de versions
amb els millors grans èxits,
i 31 FA M , u n d e l s g r u p s
referents de música urbana
dins del territori català.

Francesc Layret, de la Mercè
i passeig de la Rambla.

pels carrers del Centre i
de Dalt la Vila a càrrec del
DJ RESIDENT
ball de Diables
de Badalona
i grups de grallers.

VI

VIERNES
08 JULIO
SÁBA
VIERNES
08 JULIO
V
LA
DOMINGO 03 JULIO
DOMINGO 03 JULIO
VIERNES
08
JULIO
15 D'AGOST
THE BEST
- TINA
TURNER
DJBEST
RESIDENT
DJ RESIDENT
SER
Cercavila
THE
- TINA TURNER
TRENCAMANDRES
DJ
RESIDENT
14 D'AGOST
DOMINGO
03 JULIO
VIERNES
JULIOde THE
VIERNES
08TURNER
JULIO
Anirà
des dels08carrers
A lesBEST
8 hores,
Matinades
M
- TINA
TRENCAMANDRES
DJ RESIDENT
A les 18 hores a l'Església de
DJ RESIDENT
Santa
Maria Repic de Festa,
a càrrec de Campaners de
Badalona.
A les 2 0 hores Tr o n a d a ,
Pr e g ó i B all a Pl aç a. H i

THE BEST - TINA TURNER
22 h ore s a l a p l atj a d e l s
Pescadors Castell de focs i
a continuació, al passeig de
la Rambla, concert de Festa
Major amb dos grups: La

SÁBADO
16 15
JULIO
SÁBADO
16 16
JULIO
VIERNES
SÁBADO
JULIO
Caritat,
29 ·JULIO
Badalona · 933 895 003
www.hostalsolimar.com
VIERNES
15
JULIO
SÁBADO
16
JULIO
Info@hostalsolimar.com
CAP
I
NAS
JAVIER
BENÍTEZ
DJSÁBADO
RESIDENT
JAVIER
BENÍTEZ
16 JULIO
SÁBADO
16 JULIO
MONÓLOGO
DJ RESIDENT
JAVIER
BENÍTEZ
MONÓLOGO
MONÓLOGO
BADALONA UN INFINIT DE
POSIBILITATS
CAP I NAS
JAVIER
BENÍTEZ
20
MONÓLOGO

UN INFINIT
DE POSIBILITATS

SUPLEMENT.indd 1

A les 10:30 hores a la plaça
de la Vila Anada a Ofici.
Els balls a ofici passant pels
carrers de Sant Anastasi, Via
Augusta i Temple.
10:4 5 h o re s a l ' E s g l é s i a
de Santa Maria, Repic de
Festa. A Càrrec de Campaners de Badalona.
SÁBADO
16 JULIO

SÁBADO 16 JULIO
16 JULIO
A lesSÁBADO
11 hores a l'Església
de
Santa
Maria, Ofici SolemDJ RESIDENT
CAP
I
NAS
SÁBADO a16
ne. A continuació,
la JULIO
plaça
CAP I NAS
Barberà Ball de Gegants.

S

DOMIS

EL

Posteriorment tornada d'Ofici

DJ RESIDENT

26/07/2022 18:16:39

VI

VIERNES 01 JULIO

VIERNES 01
01 JULIO
JULIO
VIERNES

VIERNES
VIERNES
01
JULIO
VIERNES
01 JULIO
JULIO
VIERNES
01
SÁBADO 02
JULIO 01 JULIOSÁBADO 02
JULIO
VIERNES
01 JU

VIERNES
01 JULIO02
VIERNES
01
VIERNES
01
LA CHICA
DESÁBADO
AYER
DJ
RESIDENT
SÁBADO
09DEJULIO
SÁBADO
02 JULIO
VIERNES
08 JULIO DJ RESIDENT
SÁBADO
09
LAJULIO
CHICA
DE AYER
LA
CHICA
AYER
THEJULIO
SUSPICIOUS
BAND
DJ RESIDENT
LA CHICA DE A
VIERNES 08 JULIO
SÁBADO 09 JULIO
SÁBADO
02
JULIO
LA CHICA DE AYER
DJ RESID
BANDA
ASHE
SERGIO
MARÍN
BANDA ASHE
ER
DJ RESIDENT
SERGIO
MARÍN
O
SÁBADO
09 JULIO
SÁBADO
02 JULIO
MONÓLOGO
BANDA ASHE
NER
DJ RESIDENT
SERGIO
MARÍN
MONÓLOGO
MONÓLOGO
BANDA ASHE
SERGIO MARÍN
MONÓLOGO

