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Dalt la Vila viu un “boom” 
de rehabilitacions de cases

Urbanisme | Carles Carvajal

Les rehabilitacions d’edificis, 
sobretot plantes baixes, està 
transformant part del casc 
antic de Badalona. Durant els 
darrers mesos, el barri està 
vivint una autèntica febre 
de rehabilitacions. Tot i que 
l’Ajuntament no ha facilitat el 
nombre de llicències atorga-
des, per rehabilitar edificis, 
aquest setmanari ha pogut 
comprovar que ara mateix 
hi ha més d’una desena de 
rehabil i tacions en marxa, 
sobretot en el perímetre dels 
carrers Sant Sebastià, Barce-
lona i Quintana Alta. De fet, 
en aquest darrer carrer hi ha 
fins a cinc rehabilitacions en 
marxa i part d’aquesta via 
està tancada al trànsit per 
la gran quantitat d’obres. La 
majoria d’aquestes reformes 
s’estan fent en cases desha-
bitades i que es trobaven 

en molt mal estat. Des de 
l’associació de veïns de Dalt  
la Vila han explicat al TOT 
que s’ha d’apostar per una 
rehabilitació integral del barri, 
però “demana una regula-
ció estr icta acompanyada 
d'incentius que la facin atrac-
tiva”. Tot i el boom d’aquestes 
darreres reformes, al barri 
ant ic de la c iutat  encara 
queden un bon nombre de 
cases deshabitades i en molt 
mal estat. 

L’ombra dels allotjaments 
turístics a Dalt la Vila 
Darrera d’aquestes rehabi-
l i tacions, segons algunes 
fonts consultades per aquest 
setmanari, podria estar el 
fenomen dels allotjaments 
turístics. 
L’any 2014,el consistori va 
impulsar una moratòria, a la 
zona marítim, per evitar més 
pisos turístics. La resta de 

La Setmana

Imatge de les rehabilitacions a Dalt de la Vila

Badalona, inclòs Dalt la Vila, 
pot tenir més llicències turís-
tiques, però amb un seguit de 
condicions, com per exemple 
dest inar  to t  un ed i f i c i  a l 
tur isme. Aquest setmana-
ri ha pogut confirmar, per 
part de l’Ajuntament, que de 
moment ningú ha demanat 
una llicència turística a Dalt 
la Vila, però algunes fonts 
apunten de l’obertura d’un 
establiment hoteler al carrer 
Sant Sebastià De moment, 
l’entitat de veïns de Dalt la 
Vila reconeix que el fenomen 
dels pisos turístics ha crescut 
al districte primer de Badalo-
na. Els veïns s’han mostrat 
preocupats en un encar i -
ment dels lloguers al barri i 
la despreocupació “per un 
entorn que els visitants no 
senten seu i que són alguns 
dels efectes que cal evitar”, 
segons han explicat des de 
l’associació. 

Actualitat-4-5.indd   2 19/09/2018   11:39:22
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Pastor presentarà una proposta 
per reorganitzar el cos de la Guàrdia 
Urbana
Seguretat | Carles Carvajal

L’alcalde de Badalona, Álex 
Pastor, ha anunciat que el 
proper mes d’octubre presen-
tarà una proposta per reorga-
nitzar el cos de la Guàrdia 
Urbana. Pastor ha fet aques-
tes declaracions després de 
la Junta de Seguretat Local 
que s’ha celebrat aquest 
dimarts a la ciutat i on ha 
par t ic ipat la delegada del 
govern espanyol a Catalun-
ya, Teresa Cunillera. Pastor 
s’ha mostrat preocupat per 
les dades que s’han donat a 
conèixer en aquesta troba-
da i que revelen que en el 
darrer any els delictes contra 
el patrimoni han crescut un 
7,25%, les infraccions penals 
un 6,7% i que les detencions 

s’han reduït un 1,2%. “No 
són bones dades, correspo-
nen a l ’anterior govern de 
Dolors Sabater que es va 
caracteritzar per la inacció i 

Les dades:
Dades del setembre 2017 al juliol 2018

4.417 furts / 7,25% més de delictes contra el patrimoni  

  6,7% més d’infraccions penals
1.557 estafes denunciades  
      Descens d’un 4,8% de robatoris amb força a domicilis 
  Descens d’un 18.9% en robatoris violents 

    16% menys de contenidors cremats

unes polítiques de segure-
tat bonistes i conformistes”, 
ha criticat Pastor que s’ha 
mostrat convençut que rever-
tirà la situació.
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Agents de la Guàrdia Urbana 
demanen incrementar la seguretat 
a la comissaria 

1 any de presó pel Mosso 
que va gravar a les seves 
companyes 

Comencen les classes a 
l’institut La Riera

Ingressa a presó un 
badaloní per atracar 
a punta de pistola

L’Audiència de Barcelona ha 
condemnat a un any de presó 
i a un altre d’inhabil i tació 
a  l ’ a g e n t  d e l s  M o s s o s 
d’Esquadra que va gravar a 17 
companyes seves mentre es 
canviaven amb una càmera 
que va instal·lar en el vestuari 
de dones de la comissaria la 
Morera. L’Audiència condem-
na a l ’agent però l i aplica 
l’atenuant de confessió. 

Els a lumnes de l ' Ins t i tu t 
La Riera van començar el 
curs aquest dilluns després 
que les obres per instal·lar 
els mòduls prefabricats a 
Ca l 'Arnús no estiguessin 
enllestides el passat 12 de 
setembre. L’Ampa afirma que 
tenen "més recursos dels que 
esperaven" però lamentant la 
"manca de previsió". 

El jutge va decretar dissa-
bte presó provisional per a 
un veí de Badalona acusat 
d'haver atracat a punta de 
pistola una entitat bancària 
de Cas te l lbe l l  i  e l  V i la r, 
dijous passat. El lladre va 
amenaçar els dos treballa-
dors amb una arma de foc i 
amb un ganivet, i es va endur 
18.000 euros. L'home va ser 
detingut a Barcelona. 

Seguretat | Carles Carvajal

El Sindicat de Funcionaris de 
la Policia de Badalona han 
demanat al govern local un 
pla per millorar la seguretat 
a la comissaria del Turó d’en 
Caritg. El cos denuncia que la 
prefectura es va construir als 
anys 80 i que les mesures de 
seguretat "no estan adaptades 
a les necessitats d'avui dia". El 
portaveu del Sindicat, Óscar 
Parada, ha alertat que "els 
cossos policials han esdevingut 
objectius terroristes" i indica que 
un episodi com el de Cornellà 

"podria passar més fàcilment 
a la comissaria de Badalona". 
En aquest sentit explica que 
la tanca exterior que hauria de 
moderar l'entrada de vehicles al 
recinte "està espatllada des de fa 
anys", que la porta de l'espai on 
hi ha l'aparcament dels vehicles 
policials "també porta mesos 
trencada", i que l'àrea d'atenció 
al públic no disposa de mampara 
de vidre per protegir els agents. 
El govern municipal afirma que 
es conscient de les deficiències 
que pateix el cos i afirma que 
està treballant per resoldre-les 
"en les properes setmanes".

Imatge d’arxiu de la Comissaria de la Guàrdia Urbana

Uns brètols roben unes fustes del Pont del Petroli 

Nou acte de vandalisme al Pont 
del Petroli. Dissabte al matí, 
van desaparèixer unes fustes 
de la passarel•la del pantalà. 
L’Ajuntament va tancar el pont, 

durant unes hores, per evitar 
un accident. Hores després va 
instal·lar una plataforma i va obrir 
l’accés. Dilluns al matí, operaris 
municipals van reparar les fustes. 