O

SÁBADO 09 JULIO

DOMINGO 10 JULIO

DJ RESIDENT

SANTI ROVIRA

SÁBADO 09 JULIO
DOMINGO
10 JULIO
JULIO
SÁBADO
09
SÁBADO
09 JU
DOMINGO 10 JULIO
VIERNES 15 JULIO
SÁBADO 09 JULIO
DOMINGO
DJ RESIDENT
SANTI
ROVIRA 1
DJ DJ
RESIDENT
RESIDEN
DJ RESIDENT
KORPO DANCE PROJECT
DJ RESIDENT
SANTI RO

DOMINGO
17 JULIO
DOMINGO
17 JULIO
SÁBADO
16 JULIO
DOMINGO
17 JULIO
SÁBADO 16 JULIO
DOMINGO 17 JULIO
DJ RESIDENT
EL DJ
FLABIOL
RESIDENT
EL FLABIOL
DOMINGO
17 JULIO
DOMINGO
17 JULIO
DJ RESIDENT
EL FLABIOL
EL FLABIOL

DJ RESIDENT

VIERNES 22 JULIO

VIERNES 22 JULIO

LOS VIVANCOS

DJ RESIDENT
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DOMINGO 17 JULIO
DOMINGO 17 JULIO
DJ RESIDENT
DJ RESIDENT

VIERNES 22 JULIO
VIERNES 22 JULIO
VIERNES
22 JULIO
23
VIERNES
22 JU
SÁBADO 23 JULIO
SÁBADO 23 JULIO
VIERNES 22 JULIO
VIERNES 22
LOS VIVANCOS
DJ RESIDENT
LOS
VIVANCOS
LOS
VIVANCO
CARLITOS HUMORISTA
XAVIER SORANELL
LOS VIVANCOS26/07/2022 18:16:40
DJ RESID

on tots els balls tornaran
d'ofici en cercavila fins a la
plaça de la Vila, on ballaran.
A les 14:30 hores al passeig
de la Rambla, dinar popular.
A càrrec de la comissió de
Fe s te s d e B ad a l o n a . El s
tiquets es podran comprar
el mateix dia i lloc on es farà
el dinar.
A les 18 hores al passeig de
la Rambla, concert infantil
"versions per xics".
A les 19 hores, t am b é al
passeig de la Rambla,
ballada de Sardanes Cobla
Premià, a càrrec de Badalona
Sardanista.
22 h ore s a l a p l atj a d e l s
Pescadors, Bany de bèsties.
Recorregut: passeig Marítim,
platja dels Pescadors i platja
del Pont d'en Botifarreta. A
càrrec de les colles de foc
de la ciutat.

que fusiona diversos estils.
Aquest acte es farà a càrrec
de la Comissió de Festes de
Badalona.

A continuació, al passeig de
la Rambla, concert de Festa
M ajor amb Senyor Ro c a,
grup de hip-hop/rap en català
i DJ Nàtura, artista polivalent

A les 8 hores Matinades als
carrers del Centre i de Dalt
la Vila. Es farà un recorregut
de grups de grallers i el ball
de Diables de Badalona.

16 D'AGOST

11:15 hores a l'Església de Santa
Maria, Repic de Festa, a càrrec
de Campaners de Badalona.
11:30 hores l'Església de Santa
Maria, Ofici de Sant Roc. Una
vegada hagi acabat l'Ofici,
aquest tornarà i es conclourà
la Festa Major. Tots els Balls
tornaran d'ofici en cercavila
fins a la plaça de la Vila, on
hi haurà una tronada de fi de
Festa.
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“

#Badalona2023

“ Des d’Esquerra

Republicana us
desitgem un
bon estiu.”

Alex Montornès
Candidat d’ERC a l’alcaldia
SUPLEMENT.indd 4
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La Festa Major d'abans...

Els envelats a la platja.
Foto: Badalona Recuerdos

Festa Major d'Agost al Roger de Flor, amb
una cursa de sacs. Any 1955. Foto: Jose Martínez Ruiz
Rambla guarnida de Festa Major.
Foto: Badalona Recuerdos

Festa Major al carrer Conquesta, any 1946.
Foto: Josep Maria Verges Gabalda

Grup de veïns del carrer Roger de Flor durant la Festa
Major. Any 1954. Foto: Núria Ruiz
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Celebració de la Festa Major a Can Renom al Carrer Fluvià. Any: 1955 Foto: Josep Teruel

Ruiz

Festa Major al carrer del Sol l'any 1955.
Foto: Ramón Puig
Tot el veïnat de Festa Major al carrer Roger de Flor, l'any 1948.
Foto: Lluís Tello

a
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Tendències

Consells per a gaudir dels
capbussons a la piscina, sense
preocupar-te pels efectes del clor
bellezaactiva.com - amic.cat

Banyar-se en la piscina a
l'estiu sempre és un plaer.
Però ai, amb aquesta calor...
és glòria beneïda! Així que,
si tens l'oportunitat, no ho
dubtis i tira't de cap. Això
sí, no oblidis que el clor,

una substància química que
manté l'aigua desinfectada, pot afectar l'estat de
la teva pell, el teu cabell,
les teves ungles i fins i tot
les teves dents. Nosaltres
t 'expliquem quines cures
proporcionar-li, perquè no

hagis de preocupar-te per
res que no sigui xipollejar
a gust.
Efectes del clor
i com prevenir-los
1. Pell
La pell, tant de la cara com
del cos, és una de les més
afectades pel clor. D'una
par t, deteriora el mantell
gras protector de la pell,
re s se c ant- la i d e ixant- la
t ir ant . Tam b é p ot pr ovo car irritacions i al·lèrgies,
especialment en pells atòpiques i sensibles.
Pots acaronar-la
amb aquests consells:
1. Mantén-la ben

26
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hidratada.
2. Dutxa't amb aigua
dolça abans i després de
banyar-te. Tan aviat com
et sigui possible, utilitza un
sabó neutre per a acabar
d'eliminar les restes de clor.
3 . L a p r o te c c i ó s o l a r é s
indispensable per a no
agreujar les conseqüències
del clor.
4. Pots recórrer a la nutricosmètica per a combatre
altres efectes del clor, com
l'envelliment prematur.
5. Fes ser vir productes
calmants per a combatre
les possibles molèsties.
2. Cabell
Al costat de la pell, el cabell
també ha de fer front als
estralls més visibles del clor.
Com explica Núria Aluart,
fundadora de la botiga en
línia de cosmètics mumona.
com, "el clor elimina els olis
produïts per les glàndules
sebàcies de manera natural
que equilibren el nostre
cuir cabellut, provocant
que, després d'un dia de
piscina, la nostra cabellera estigui molt més seca,
sensible i trencadissa." En
el cas del color, i sobretot
quan hi ha tints pel mig,
el clor va desgastant-lo i
propiciant l'aparició de tons
indesitjats, com els verdosos en cabelleres rosses i
els ataronjats en cabelleres
castanyes.
Fitxa aquests consells
per a cuidar del teu
cabell:
1. En aquest cas, també has

de rentar-te amb aigua dolça
abans i després de posar-te
a l'aigua de la piscina.
2. Utilit za produc tes que
tinguin altes propietats nutritives i aplica't mascaretes
sovint.
3 . N o vag i s a l a p i s c i n a
sense por tar amb tu un
protector capil·lar.
4. Acudeix a la teva perruqueria perquè et recomanin

productes/serveis que retornen el to adequat a la teva
cabellera, com els xampús
morats o les c olorac ions
sense amoníac to sobre to.
3. Ungles
Les nostres mans passen
molt temps submergides,
per la qual cosa també es
deshidraten. I amb elles, les
ungles. A més, com explica

TREBALLS VERTICALS
DE DIFÍCIL ACCÉS.
DESAMIANTATGES

TERRASSES
I TEULADES
CLARABOIES
I LLUERNARIS
LÍNIES DE VIDA
FAÇANES
FORJATS DE BALCONS
NETEJA DE CANALS
I TEULADES
PATIS DE LLUMS
I PATINELLS
BAIXANTS D’AIGUA
I CANONADES
EN GENERAL

REHABILITACIÓ,
REPARACIÓ i RENOVACIÓ,
TREBALLS D’OBRA
I PINTURA
Pressupostos gratuïts
i sense compromís
Treballem a tota Catalunya

C/ Narcís Monturiol, 112 08203 Sabadell

www.maximaaltura.com

TUBS I XEMENEIES
DE VENTILACIÓ
SISTEMES
ANTI COLOMS
NETEJA DE VIDRES
FIXACIÓ DE PLAQUES
DE MARBRE O PEDRA
EN FAÇANES
TREBALLS D’OBRA
I PINTURA SENSE
BASTIDA

937 208 669
622 613 481
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María Sáenz, farmacèutica
especialitzada en dermocosmètica i nutricosmètica de
Maan24.es, "l'hipoclorit de
sodi és un agent irritant que
pot espatllar l'adherència i el
color dels esmalts a més de

ressecar les mans i cutícules."
Per a continuar gaudint
d'unes mans perfectes:
1. Sí, ho has endevinat: en
sortir de l'aigua aclareix-te
les mans per a retirar el clor.