Actualitat-6.indd   1 18/09/2018   13:31:20
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L’Ajuntament obre 5 expedients 
sancionadors a propietaris de pisos 
turístics il·legals

Marea Pensionista 
continua amb les 
mobilitzacions dels dilluns

Obres de millor al carrer 
d’accés d’Urgències de 
Can Ruti 

La Plataforma Marea Pensio-
nista manté les concentracions 
dels dilluns, a les 11:30h, a la 
plaça de la Vila de Badalona 
per reclamar un augment de les 
pensions. La Marea Pensionis-
ta considera que el nou govern 
espanyol ha d’afrontar aquesta 
pujada, però també revisar els 
preus dels serveis bàsics, com 
la llum, gas o aigua. 

Aquesta setmana el carrer de 
davant de les Urgències de 
l’hospital Germans Trias i Pujol 
de Badalona ha quedat tallat al 
trànsit amb motiu d’unes actua-
cions de millora. Aquests canvis 
temporals s’han coordinat amb 
l’Ajuntament i amb les empre-
ses responsables del servei 
d’autobusos, de les ambulàn-
cies i de les mercaderies.

Afectacions de trànsit a 
Marti i Pujol per les obres 
del lateral

Des d’aquesta setmana, a causa 
de les obres de construcció dels 
laterals de l'autopista, s'han 
habilitat nous desviaments de 
trànsit a l'avinguda Martí Pujol. 
De moment, es mantindrà obert 
al trànsit de vehicles un carril en 
tots dos sentits. Les obres del 
lateral, cantó muntanya, afecten 
des de President Companys a 
Coll i Pujol. 

Ciutat | Carles Carvajal

Badalona té legalitzats una 
setantena de pisos turístics, 
però en canvi, segons fonts 
municipals, disposa d’uns 
300 al lot jaments i l· legals. 
Són dades que ha donat a 
conèixer el consistori un cop 
ha passat la temporada alta. 
Tot i aquestes dades, segons 
ha pogut comprovar aquest 
mitjà en diverses platafor-
mes turístiques, el nombre de 
pisos turístics podria arribar 
als 400 a Badalona. Ara per 
ara, l’Ajuntament té oberts uns 
25 expedients a propietaris 
de pisos il·legals, i d’aquets 5 
ja han acabat amb sancions. 
Aquestes mul tes, segons 
l’actual normativa turística de 
la Generalitat, poden arribar als 
600.000 euros. Fonts munici-
pals expliquen que "els tècnics 
de disciplina rastregen inter-
net" però reconeixen que "les 

adreces no són exactes i que 
és complicat sancionar”. Les 
denuncies arriben dels veïns, 
per conflictes amb aquests 
pisos, o bé de propietaris que 
tenen un pis legal i denuncien 
per competència deslleial. Les 
zones de Badalona on més 
pisos turístics s’han registrat 
són les marítimes i els barris de 
Dalt la Vila o Coll i Pujol. 

Imatge del passeig 
marítim de Badalona

L’Ajuntament presenta la nova marca de ciutat: 
‘Estimem Badalona’
L’A juntament  de Bada lo -
na ha presentat oficialment 
e l  nou lema ins t i tuc iona l 
que acompanyarà totes les 
campanyes comunicatives 
que realitzi a partir d’ara el 
Consistori. Amb aquesta nova 

marca es vol reforçar els valors 
positius envers la ciutat, fomen-
tar el sentiment de pertinença 
i aconseguir identificar totes 
les campanyes comunicatives 
fetes a Badalona amb un segell 
que sigui reconeixedor. 

Actualitat-8.indd   1 18/09/2018   13:38:53
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Els cotxes podran aparcar 
aquesta tardor al Passeig Marítim

Campanya per prevenir 
accidents a Tiana

Tornen les portes 
obertes al tramvia 
de Tiana

L’Ajuntament ha iniciat una 
campanya de p revenc ió 
d’accidents i apostar per una 
mobilitat segura. La Policia 
Local amb  l’adquisició d’un 
radar mòbil, està comprovant 
l’excés de la velocitat a deter-
minades vies del poble i així 
poder aplicar mesures correc-
tives adreçades a augmentar la 
seguretat de les persones i la 
prevenció d’accidents.

Un grup de tianencs ofereix 
cada primer dissabte de mes 
una visita guiada al tramvia de 
Tiana, situat a l’Avinguda Issac 
Albèniz. Des de l’any 2016, 
aquest tramvia restaurat es 
troba en aquest punt de Tiana. 
Durant dues hores, tothom qui 
ho vulgui pot visitar aquest 
tramvia que durant gairebé 40 
anys va unir Montgat amb Tiana.

L'Oficina d'Atenció al 
Ciutadà de Montgat es 
trasllada 

L'Ajuntament de Montgat ha dut 
a terme recentment tasques 
de reforma a un dels locals de 
la Galeria Francesc Moragas, 
situada a la part posterior de la 
casa consistorial, amb l'objectiu 
de convertir aquest espai en la 
nova seu de l'Oficina d'Atenció 
al Ciutadà.  L'horari d'atenció al 
públic de dilluns a divendres de 
9 a 14h i els dijous tarda.

Mobilitat | Carles Carvajal

Tres mesos exactes després 
de la pacificació del passeig 
marítim, i un cop passada la 
temporada de bany, els cotxes 
podran tornar a aparcar al 
passeig marítim. Aquest dilluns, 
l’Ajuntament va convocar una 
reunió amb les entitats del 
districte primer, restauradors 
i comerciants amb el regidor 
d’aquest districte Jordi Subira-
na. D’aquí va sortir la idea de 
replantejar l’actual situació 
del passeig. Part dels veïns, 
restauradors i comerciants van 
mostrar la voluntat clara de fer 
marxa enrere amb la decisió de 
l’anterior govern de pacificar el 
passeig. De fet, alguns restaura-
dors asseguren que les vendes 
han baixat un 30% aquest estiu 
per la situació del passeig. Ara 
serà el Consell de la Mobilitat 
qui tindrà la darrera paraula, 
però fonts consultades pel TOT, 
tant municipals com de l’entitat 
veïnal de Casagemes, assegu-

ren que els cotxes podran tornar 
a aparcar al passeig, almenys 
durant aquesta propera tardor 
i hivern. La idea que s’està 
treballant a hores d’ara passa 
per debatre amb les entitats 
que formen part del Consell 
de la Mobilitat una proposta 
definitiva. Aquest debat podria 
allargar-se durant uns mesos, 
i es durant aquest temps on 
l’actual govern vol recuperar 
les places d’aparcament. El 
vicepresident del Consell de 
la Mobilitat, Roger Melcior, ha 
valorat posistivament que el 
govern local tingui la voluntat 
de portar la proposta al plenari 
i assegura al TOT que buscarà 
un punt d'acord entre les entitats 
que en formen part que garan-
teixi l'accessibilitat, els drets 
dels vianants, el manteniment 
de l'eix ciclable i solucions provi-
sionals pel veïnat i reestaradors 
de la zona". El Consell de la 
Mobilitat podría reunir-se durant 
els propers dies per tractar 
sobre la pacificació del passeig. 