2. Mantingues les ungles i
les cutícules sempre hidratades. Així, les mantindràs
for tes, promouràs el seu
creixement i aconseguiràs
que l'esmalt duri intacte més
temps.

2022

MARQUES EXCLUSIVES
LUC

Canonge Baranera, 105 Tel. 930 077 377

ungleria

@ungleria
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3. Utilitza també una crema
de mans hidratant i torna-la
a aplicar amb assiduïtat.
4. Dents
Encara que moltes vegades
no ho apreciem, el clor també
afecta el nostre somriure.

Com explica Patricia Palma
M a l d o n ad o, o d o ntò l o g a ,
directora i fundadora de la
Clínica Estètica Dental P&P
Clinic, els principals efectes
que pot tenir el clor en la
nostra boca són "l'aparició

d 'a c i d e s a q u e d e t e r i o r a
l'esmalt de les nostres dents
o, també, la descomposició de les proteïnes que es
troben en la boca originant
placa bacteriana i carrall".
Aquests efectes poden

Único en Badalona
Lave y seque usted
mismo a su mascota!
Abierto de 9h. a 22h.
todos los días
C. Nelson Mandela, 16
607 87 50 53
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ser més o menys intensos
( i p o s i b l e m e n t v i s i b l e s)
en funció de "el nivell de
c o n c e ntr ac i ó d e q uím i c s
que té la piscina i el temps
que estiguem en contacte
amb ella."

Alguns consells
per a prevenir-los són:
1. Beu molta aigua, perquè
enfor teix l'esmalt de la
dentadura.
2. Extrema la higiene dental.
3. Usa fluor després de la

neteja dental per a mitigar
l'aparició de carrall, prevenir
les càries i remineralitzar
les dents.
4. Em p r a p r o d u c te s q u e
ajudin a protegir l'esmalt.

EL MUSSOL MÀGIC Administración de loterias 18

BONES
VACANCES
ja tenim loteria de nadal
C/ Alfons XIII, 6 Badalona | 93 398 82 96
montse-mr-2004@hotmail.com
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MERCERIA - LLENCERIA
GÈNERES DE PUNT - CALÇATS
Canonge Baranera, 62 · Tel. 93 389 54 63
08911 Badalona
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Gastronomia
Amanida d'arròs
amb salmó i verdures
masqmoda.es - amic.cat

Fàcils de fer, nutritives i molt
refrescants, les amanides
són ideals per a aquesta
temporada. A més, permeten combinar una infinitat
d'ingredients, pel que podrem variar-les cada dia.
Avui presentem una amanida
amb base d'arròs, fàcil de fer
i molt gustosa.
Els ingredients
(per a 2 persones):
- 150 g d'arròs blanc
(o integral)
- 1 carabassó
- 1 llauna de pèsols (uns
80 g)
- 1 sobre de salmó fumat

- Oli d'oliva verge extra i sal
Opcional: se li poden afegir

• Menú diario Medio día Lunes - viernes 12.50€
• Nuestra carta incluye: Tapas, entrantes, arroces,
carnes, pastas y una carta especial para niños
Copa de
cava gratis por
grupos
mayores a 4
personas
Chupitos gratis

altres verdures com: blat de
moro, pastanaga o pebrots.
Preparació:
- Pelarem el carabassó i ho
tallarem.
- Posarem a bullir el carabassó i els pèsols en una olla
amb sal i abundant aigua.
- En una altra olla, bullirem
l'arròs.
Un cop bullits els ingredients,
colarem i deixarem refredar,
per a posteriorment muntar
l'amanida al nostre gust.
L'arròs preparat pot guardarse a la nevera degudament
tancat, durant uns dos o tres
dies com a màxim.

• Menú especial grupos - 21€
• Menú casero Buena relación calidad - precio

10%

de descuento

@simolibdn
Gaietà Soler, 6, Badalona | 93 352 99 34 | 689 47 46 72

hasta el 15 de agosto
de 2022
presentando
este cupón
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10 regles d'or per a guardar
sobres en la nevera
Evitar malgastar aliments implica saber conservar-los. No
malgastar aliments és fonamental. Per això, compartim 10
trucs per guardar les sobres a
la nevera:
1. Guarda les sobres en un recipient poc profund per a accelerar la refrigeració i amb tapa.
Pots fer diferents porcions petites.
2. Els aliments cuinats no poden deixar-se a temperatura
ambient. Decideix si els guardaràs en el frigorífic o en el
congelador abans de dues hores. A més calor, més bacteris.
3. Abans de ficar la sobra en
la nevera, espera a fer que es
refredi (dues hores). Si no, gastaràs més energia.
4. És convenient que en la ne-

vera aquestes sobres estiguin
per sota de 5 °C. I si les reescalfes, fes-ho a més de 60 °C
de temperatura; així s'evitarà la
proliferació bacteriana.
5. Si t'han sobrat conserves enllaunades, treu-les de la llauna
i passa-les a un recipient de
plàstic o vidre. L'interior de les
llaunes s'oxida amb facilitat.
6. Intenta que el teu frigorífic no
estigui de gom a gom: l'idoni és
que circuli aire entre els diferents aliments.
7. Millor separa els aliments
crus dels cuinats. Minimitzaràs
el risc de contaminació creuada.
8. Si t'ha sobrat sopa de peix o
marisc, vigila!, perquè fermenta
amb facilitat. Davant el dubte,
rebutja-la.

9. És convenient marcar la
data en els paquets abans de
congelar-los.
10. Cal emprar recipients de
vidre o plàstic hermètics, paper
d'alumini o film transparent per
conservar els aliments.

Horari
agost:
de dimarts a
dissabte de
7.30 a 14h
La setmana del 15 i
la del 22 tanquem
per vacances

Carrer d'Arnús,26
933 84 66 54 · 646 59 15 98
@karnsfibla
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Salut

Què fer davant un cop de calor

A l'estiu, sobretot quan les
temperatures són molt elevades, la calor pot convertir-se
en un risc per a la salut. Quan
coincideixen temperatures
extremes i excés de calor, es
produeix en l'organisme una

pèrdua de líquids i de sals
minerals i, si l'exposició es
prolonga, augmenta el risc de
sofrir un cop de calor.
El cop de calor es produeix
quan augmenta la temperatura del cos, ja sigui per una

exposició prolongada al sol
(insolació), per fer exercici
en ambients calorosos o amb
poca ventilació, o per estar
en una onada de calor.
Quan això ocorre, el cos és
incapaç de regular la seva

Oberts tot
el mes d'agost!
Av. d'Alfons XIII, 127 · 933 87 93 50
34

SALUT.indd 39

27/07/2022 14:10:35

pròpia temperatura: els
mecanismes de refrigeració
(com la suor i la respiració) no
funcionen de manera correcta i es produeix un desajustament tèrmic. Aquest desajust ament es tradueix en un
increment brusc i sostingut
de la temperatura corporal.
Els principals símptomes del cop de calor són
els següents: Suor intensa
(que desapareix), set intensa i sequedat en la boca,
marejos, confusió i desorientació, pell seca, esgotament i
cansament, vertigen, enrampad es mus c ular s, mal d e
panxa i falta d'apetit, mal de
cap i agitació.
Què fer en aquests casos?
Quan això ocorre, cal portar
a la persona a un lloc amb

ombra, lluny dels raigs de
sol. Si és possible, banyar-la
amb aigua tèbia, entre els 15

°C i els 20 °C, donar-li beure
si està conscient i avisar els
serveis d'emergència.

35

SALUT.indd 40

27/07/2022 14:10:37

Immobiliària

6 estratègies per a solucionar
conflictes en la comunitat de veïns

Consumer/eroski.com · amic.cat
Crits, sorolls a deshores, brutícia, impagaments... En un veïnat
hi ha centenars de molèsties
que, de no evitar-se o solucionar a temps, es converteixen
en un problema enquistat i de

EN MALGRAT
Alquilo habitación a
pensionista con pensión
completa. Terraza 40
m2. Y todos los servicios
de una residencia, pero
en casa particular
T. 609 361 512

molt difícil remei. Per a evitar
conflictes, el millor és prevenirlos. Compartim sis estratègies
per a evitar o minimitzar aquest
tipus de conflictes.
1. Prevenir els conflictes. Cal
intentar-ho i tenir una actitud
respectuosa.
2. Ser amables, però sabent
mantenir les distàncies. Cal
ser educats i amables amb els
veïns, però convé no confondre
veïnatge amb amistat, ja que es
poden crear malentesos.
3. Davant els morosos, flexibilitat però amb la llei a la mà.
Dialogar i negociar una manera
de pagament alternativa.
4. Obres! Sol·licitar permís per a
fer-les i informar els veïns.