Imatge del Passeig Marítim, aquest estiu

Actualitat-9.indd   1 19/09/2018   14:26:02
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Festa de la Verema al barri de Canyet 

74è Aplec de la Sardana de Badalona 
a Can Solei 

Campionat de pesca infantil 
al Port de Badalona 

Acte solidari “Badalona, Dona!”, 
al Passeig Marítim 

El festival Skate Love Barcelona va 
celebrar-se dissabte a la platja dels 
Pescadors

Setmana en imatges

Actualitat-11.indd   1 18/09/2018   10:13:38
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Bàsquet | Jordi Creixell

La junta d’accionistes del Joven-
tut SAD, que va reunir el 32,3% 
del capital social, va aprovar amb 
el 100% dels vots l’ampliació de 
capital de gairebé 3,7 milions 
que compor tarà l ’entrada 
com a nou màxim accionista 
d’Scranton Enterprises, grup 
inversor vinculat a la família 
Grifols. “Per fer front a la motxilla 
financera i estabilitzar la situació 
no hi havia cap altra sortida que 
fer aquesta ampliació de capital", 
va explicar el president Juanan 
Morales, que va assenyalar que 
l'operació garanteix la viabili-
tat de l'entitat i la pervivència 
del model Joventut: "Scran-
ton Enterprises comparteix la 
nostra visió del que ha de ser la 
Penya i la sintonia és total”. Els 
accionistes també van aprovar 
que el Consell passi de 8 a 11 
membres, amb tres nous conse-
llers: Ramon Riera, Eduard 

L'ampliació de capital del Joventut SAD, en marxa

La Penya disputarà aquest 
diumenge el darrer partit de 
pretemporada a la pista del 
València (19h). El cap de 
setmana passat, a Oviedo, en 
el circuit Movistar, els verd-i-
negres, amb moltes baixes per 
la finestra FIBA i les lesions, 

La pretemporada es tanca a València
van apall issar el Múrcia 
(104-77) i van caure contra 
l'Obras Sanitarias argentí 
(78-70). Aquest dijous,  a l'hora 
de tancar aquesta edició, el 
Joventut estava jugant un altre 
amistós al camp de l’Iberojet 
Palma (LEB Or).

Imatge de la Junta d'accionistes a l'Olímpic. / Foto: David Grau - CJB

Els Maristes Ademar es van endur la Copa 
Badalona masculina, celebrada el cap de 
setmana passat. En la final, els campions es van 
imposar al Badalonès - Dimonis per cinc punts 
de diferència (87-82). El Círcol i el Natzaret van 
ser semifinalistes. / Foto: @maristesademar

  L'Ademar guanya la Copa Badalona

Segona victòria a la lliga per a les Gavines en 
el primer desplaçament de la temporada. Les 
de Jordi Ferrón es van imposar al camp del 
Sant Gabriel per 0-2, amb gols de Pilar Garrote 
i Alba Gordo. Aquest diumenge, a l'Estadi 
(12h), visita del Mallorca. / Foto: M. Expósito.

   El Seagull, a tota màquina

Arruga i Luca Tassan. Riera, 
d’Scranton, va explicar que la 
seva aposta “és una inversió 
més sentimental que financera". 

"Molts som aficionats al bàsquet 
i alguns de la Penya des de fa 
molts anys i ens feia molt mal 
que pogués desaparèixer”, va dir.

11
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Bàsquet | Jordi Creixell

Ambient espectacular al pavelló 
del Sant Josep amb motiu de la 
tercera edició del Torneig Inter-
nacional Cadet, que va reunir 
el conjunt amfitrió, el Macca-
bi de Tel-Aviv, la selecció de 
Finlàndia, el Madrid, el Barça 
i la Penya. Els verd-i-negres, 
dirigits per David Jimeno (elegit 
millor tècnic del torneig), es van 
acabar emportant la victòria en 
derrotar en una final especta-
cular el Real Madrid (88-82).El 
verd-i-negre Iker Montero (22 
punts en el matx decisiu) es va 
endur el guardó d'MVP i també 
va ser el guanyador del concurs 
de triples. El millor passador 
va ser Gael Bonilla (Barça) i 
Joel Penina (Sant Josep) va ser 
escollit com  l'MVP local. 
El Barça, que en semifinals va 
caure contra el Madrid (90-68), 
va acabar tercer, mentre que 
el Sant Josep, derrotat per la 

Ple a vessar a Sant Josep per viure el III Torneig
Internacional Cadet, que acaba amb triomf verd-i-negre

Molts noms il·lustres a les 
graderies del pavelló del 
"Sampep", entre ells els de 
molts exjugadors com Pepe 
Margall, Manel Bosch, Ferran 
Laviña o Joan Carles Navarro, 

Graderies plenes amb cares conegudes
que no es van voler perdre un 
torneig que ja s'ha consolidat 
com una de les grans cites 
del calendari basquetbolístic i 
que va omplir a vessar el mític 
pavelló del Centre Parroquial. 

Els campions. / Foto: Joventut

Atletisme | J.C.

Aquest diumenge es disputa la Bimbo Global Energy Race

El Passeig Marítim de Badalona 
serà l'escenari aquest diumen-
ge 23 de setembre de la terce-
ra edició de la Bimbo Global 
Energy Race. La cursa té lloc 
simultàniament a 35 ciutats de 
23 països amb fins solidaris. 
Enguany per cada corredor 
inscrit es farà una donació de pa 
al Banc dels Aliments. A l'acabar 
la prova es farà la "Sandwich 
Party", amb música en directe, 
i a més aquest any, entre tots 
els participants, se sortejarà un 

viatge a Mèxic per participar a la 
GER2019. Hi haurà tres circuits. 
Un de 10 quilòmetres (sortida a 
les 9.15h del matí), un altre de 5 

(8:45h) i un tercer de només tres, 
de caràcter no competitiu, la 3K 
Family Run, que començarà a 
les 10.45h.  

Imatge de la cursa de l'any passat. / Foto: GER

Penya en la penúltima ronda 
(99-57), va ser quart. El cinquè 
lloc final va ser per al combinat 

finlandès, mentre que el Macca-
bi va tancar la classificació en la 
sisena plaça. 

13
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Futbol | J. C.

El Badalona rep aquest diumen-
ge la visita de l'Atlètic Llevant 
(18 h) amb ganes d'esvair 
dubtes. Tot i l'eliminació en la 
Copa del Rei al camp del Villa-
novense (2-1), els escapulats 
venen de sumar un punt molt 
meritori al camp del Cornellà 
(1-1) que ha de servir per  refor-
çar l'autoconfiança de l'equip. 
Els badalonins van avançar-se 

en el marcador amb el primer 
gol de Natalio com a jugador 
escapulat, però només quatre 
minuts més tard el Cornellà va 
assolir l'empat (1-1).  L'expulsió 
de Marc Carbó per doble targeta 
groga al minut 73 va complicar 
l'escenari, però els de Calde-
ré van resistir. Contra l'Atlètic 
Llevant, que suma 4 punts 
(un més que el Badalona), ha 
d'arribar per fi la primera victòria 
a la lliga. 

L'Atlètic Llevant, següent repte a la lliga

La Platja de Santa Cristina de 
Lloret de Mar va ser l'escenari 
el cap de setmana passat del 
XXIV Campionat de Catalun-
ya de Llagut Català. El Club 
Rem Badalona es va proclamar 
campió en la categoria senior 
femenina i el Club Natació 
Badalona també es va penjar 
la medalla d'or en la categoria 
de veterans masculina. 

Doble triomf en el Campio-
nat de Catalunya de llagut 

36 jugadors del CTT Badalo-
na van disputar l'Open de Vic 
de tennis taula, amb triomf de 
Mariona Bachs en l'Open B 
aleví. També cal destacar els 
vuitens de final de Pere Navarro, 
Adrià Fernàndez i Pau Nolis en 
el torneig absolut masculí i de 
Lis Pardo en femení. A l’Open 
‘B’, quarts de final de Martí 
Pèlachs i Àlex Bocanegra en 
masculí i de Marina Bueno en 
femení. I per últim, en categoria 
catalana, vuitens de final de 
Pau Menino i Adrià Marc Pérez 
i quarts de final de Sergi Mesa i 
Wen Long Xia a l’Open ‘B’.