5. Sorolls? Si la festa d'un veí
no deixa dormir i ha passat una
hora prudencial, serà el moment
d'acostar-se a la seva casa per
a parlar amb ell; però sempre,
amb un somriure i mesurant
molt bé les paraules. Si la festa
la fem nosaltres, cal avisar els
veïns als quals pugui molestar i
donar-los una hora aproximada
de finalització. Així veuran que
la intenció és molestar el menys
possible.
6. Tenir normes d'ús clares de
les zones comunes i respectarles. Perquè la convivència sigui
harmoniosa, han de ser claríssimament clares les normes
d'ús de zones comunes com
la piscina, la cura del jardí, etc.
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Llar

3 claus per a donar a la teva
casa un aire estiuenc
vivirhogar.republica.com - amic.cat

És estiu i és el moment d'afegir
alegria i llum a les llars. Compartim les tres clau bàsiques.
Alleugerir l'espai.
És clau perquè es vegin les
estades més netes i àmplies.
A més, l'ambient se sentirà
més fresc i lleuger. Aposta per
línies de mobiliari més senzilles, teixits menys pesats i els
elements de decoració justos i
necessaris.
Colors clars.
Els colors clars són els millors
aliats per a decorar la llar durant l'època estival. Proporcionen una sensació més àmplia,

relaxada, airejada i neta visualment. A més, fomenten la
creació d'una atmosfera més
fresca.

Teixits lleugers.
És el moment de dir adéu als
teixits opacs i pesats, sobretot
en les finestres, perquè no deixen passar la llum. En espais
tant interiors com exteriors les
catifes de teixits naturals són
fantàstiques per a aquesta
temporada. Són teixits molt
frescos i transpirables, que li
donen un toc de calidesa a
l'ambient sense aportar calor.
Cal assenyalar la importància d'afegir les plantes com a
element decoratiu en totes les
estades de la llar, incloent-hi el
bany i el dormitori.
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Alfa

IMMOBILIÀRIA
H I P O T E Q U E S

BADALONA
CENTRE-MAR

ATENCIÓN si usted quiere vender su piso
LEA este anuncio atentamente

NO LE COBRAMOS NADA
Piso en 1ª línea de mar, 3 Hab., Terraza, Piscina y Parquing

Piso de 77 m² construidos, 3 Hab, Zona Gorg Jto. Enginyer Deulofeu

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

90 m² cuadrados
según referencia
catastral y 76 m²
útiles según cedula
de habitabilidad.
Comedor con salida
a la terraza. Cocina
office independiente.
3 Dormitorios (1
suite, 1 doble y 1
Junior). 2 Baños
Completos uno con
bañera y otro con
plato de ducha.
90 m² 3

2

ALFA1793

385.000.- €

Piso de 77 m²
según ref. catastral
y 70 m² útiles según
escritura. Piso de
3 habitaciones , 2
de ellas dobles y 1
junior. Salón comedor 19 m² exterior
y vistas al parque.
Cocina independiente 5 m² con lavadero
Orientación Sur.
Suelos de Parquet.
77 m² 3

Local Comercial Técnico 49 m² en Badalona Centro
En edificio Quinta
Elvira, a pocos
metros de metro L2
Pompeu Fabra.
En estos momentos
tiene Recepción, 4
salas y 1 baño.
Baño con plato de
ducha y mampara.
Suelo de terrazo.
Puertas y ventanas
de aluminio climalit
blanco.

1

ALFA1546

188.000.- €

Piso de 117 m², 4 Hab., 2 baños en zona de Progrés
Comedor de 26m²
con salida al balcón.
Cocina office de
10m² con salida al
balcón. 4 Habitaciones, 3 habitaciones
dobles y una Junior,
de 15 m², de 13 m²,
de 10 m²y 7,50 m²
respectivamente. 2
Baños completos
con plato de ducha y
bañera.

¿ Quiere vender con todas las GARANTÍAS ?
Mas de 20 años de Experiencia nos avalan
ALFA1794

ALFA1790

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,
49 m² 1

1

87.000.- €

117 m² 4

2

420.000.- €

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

Autocaravanes elèctriques:
l'escapada més sostenible

ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

PADDOCK-BDN

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

TALLER: Guixeres, 52 Badalona
info@paddockbdn.es · www.paddockbdn.es
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Horòscops
Facilitat Roser Bona · AMIC

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Poses més atenció a l'amor. Si tens
una relació casual, es pot tornar més
afectuosa i estable. Dies per passar-ho bé amb els fills i guardar-los
en el record.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Sospeses la possibilitat de tenir descendència. Et preocupes per l'economia i implementes més control
de les despeses. T'expresses amb
més seguretat en tu mateix.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
El Sol per la Casa IV convida a gaudir de la llar i de la família. Podries
conèixer a una persona mitjançant
una xarxa social, amb la que tindreu
punts en comú.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
T'interesses per l'estudi d'altres cultures o llengües. La teva intuïció és
ara molt activa. Amb Sol i Mercuri
per Casa III vols parlar de tu i que
et coneguin.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Felicitats! El Sol entra al teu signe i
comences un nou període vital. Vols
passar a l'acció en l'àmbit professional, però no et precipitis. Sense
pressa però sense pausa.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Dones unes quantes voltes a assumptes molt personals i que potser
no coneix ningú més. No siguis tan
dur amb tu mateix. Una amistat pot
passar a ser quelcom més.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Amb la parella sembla que teniu diferents filosofies de vida i això pot
portar alguna tensió. Sol i Venus per
Casa XI pot portar bons moments
amb els amics.