El CTT Badalona, amb una 
nombrosa participació
a l'Open de Vic

Punt valuós a Cornellà. / Foto: Eloy Molina

13

Natació | J. C. 

La nedadora badalonina 
Mireia Belmonte (UCAM) 
ha tornat a la competic ió 
després d 'un l larg perío -
de de descans, arran dels 
problemes de salut que li 
van impedir  d isputar e ls 
Eu r o p e u s  d e  G l a s g o w. 
Be lmonte va d isputar  la 
75a edició de la Travessia 
a l'Estany de Banyoles i va 
assolir la segona posició, rere 
la campiona d’Europa júnior 
Jimena Pérez (CN Gredos 

San Diego). Belmonte té el 
rècord d'aquesta prova, que 
va aconseguir ara fa quatre 
anys, el 2014.

Mireia Belmonte, segona
en la Travessia a l'Estany de Banyoles

Foto: MireiaBelmonte.com

La Fundació del Bàsquet Català 
lliurarà avui divendres els Premis 
de Periodisme Esportiu 2018. 
L'acte tindrà lloc a l'Antiga Fàbri-
ca Estrella Damm de Barcelo-
na. Entre els guardonats, dos 
badalonins: el conegut fotògraf 
Josep Lluís Garcia Surrallés, en 
la categoria de fotoperiodisme, i 
la periodista de Barça TV Sònia 
de Alba, en l'àmbit televisiu. 

El periodisme badaloní, 
premiat per la Fundació 
del Bàsquet Català

Sin título-1   3 19/09/2018   9:43:51
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Aquesta ha estat l ’ú l t ima 
setmana per algunes guingue-
tes de les platges de Badalona, 
com la situada al Torrent de 
Vallmajor. Tot i això, encara 
quedaran ober ts gran par t 
dels establiments del litoral 
badaloní. Els guinguetaires 
han lamentat que la tempo-
rada va començar molt tard a 
la ciutat, per culpa del retard 
en l’adjudicació de la conces-
sió. També la pacificació del 
passeig, segons els respon-
sables d’aquests locals, ha 
afectat negativament, sobre-
tot als establiments situats a 
les platges dels Pescadors, 
Botifarreta i del Cristall. Tot i 

Comencen a tancar les guinguetes 
de la platja de Badalona 

La imatge

Ca l’Almera ens endolceix la 
vida badalonina i no falla mai..., 
que la preservem molt de 
temps! #Badalona 
@EsterFranquesaB

Vergonyós com està la placa 
del Mag Li Chang a #Badalona 
algú prendrà mal 
@joliverago  

#Badalona pateix de moltes 
coses... bicing, potenciar més 
zones per joves, tornar apropar 
els cines al centre, reactivar el 
port,... 
@Xpiuxi 

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

#totbadalona a Instagram

això, els xiringuitos han pogut 
gaudir de bon temps i forta 
calor que durant 5 setmanes 
han fet incrementar la clien-

tela. Les pluges dels darrers 
dies, però, han fet avançar el 
tancament d’alguns d’aquests 
concessionaris. 

Opinio-18-19.indd   1 18/09/2018   11:24:16



SOLUCIÓN
INTEGRAL
AIRE ACONDICIONADO

93 222 04 33  - C/ Prim 163, Badalona 
info@intenergias.com - intenergias.com

Instalaciones y mantenimento | Gas | Datos | Agua
Calefacción | Aire acondicionado | Electricidad | Eficiencia energética

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 698€*

* Precios sin iva
Instalaciones y mantenimento | Gas | Datos | Agua

Calefacción | Aire acondicionado | Electricidad | Eficiencia energética

Prepárate para el verano con nuestras ofertas:
MANTENIMIENTO 59€*

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 698€*

INT.indd   10 12/09/2018   13:02:32



16

@TotBadalona És indignant 
que cada cop q #Pipican Ca 
l'Arnus necessita millores,ho 
facin els propis usuaris com 
poden @albabonjorn

@TotBadalona Perquè no 
es posa un sistema de vídeo 
vigilància en el pont? 
@Jorge_OC

@TotBadalona Si vostè és 
pare, amb dignitat no hauria 
de permetre q els alumnes 
comencin els curs en aquestes 
condicions al Ventós Mir 
@sarasyous 

Una fotografia de la badalonina 
Adriana Cabello va ser la imatge 
de 5,5 milions de cupons l’Once 
del passat dimarts 18 de setem-
bre. La fotografia de Cabello 
va guanyar a Catalunya el 
Concurs fotogràfic Veo Evolu-
ció, que va impulsar l’Once per 
mostrar l’evolució social dels 
seus primers 80 anys de vida. 
La foto es va presentar amb 
el títol ‘Complementarse’ i va 

resultar premiada per decisió 
unànime per un jurat. La imatge 
mostra en primer terme una 
dona acompanyada del seu 
gos pigall i el bastó blanc que 
usen les persones cegues, a 
les portes de la Delegació Terri-
torial d’Once Catalunya. Els 
cupons de l'ONCE es comer-
cialitzen pels 20.000 agents 
venedors de l'ONCE, un cente-
nar a Badalona.

Una foto sobre l’evolució social, de la 
badalonina Adriana Cabello, il·lustra
5,5 milions cupons de l’Once

Gent anònima

Ho hem vist al Facebook del TOT

Estàs d’acord en limitar el 
nombre de terrasses de bars 
en carrers on les voreres són 
més estretes?
Sí, hi estic d’acord 84%
No, no hi estic d’acord 16%

Pròxima pregunta:
Creus que els carrers 
de Badalona tenen prou 
il·luminació?
Sí, estan ben il·luminats
No estan il·luminats bé 

171 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres seguidors 
han opinat!

Rafa Puente 
Ciudad sin ley donde cada 
uno hace lo que le da la 
gana con total impunidad

Sole Pérez
Que poca vergüenza 
con lo bonito que está la 
semana pasada estuve allí 
paseando

Raül HardRock 
Unas cámaras vendrían 
bien en esa zona, porque 
además se controlaría la 
pesca furtiva

17
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Setmana anterior: Can Mercader

17

Cada setmana, el TOT Badalo-
na et proposa un petit joc. En 
aquesta secció trobaràs una 
imatge actual d’un racó quoti-
dià de la ciutat, de qualsevol 
barri. Cada setmana hauràs 
de descobrir on és i durant el 
següent número de la revista 

L’Agrupació Excursionista 
de Bufalà és una entitat de 
caràcter social vinculada 
des de la seva fundació a 
l’excursionisme i a qualsevol 
de les seves ramificacions, no 
tan sols amb la natura, sinó 
també amb totes les activitats 
esportives que la mateixa ens 
pugui proporcionar. L’entitat 
va ser creada el 25 de març 

Smash és una empresa de 
disseny, distribució i venda al 
detall de peces i accessoris de 
vestir per a dona. Nascuda a 
Amsterdam a finals dels 90, no 
és fins al seu trasllat a Badalona 
l’any 2005 que no adquireix el 
seu segell distintiu: una forma 
colorista, desenfadada i alegre 
de veure la moda.

trobaràs la resposta del racó 
que us proposem i també una 
imatge nova. Volem que desco-
breixis racons de Badalona que 
potser mai has parat atenció. 
Per això et proposem, on és?

de 1961 per un grup d’amics 
i amigues del barri badaloní 
de Bufalà. 
[+] http://aebufala.badalona.
ppe.entitats.diba.cat

Descobrim un racó quotidià de Badalona

Smash, roba 

On és?

Fet a Badalona 

Entitats

Agrupació Excursionista de Bufalà

Opinio-18-19.indd   3 18/09/2018   11:24:31



Cultura

Circo Alegría presenta el seu 
espectacle, Aqua Circus, a 
Badalona. Les funcions es 
realitzaran del 28 de setem-
bre al 7 d’octubre sota la 
gran carpa climatitzada de 
Circo Alegría, instal·lada a 
la plaça President Tarrade-
llas. Aquest show s’ha consi-
derat com la producció més 
sorprenent i arriscada que 
Circo Alegría ha produït des 
dels seus inicis, l’any 2009. 
Els espectadors es trobaran 
amb una piscina, amb 24.000 
litres d’aigua, convertida en 
una pista de circ. Més de 40 
artistes treballaran realitzant 
els seus números de gran risc 
i complicació, amb l’objectiu 
de sorprendre als visitants. 

Aq u e s t  d i s s a b te ,  2 2  d e 
setembre, torna el cicle de 
joves músics de la ciutat. 
El concer t que servirà de 
retorn serà el recital Quatre 

Aqua Circus ha suposat un 
nou repte per al món de les 
ar ts escèn iques.  Aquest 
espectacle combina quali-
tat musical, bases creades 

Mans un piano a càrrec dels 
alumnes d’en Xavier Pardo. 
El concert, que tindrà lloc a 
la Sala d’Actes del Museu 
Municipal, començarà a les 
18:30h. El preu de l’entrada 
serà de 8 euros i 5 euros 

Circ | Redacció

Música | Redacció

Carrer a carrer 
Deessa grega 
filla de Zeus. 
Protectora de 
les ciutats i 

d’Atenes en particular, és 
també deessa de la guerra, 
de les arts i de la pau.. Es 
troba situat en una zona on 
diversos carrers porten noms 
de deesses. Aquesta deno-

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

Carrer d’Atena 

Montigalà

minació fou escollida per po-
tenciar en el nomenclàtor la 
figura femenina. 

18

Circo Alegría presenta l'espectacle 
"Aqua Circus" a Badalona

Torna el cicle de joves músics de Badalona

19

Imatge de l’espectacle que té l’aigua com a protagonista 

i gravades en un estudi de 
Miami, veu en directe, efectes 
especials d’il·luminació i fonts 
d’aigua ballant al compàs de 
les notes musicals.

pels socis de l’Orfeó. D’altra 
banda, el 30 de setembre, 
tindrà lloc un concert vermut, 
a les 12h a l’Espai Tolrà, amb 
el grup Àgora que interpre-
taran l'STABAT MATER de 
Pergolesi. 

20(ELMEUCARRER).indd   2 18/09/2018   11:28:11
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Oriol Broggi porta el clàssic 
de Sòficles Èdip al Zorrilla 

Teatre | Redacció

Aquest cap de setmana torna la 
programació estable als teatres 
municipals de Badalona. La 
primera obra serà Èdip, aquest 
mateix dissabte 22. Es tracta 
d’una història sobre el destí 
i la lluita de l'ésser humà en 
contra d'ell mateix. Aquesta 
és l'essència d'Èdip, tragè-
dia de l'antiga Grècia que mai 
passa de moda. Per això és un 
clàssic. La va escriure Sòfocles 
poc abans de morir, i és l'única 
obra que es conserva de la 
trilogia que va redactar centra-
da en el rei de Tebes. Ara, amb 
versió de Jeroni Rubió Rodon, 
arriba al Teatre Romea sota la 
batuta d'Oriol Broggi. L'actor 

Julio Manrique assumeix el rol 
protagonista. L'acompanyen 
a l'escenari Carles Martínez, 
Marc Rius, Mercè Pons, Ramon 
Vila, Miquel Gelabert i Clara de 
Ramon. L’obra arriba a Badalo-
na, aquest dissabte a les 21h, 
al Teatre Zorrilla, per 26 euros. 

Julio Manrique protagonitza Èdip 

El passat diumenge 16 de setem-
bre es va donar el tret de sortida a 
la celebració del 150è aniversari 
de la Parròquia de Sant Josep. 
Divendres 13 Joan Rosàs féu el 
pregó d'inici de la celebració. El 
diumenge 16 un cercavila festiu 
uní l'església de la Divina Provi-

dència amb la de Sant Josep. En 
aquell moment es presentaren 
els actes que es faran durant tot 
l'any i els Gegants de la Ciutat de 
Badalona, concretament els del 
Corpus, entraren, per primer cop 
a l'església a davant de l'altar per 
oferir el seu ball commemoratiu.

Aquest diumenge, 23 de setem-
bre, tindrà lloc la Tradicional 
trobada sardanista amb la 
Cobla la Flama de Farners, 
Cobla Ciutat de Girona i Cobla 
Marinada al parc de la Riera 
d'en Font de Montgat. L’Aplec 
començarà a les 9:30h, amb el 
primer torn de sardanes, i cap a 
les 14h tindrà lloc una arrossada 
popular. Les sardanes tornaran 
després de dinar, cap a les 17h. 

Ja s’han obert les inscripcions 
pel proper taller de teatre al 
Zorrilla. Aquesta temporada 
hi hauran cursos per diverses 
edats, de 10 a 13 anys, de 13 a 
15 anys, de 15 a 17 anys i un altre 
taller per a majors de 18 anys. 
Les persones interessades ja 
poden apuntar-se o bé demanar 
més informació a través del 
correu info@teatrezorrilla.cat o 
bé trucar al 933844022.

L’oficina de turisme de Badalona, 
Marina Badalona i els Amics 
del Quetx organitzen, aquest 
diumenge 22 de setembre, un 
passeig pel litoral de la ciutat 
a través del Quetx Ciutat de 
Badalona. La sortida serà a les 
10h, des del recinte portuari al 
costat de capitania, i la tornada 
cap a les 12h. Les places son 
limitades i els preus són 15 euros 
adults i 10 per a nens i nenes. 

31è Aplec de la sardana 
a Montgat

Obertes les 
inscripcions al taller 
de teatre del Zorrilla

Passeig pel litoral a 
bord del Quetx Ciutat 
Badalona

La parròquia de Sant Josep comença 
els actes del seu 150è aniversari 

20(ELMEUCARRER).indd   3 18/09/2018   11:28:14



Divendres 21

Exposició Pompeu Fabra, el 
científic de la llengua, a la Bi-
blioteca de Can Casacuberta

Cinema A prop del Círcol amb 
el film Su mejor historia (en 
català) a les 19h, i a les 22h, 
a la Societat Coral La Bada-
lonense, (Sant Anastasi, 14) 

Concert tribut a Queen, amb 
Momo, a les 23:30h, a la Sala 
Sarau 08911

Dissabte 22

Cicle de joves músics de Ba-
dalona,  concer t QUATRE 

MANS UN PIANO a càrrec 
dels alumnes d 'en Xavier 
Pardo, dins del Cicle Joves 
Músic, a les 20:30h, a la Sala 
d’actes del Museu 

Swing a la Rambla, a les 20h, 
davant del monument a Ro-
ca i Pi 

Inici de la temporada als tea-
tres municipals de Badalona, 
amb l’obra Èdip, Sòfocles, a 
les 21h, al Teatre Zorrilla 

Concert amb Mala Vida, a les 
24h, a la Sala Sarau 08911

Diumenge 23

Cursa Global Energy Race, a 
partir de les 9h, davant del 
carrer Cervantes, al Passeig 
Marítim 

Dimarts 25

Setmana de la mobilitat sos-
tenible i segura, conte "Tito 
va d’excursió", editat per la 
DGT (Dirección General de 
Tráfico). A càrrec de volun-
tàries de la Comissió PSEVB 
de la Guàrdia Urbana de 
l’ajuntament de Badalona, a 
les 18h, a la Biblioteca Can 
Casacuberta