La parella podria estar patint estrès
i caldrà més comprensió. El sector
professional entra a una nova etapa
i et planteges si continuar treballant
del mateix.

Recuperes el contacte amb aquells
amics que viuen lluny. Pot sorgir un
viatge inesperat. Aconsegueixes relativitzar alguns problemes i estàs
de més bon humor.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Si has viscut una decepció, aprens
de l'experiència i passes pàgina. Vols
augmentar els ingressos. Podries
associar-te amb un amic i iniciar un
negoci plegats.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
S'activa la vida social amb nous contactes. Una persona amb una situació
de cert poder, pot fixar-se en tu com
a parella. Bon moment per exposar
o vendre productes.

Frases cèlebres
«Desaprendre la major part de les coses que ens
han ensenyat és més important que aprendre.»
Eduard Punset

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Nova etapa pel que fa a la feina. Pots
tenir un ascens laboral o començar
una emprenedoria. Augmenta la teva
energia física, però no abusis de les
teves forces.

Dites
«Ballar quelcom pel cap a algú»
Significat: pensar en una cosa, rumiar una cosa,
intentar recordar una cosa.

42

PASSATEMPS.indd 1

22/07/2022 12:16:20

3/9/2021

Milions de mots encreuats per imprimir, fàcils, difícils, per a nens, etc

Mots encreuats

9
13
6
2
7

4
5

11
15

3

https://www.crucigrama.org/mots-encreuats.php?groupid=Nivell+1+f%E0cil%3A+Paraules+usuals&Submit=Generar+nou&max_words=15&Activa… 3/3
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1. Ordenació cronològica, estat atmosfèric. 2. Senyor d'una comarca. 3 Entesa,
capacitat intel·lectual. Psique o intel·lecte. 4. Nene. Que està en la infantesa. 5.
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 . 6. Guarisme d'una o més
xifres. 7. Algú per confiar. Que té amistat. Utilitzada també com a tractament
afectuós, encara que no hagi veritable
amistat. 8. Astro rei del sistema solar. 9.
Esperit immortal. Substància immaterial
dels éssers vivents que en l'ésser humà és
considerada com el principi del sentiment
i del pensament; pels creients, principi
a través del qual es posen en contacte
amb Déu. 10. Torrente constant d'aigua.
11. So de la parla humana. 12. Plataforma
amb quatre potes. 13. nascut dels mateixos pares. Persona que té els mateixos
pares que una altra. 14. Superfície de la
Terra. Superfície inferior d'algunes coses,
p. Ex., La dels atuells. També es el nom
d'un planeta del sistema solar, pàtria,
terreny. Tercer planeta del sistema solar.
15. Suc de raïm fermentat.

9

Solució:
3/9/2021

Milions de mots encreuats per imprimir, fàcils, difícils, per a nens, etc

Sudokus

Dificultat: Mitjana

Dificultat: Baixa

Nº Per cercar

8
9 3 2
5
8 1

2

1.

5
2 atmosfèric.
4
Ordenació
cronològica, 1estat

3.

Entesa, capacitat intel·lectual. Psique o intel·lecte.

4.

Nene. Que està en la infantesa.

7.

Algú per confiar. Que té amistat. Utilitzada també43com a

8.

Astro rei del sistema solar.

9
6
2.4 Senyor
d'una comarca.

8

7 1

3
7

6 2
1

9
8
7

6 7
5
6
5. Dissolució
5 8 3 coloidal d'un
9 gas1 o vapor en
8 un altre. Per exem
condensació del vapor d'aigua en l'aire per disminució de l
1 4 9
3
5
temperatura atmosfèrica. Massa de vapor a l'atmosfera .
4 7 5
2
4 8
6. Guarisme d'una o més xifres.
8
9 8 7

6 4 7 2 tractament
8 5 9 3afectuós,
1
6encara
1 2 que
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9 hagi
5 7veritable
8 3 amistat.
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Anuncis
per paraules
VARIS

COMPRO COMICS, discos,
álbumes de fútbol, Playmobil,
scalextric, Geyperman, Madelman, muñecas, Tente, Rico,
Paya y Antigüedades en general
679 736 491
R E G A L O P L ATA F O R M A
VIBRADORA /OSCILANT
semiprofessional. Utilitzada
15 dies. Tinc papers tecnics i
taules d'exercicis. 695 185 987

L'Oriol fa 12 anys!