Dimecres 26

Setmana de la mobilitat sos-
tenible i segura, conte "Tito 
va d’excursió", editat per la 
DGT (Dirección General de 
Tráfico). A càrrec de volun-
tàries de la Comissió PSEVB 

20

 Badalona 

21
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de la Guàrdia Urbana de 
l ’ajuntament de Badalona, 
a les 18h, a la Biblioteca de 
Pomar

Presentació de la publicació: 
La Càrrega. Els fets de Bada-
lona del 26 d’agost de 1918. 
Text de Jordi Albaladejo i 
il·lustracions de Toni Bena-
ges, a les 19h, al Museu de 
Badalona 

Dijous 27

Xerrada sobre el ciutadà Pom-
peu Fabra, a les 19h, amb el 
president de la Generalitat, 
Quim Torra, a la Sala d’Actes 
del Museu 

21

Setmana de la mobilitat sos-
tenible i segura, conte "Tito 
va d’excursió", editat per la 
DGT (Dirección General de 
Tráfico). A càrrec de volun-
tàries de la Comissió PSEVB 
de la Guàrdia Urbana de 
l ’ajuntament de Badalona, 
a les 18h, a la Biblioteca de 
Lloreda
 

Montgat
Diumenge 23

31è Aplec de la sardana, a 
partir de les 9:30h, tradicio-
nal trobada sardanista amb 
la Cobla la Flama de Far-
ners, Cobla Ciutat de Girona 

i Cobla Marinada al parc de 
la Riera d'en Font, durant 
tot el dia 

Dimecres 26

Xerrada "L'educació és políti-
ca" presentació del llibre de 
Jaume Carbonell, a les 19h, 
a la Sala Pau Casals

Tiana
 Dissabte 22

Torneig de Festa Major, Fut-
bol 11, a les 9h, al Camp de 
Futbol Municipal

COMUNICA'T AMB EL WHATSAPP DEL TOT 651 976 517 DES DEL TOT 
US CONVIDEM A ENVIAR-NOS EL QUE CREIEU QUE POT SER NOTÍCIA A 
BADALONA.

651 976 517

022_tb023.indd   3 18/09/2018   11:51:59
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Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@totbadalona.comLectors

E.S.

Carreró, cul-de-sac, canto-
nada amb Sant Josep i de 
Rosés, entre el carrer de la 
Quintana Alta i Sant Felip i 
de Rosés. Una vergonya i 
bruticia i niu de mosquits...
Imperdonable després d'una 
obra nova que tampoc té 
els contenidors de brossa 
que els nous usuaris neces-
siten...
L'Ajuntament i la Promotora 
dels pisos nous a la Plaça 
de la Vil·la Romana en son 
els responsables.

Una vergonya de carreró

27

El TOT  és el mitjà escrit més llegit a Badalona  
i també el que més seguiment guanya. Més lectors 
i més seguidors a les xarxes socials, on som el mitjà 
líder de Badalona

Som líders, gràcies a tu!

*Dades Baròmetre municipal maig 2018

GÜELL I FERRER, 75 | TEL. 93 383 38 47 | badalona

DETERGENTS I SABONS A GRANEL

Lectors-28-29.indd   2 19/09/2018   9:15:03
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Què passa ara mateix al món 
d'avui? Quins són els desa-
fiaments més grans d'avui en 
dia? En què ens hauríem de 
fixar per damunt de tot? Què 
hauríem d'ensenyar als nos-
tres fills?

21 Lliçons per al 
segle XXI

Noah Harari, 
Yuval

Facilitat per Saltamartí Llibres

L’art de portar gavardina és un 
concentrat de memòria, emo-
ció i plaer de narrar. Imaginats 
o viscuts, els tretze contes 
d’aquest recull revelen una 
capacitat d’observació que 
confirma Sergi Pàmies com a 
artesà d’un estil cada vegada 
més depurat.

Editorial

L' Art de portar 
gavardina,

Pàmies, Sergi

La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials 
en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora 
no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza 
de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 154

Posa't en contacte amb nosaltres: 651 976 517 comercial@totbadalona.com

Estrenes de Cinema

Predator

Book Club

Al aire, patos

Direcció: Shane Black
Intèrprets: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob 
Tremblay, Alfie Allen, Keegan-Michael Key

Els caçadors més letals de l'univers són ara més 
forts, intel·ligents i mortals que mai i han evolu-
cionat genèticament amb ADN d'altres espècies.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Bill Holderman
Intèrprets: Diane Keaton, Jane Fonda, 
Candice Bergen, Mary Steenburgen

Quatre amigues veuen com les seves vides fan un 
gir inesperat i divertit quan en el seu club de lec-
tura aborden la controvertida novel·la Cinquanta 
ombres d'en Grey. 

Crítica:   Públic: 

Direcció: Christopher Jenkins

El Max és un jove oc expert en vol que forma part 
d'un organitzat esbart que es disposa a emigrar a 
terres més càlides abans de l'hivern. El Max té to-
tes les qualitats d'un bon oc, excepte una: és mas-
sa independent. 

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

ESTRENES.indd   1 17/09/2018   11:46:02



bellezaactiva.com
 

Adorem el sol, ens omple 
d'energia, ens dóna vida, 
però és el responsable del 
fotoenvelliment cutani... Sí, ja 
ho sabem, l'envelliment forma 
part de la vida. L'alternativa a 

El fotoenvelliment cutani: 
com corregir-ne els efectes

24

Tendències

l'envelliment no és favorable... 
No obstant això hi ha factors 
que potencien aquest procés 
natural del pas del temps. Es 
tracta de la fotoexposició, 
l'exposició als raigs del sol, 
i es fa visible, sobretot, a la 
cara, el dors de les mans i 

l 'escot, és a dir, les zones 
més exposades al sol.

Segons diverses publ ica-
cions científiques, el 90% 
de les dones de més de 50 
anys tenen taques, el 80% 
dels signes visibles de l'edat 
són deguts als raigs UV i el 
70% de les dones de més 
de 35 anys declaren tenir 
arrugues...

Els principals efectes 
visibles del fotoenvelli-
ment són:

Augment de la melanina a 
nivel l  cutani,  or igen dels 
d e s o r d r e s  p i g m e n t a r i s 

25

¿SE TE SALE EL PECHO DE LA COPA?
¿LOS TIRANTES TE DEJAN 
MARCAS EN LOS HOMBROS?
¿SE TE SUBE LA TIRA A LA ESPALDA?
¿LO SABÍAS?

8 DE CADA 10 MUJERES 
NO LLEVAN LA TALLA 
CORRECTA DE SUJETADOR

DESDE 39€ A 67€ 
Assesoramiento 
personalizado y gratuito

Avinguda Martí Pujol
Horas convenidas
Teléfono y whatsapp:  
690.12.71.10 Sonia Hernández
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(taques fosques antiestèti-
ques o hiperpigmentacions).

Pèrdua de la fermesa lligada 
a la degradació del col·lagen 
i l 'àcid hialurònic (elastosi 
solar).

Aparició d'arrugues i petites 
a r r ug ues  as so c iad es  a l 
hundimento de la unió dermo-
epidèrmica.
Com corregir 
el fotoenvelliment
Com sempre, la millor manera 
de corregir les taques produï-
des per l'exposició al sol és 
protegint la pell -cada dia de 
l'any- amb fotoprotectors. No 
obstant això, en ocasions i 

25

per causes difícilment contro-
lables, les taques apareixen. 
Més difíc i l és controlar la 
pèrdua de fermesa i l'aparició 

d'arrugues. Per corregir els 
efectes del fotoenvelliment ha 
diferents vies. Quan actues 
en les fases inicials és molt 

¿TE CASAS 
O TIENES 
UNA BODA? 
Nos has encontrado! 
Ven a vernos. 
No te arrepentirás. 

NOVIA, FIESTA, 
Y MADRINAS 

50% EN VESTIDOS
DE NOVIA

Tel. 93 398 63 75
Guifré, 207 
Badalona
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possib le que s implement 
recorrent a cosmètics anti-age 
sigui suficient, però si ja hem 
sobrepassat aquestes fases 
inicials, haurem de recórrer 
a professionals, com ara els 
dermatòlegs. En funció de 
cada cas, aquests recomanen 
als seus pacients tractaments 

26

amb làser, llum intensa polsada 
(IPL), peelings, crioteràpia... 
No obstant això sempre els 
complementen amb productes 
cosmètics, com ara la gamma 
Me lasc reen ,  de  Duc ray. 
Aquesta línia de productes és 
la primera que corregeix tots 
els signes del fotoenvelliment: 

taques, arrugues i pèrdua de 
fermesa). Per a això utilitzen 
fórmules amb àcid azelaic, 
àcid glicòlic, àcid hialurònic i 
vitamines C i E, entre d'altres 
actius. Segons els tests realit-
zats, a partir del primer mes ja 
es poden percebre resultats 
sobre les arrugues i les taques.

• Arrenjaments i reformes
• Roba a mida
• Roba de la llar
• Nuvies, comunions 
    i cerimonies
• Vestuari teatral i artístic

C/Prim, 179 (Nou local)
C/Rivero, 10 Badalona 
de 10 a 14 i de 17 a 20h.
Dissabtes tarda tancat

Mercé Rodríguez
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Farmàcies

Salut

FARMÀCIA AGUILAR
Francesc Layret, 83 · 93 389 52 08
FARMÀCIA BELENGUER 
Concòrdia, 1 local B-41 (C.C.Màgic) 
93 224 55 58
FARMÀCIA CAIRÓ 
Canonge Baranera, 60 · 93 384 04 53
F. EDUARD CONDÓN  
Ptge. Riu Ter, 18-20 · 93 460 28 55
F. FERRÉ-CLAPÉS  
Av. Martí Pujol, 133 · 93 384 48 06
FARMÀCIA GAY
Av. Martí Pujol, 6-8 · 93 389 53 03
F. J. SALLA FUSTER  
Salvador Seguí, 4 · 93 387 39 16
FARMÀCIA LLOREDA     
Av. Catalunya, 60-62 · 93 388 18 41
FARMÀCIA P. RELAT     
Antiga de València, 31 · 93 399 92 76
FARMÀCIA PUCHOL 
Antiga de València, 31· 93 399 92 76
FARMÀCIA SERENTILL 
de Mar, 23 · 93 384 12 33
FARMÀCIA VIVES 
Juan Valera, 197 ·  93 388 05 04
FARMÀCIA VIAYNA 
President Companys, 45
FARMACIA MASNOU
Llefià, 15-17 · 93 387 42 98
FARMÀCIA OLÍMPIC 
Av.d’Alfons XIII  nº 127
93 387 93 50

27

Jornada de donació de sang 
a Nova Lloreda

El Centre d’Atenció Primària 
Nova Lloreda acollirà el 24 
de setembre una jornada de 
donació de sang organitzada 
pel Banc de Sang i Teixits amb 
la col·laboració de Badalona 
Serveis Assistencials (BSA). 
L’activitat, oberta a totes les 
persones que hi vulguin parti-
cipar (ciutadania i professio-
nals del centre), es durà a 
terme de 10 a 15 hores. La 
campanya arribarà tot just 
després de l’estiu, època en 
què les donacions baixen un 
30% pel canvi d’hàbits de la 
ciutadania, i ajudarà a mante-
nir les reserves de sang per als 
propers mesos. A Catalunya, 
cada dia es necessiten 1.000 
donacions per atendre els 
malalts. En general, pot donar 

sang qualsevol persona que 
tingui bona salut i compleixi 
aquestes condicions: tenir 
entre 18 i 70 anys, pesar 50 
quilos o més i, en cas de ser 
dona, no estar embarassada. 
El Banc de Sang i Teixits i 
BSA han apostat enguany 
per incrementar les campan-
yes de donació de sang en 
centres de l ’organi tzac ió 
sanitària municipal. Si l’any 
passat se’n van celebrar dues, 
en el que portem de 2018 ja 
se n’han dut a terme cinc, a 
les quals caldrà afegir ara 
la que se celebrarà el 24 de 
setembre. Les cinc jornades 
van sumar 160 donacions -20 
de nous donants-, a més de 
27 oferiments que no es van 
poder materialitzar. 
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Investigadors del Germans Trias 
lideren un assaig clínic per frenar 
l’avenç de l’esclerosi múltiple 

28

Un equip d’investigadors de 
l’Hospital i de l’Institut de Re-
cerca Germans Trias i Pujol, 
al Campus Can Ruti de Ba-
dalona, ha iniciat un assaig 
clínic de fase 1 per frenar 
l’avenç de l’esclerosi múlti-
ple (EM) amb un producte 
cel·lular, amb cèl·lules del 
pacient mateix, que reprogra-

ma el sistema immunitari dels 
pacients.L’assaig clínic ha 
començat aquest estiu i, en 
aquesta primera etapa, s’han 
de tractar 9 pacients amb 
diferents dosis del producte 
cel·lular: dosi baixa, mitjana 
i alta. 

En una segona fase, la dosi 
que s’hagi demostrat més se-
gura, s’administrarà en 21 pa-
cients més. Es tracta d’un as-
saig multicèntric, és a dir, que 
a més de l’Hospital Germans 
Trias també hi participen in-
vestigadors de l’Hospital Uni-
versitari d’Anvers i la Clínica 
Universidad de Navarra, que 
també tracten el mateix nom-
bre de pacients per contras-
tar resultats.

Un nou tractament 
basat en teràpia cel·lular 
L’esclerosi múltiple és una 
malaltia de tipus autoimmuni-
tari en la qual les defenses del 
cos destrueixen la mielina, una 
capa de proteïnes i greixos 
que envolta el teixit nerviós 
del cervell, el nervi òptic i la 
medul•la espinal. Aquest des-
gast de la mielina fa que no 
es transmetin correctament 
els estímuls nerviosos i que 
es produeixin problemes de 
força, sensibilitat, equilibri o 
visió. El tractament, desen-
volupat per investigadores de 
Germans Trias, consisteix en 
extreure cèl·lules de la sang 
del pacient mateix, les trac-
ta al laboratori amb vitamina 
D3 i les introdueix de nou en 

Avgd. President Companys, 57 - 08911

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

Telf. 93 464 21 34
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el malalt. Aquestes cèl·lules, 
anomenades dendrítiques, 
han estat reeducades i ajuden 
a frenar l’atac a la mielina i 
evitar així la progressió de la 
malaltia. La malaltia encara no 
té cura, però sí que s’utilitzen 
tractaments immunosupres-
sors per frenar-ne l’avenç. 
Tot i que han demostrat tenir 

eficàcia, a la vegada afecten 
a la totalitat del sistema im-
munitari, és a dir, sense dis-
criminar cèl·lules malaltes de 
sanes, disminuint les defenses 
protectores del cos. El tracta-
ment amb cèl·lules del pacient 
mateix, per tant, podria tenir 
menys efectes secundaris i 
garantir una millor seguretat. 