I si que li han passat
coses bones i increïbles fins ara, segueix
deixant per allà on
passa, alegría, dolçor i
amabilitat.
T'estimem molt!

TREBALL

SEÑORA RESPONSABLE con
experiencia busca trabajo por
horas. Jornada y disponibilidad
completa. 632 316 911
SEÑORA CON EXPERIENCIA
y referencias busca trabajo por
horas. Disponibilidad completa.
667 864 450
CHICA CON EXPERIENCIA
busca trabajo cuidado personas
mayores interna o externa y
limpieza por horas 631 522 129
BUSCO TRABAJO para cuidar
personas mayores o niños,
disponibilidad todos los días,
fin de semana y festivos, señora
catalana con experiencia
671 704 347
C H I C A S E O F R E C E p ar a
limpieza y cuidado personas
mayores por horas, 5 años
de experiencia con buenas
referencias 645 642 701
C H I CA B U S CA trabajo de

cuidado de personas mayores
o limpieza, media jornada por
la tarde o noche. 637 189 533
CHICA BUSCA trabajo con
personas mayores, limpieza y
cuidado de niños con disponibilidad inmediata. 612 511 447
C H I CA B U S CA trabajo de
interna o por horas, con personas mayores, cuidado de niños
y limpieza con disponibilidad
inmediata. 677 813 349
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de mayores, limpieza
en hotel escuela, oficina de
lunes a viernes. 633 621 657
SEÑORA SE OFRECE para
cuidar niños, mayores, limpieza
por horas. de lunes a viernes.
623 462 979
SEÑORA SE OFRECE para
limpieza y personas mayores
por horas de 1- 4 PM, lunes
martes miércoles y jueves y
viernes desde la 1:00PM.
653 273 142

LIQUIDACIÓN POR CIERRE

Tallas de la 38 a la 56
Vestidos fiesta a partir
de 9,99€
Tel. 93 398 63 75
Guifré, 207 Badalona
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INSERTA EL TEU
CLASSIFICAT
ONLINE:

CHICA BUSCA trabajo con
personas mayores, limpieza,
cuidado de niños, con disponibilidad inmediata. 603 345 761
SE OFRECE SEÑOR A con
ganas de trabajar de limpieza
por horas cuidado de personas
mayores. Tengo referencias y
experiencia. 632 863 699
JOVEN DE 30 ofrece servicios
cuidado de personas mayores,
ayudante de albañil, limpieza
con disponibilidad inmediata.
652 706 227
JOVEN DE 33, con papeles
busca trabajo de albañil, carpintería con experiencia.
673 503 404
C H I CA B U S CA trabajo de
limpieza, cuidado de personas
mayores 671 792 863
CHICA BUSCA trabajo para el
cuidado de personas adultas,
niños y limpieza. 631 774 318
IMMOBILIARIA
SE ALQUILA BAR por jubilación en Bufalà. 615 108 606
AMISTATS

ESPAÑOL 66 AÑOS busco
señora para amistad y relacion
estable 623 495 510

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT AL CENTRE:
PRODUCTOS LATINOS,
NORTEAMERICANOS,
ASIÁTICOS, DE EUROPA DEL ESTE
¡Y MUCHOS MÁS!
VEN Y CÓMETE EL MUNDO!

Preu: 0,35€/paraula

Carrer d’Aselm Clavé, 36
(Metro Pompeu Fabra L2 linea lila)
Horari: Lunes a sábados de 9.30h a22.30h
Domingos de 12 a 15h
45
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La Badalona d'abans
BADALONA

1934. Torre Codina,
a Canyet
MB-AI-FPV-155
Francisco Prat/MB.
AI. Fons Francisco
Prat Vila

LA FOTO DELS LECTORS

Amigues disfressades a la
Festa de Carnaval al Teatre
Apolo, any 1959. Foto:
Tomasa Corbalan

Si voleu enviar les vostres fotos:
badalona@totbadalona.com o
WhatsApp, 651 97 6 517
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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
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DONZELLA
DE LA
COSTA

Estem molt contents
de ser un dels restaurants distingits
amb EL SOLETE Guía Repsol
en la categoria Terrasses!

Reserves
info@donzella.cat
Tel. +34 669.184.488

DONZELLA.indd 1

www.donzella.cat
Passeig Marítim
Badalona s/n
08911

distingits amb
el solete
Guía Repsol
22/07/2022 11:41:04