L’EM és la segona causa de 
discapacitat neurològica en 
aquesta franja d’edat, d’adults 
joves, i afecta majoritàriament 
a les dones. A Europa hi ha 
unes 500.000 persones diag-
nosticades, i uns 2,5 milions 
a nivell mundial, la majoria de 
les quals entre els 20 i els 40 
anys.

28
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PROPER SUPLEMENT 
POSA'T EN FORMA
NO T'HO PERDIS!

PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM 
651 97 65 17
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Conill amb escarxofes

31

Ingredientsper a 4 persones

Un conill
1 ceba tallada ben petita
2 tomàquets a daus
Mig got de conyac
1 ramet de farigola
Oli, sal i pebre
Una picada d’all i julivert
Guarnició:

4 escarxofes arrebossades 

Preparació:
Es trosseja el conill i es passa 
en poca farina. El fregim molt 
poc en una paella amb una 
cullerada d’oli. Es treu i posem 
en la mateixa paella i mateix 
oli la ceba, quant aquesta està 
transparent hi afegim els tomà-

Gastronomia

quets. Tornem a afegir el conill 
i ho deixem tot que es vagi 
coent, afegim el conyac i ho 
cobrim d’aigua amb una bran-
queta de farigola. Quan estigui 
pràcticament cuit hi afegim la 
picada.

Es pot servir acompanyat amb 
escarxofes arrebossades.

Tels. 93 127 55 38    
        654 71 38 76
L’Antic Cal Rap
C. Roger de Flor, 52

Organització de festes, aniversaris, 
grups, comiats, reunions familiars, etc.

Horari:
De dimarts a diumenge de 9 a 17 h.
Dijous menú paella i arròs caldos

Cuina de proximitat

Menjars per encàrrec
(paella, fideua, canelons, etc.)

SERVEI DE TICKET RESTAURANT SODEXO
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Rellom de porc amb salsa 
de xampinyons

32 33

Redacció / ACPG

Ingredients 
per a 4 persones: 
2 relloms de porc
8 llesques de pa
12 patates menudes
12 xampinyons
400 gr. crema de llet
mitja ceba tendra

Fregir les patates.
Fregir les llesques de pa.
Fregir els caps dels xampin-
yons.

Per la salsa:
Agafar una paella i fregir la 
ceba i els troncs dels xam-
pinyons, una cullera de con-
yac, 400 gr. de crema de llet i 
reduir-ho tot.

Elaboració:
Posar el talls del rellom en 
una plata amb sal i pebre i 
ficar-la al forn (cocció al gust). 
Quant el rellom estigui cuit 
posar-lo damunt les llesques 
de pa.

A l’hora d’emplatar-ho banyar 
el tall amb la salsa.

1 cullera de conyac
sal, pebre negre I oli

Preparació:
Tallar els troncs dels xampin-
yons i tallar-los molt petits, 
guardar-ho tot.
Tallar la ceba molt menuda.
Tallar el rellom a rodanxes de 
3 dits de gruix.

93 465 28 16 · 679 58 14 62
Electrónica, 26 
Pol Ind. Les Guixeres · Badalona
RESTAURANT LES GUIXERES

SALÓ PRIVAT PER FESTES

Gastronomia

Esmorzars de forquilla
Carns a la brasa · Menú diari

Obert de dilluns a 
divendres de 8 a 19h. 

i divendres i dissabtes nit
Carrer de la Mercè, 13 · 08911 Badalona

689 594 455
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Costelles amb gírgoles

32 33

Oli d’oliva i sal

Preparació:
La nit abans untem la costella 
amb l´oli i hi posem el pebre, el 
llorer (ben esmicolat), els alls 
(tallats ben petits) i el romaní. 
Ho posem en un recipient i 
ho mullem amb el conyac. Ho 

Ingredients 
per a 4 persones: 

1 costella
400 g de gírgoles
4 grans d’all
Pebre negre
Llorer
Romaní
1 got petit de conyac

POLLASTRES A L'AST
MENJARS PER EMPORTAR

MENÚ DIARI 6,90 € 
Obert de dilluns a 

diumenge de 10h. a 15.30h.

Canonge Baranera, 121 | Tel. 93 464 19 76

deixem tota la nit. Al matí, ho 
girem un parell de vegades i 
ho posem al forn a 180º uns 30 
minuts.
A part fregim les gírgoles a tires 
grosses en una paella amb sal 
i poc oli.
Quant estigui la costella ho em-
platem tot junt.
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Suquet de lluç

Redacció / ACPG

Ingredients 
per a 4 persones: 
- 8 talls de lluç 

- 4 dents d’all 
- 12 cloïsses 
- 12 musclos 
- 4 ous 
- 1 got de vi blanc 

- julivert 
- oli sal i farina 

La recepta: 
Prèviament: 

35

Ribas i Perdigó, 16-18
93 384 82 01 · 638 13 23 75

• Menús diaris de dilluns a diumenge
• Menús especials per a grups i empreses
• Aniversaris
• Tapes casolanes
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- Netegem el lluç 
- Obrim les petxines i musclos 
en una cassoleta amb poca 
aigua. Colarem i guardarem 
l’aigua. 
- Bullim 4 ous durant 10 mi-
nuts. 
- Fregim uns quants espàrrecs 
a la planxa 

- Fem una picada amb 1 all, 
julivert i oli 

Tot seguit: 
Agafem el lluç i es passa per 
la farina (molt poca) i es fre-
geix una mica. Seguidament 
el posem en una cassola pla-
na. 

93 782 17 58 · www.ibericfusion.com
Eduard Maristany, 197 local 2 (al costat del Port Marina Badalona)

També ens podreu trobar a: CC Maquinista  - CC Màgic Badalona
1h. 

gratis

A la mateixa paella que hem 
fregit el lluç hi fregim 3 alls la-
minats i els retirem. A la paella 
hi posem una cullarada de fa-
rina i un gotet de vi blanc. Ara 
hi afegirem el caldo que hem 
colat dels musclos i petxines. 
Ho remanem tot ben remanat 
i ho pasem a la cassola on hi 
ha el peix i hi afegim un got 
d’aigua, just que cobreixi el 
peix. 
Hi afegim els alls que tenim 
retirats per sobre i esperem 10 
minutets. Ja ho podem empla-
tar, afegint els ous, els mus-
clos, les cloïsses i els espà-
rrecs. Ho amanirem per sobre 
amb la picada que hem fet.

GASTRONOMIA.indd   5 18/09/2018   12:28:23
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Idees per il·luminar una casa 
amb llum natural i artificial

Llar

37

idealista.com

Les persones aprofitem qualse-
vol raig de sol per estar fora 
de casa, però hi ha èpoques 
en què les inclemències del 
temps ens ho impedeixen. A 
la tardor i hivern, per exemple, 
vam passar moltes més hores 
a la nostra llar a causa de les 
pluges i el fred, de manera que 

estar envoltats d'una decoració 
que ens doni calidesa i creï una 
atmosfera acollidora és un must 
per l'època que arriba.

La llum natural, 
el teu aliat principal
Sabies que les persones som 
molt més feliços quan ens dóna 
la llum del sol? Hi ha molts 
estudis que lliguen el nostre 

estat d'ànim i felicitat a la nostra 
exposició al sol i a la durada de 
la llum del dia.

A la tardor i hivern els dies 
són més curts i més grisos, 
però això no ha de significar 
que a casa teva no entri la 
llum del sol. El truc està en 
aprofitar totes les finestres de 
les diferents estances del teu 
habitatge per deixar que entre 
la llum i aprofitar fins a l'últim 
raig de llum natural.

Com pots fer-ho? No col·loquis 
grans objectes davant de les 
finestres que puguin tapar-les, 
com mobles o plantes de gran 
frondositat, i evita l'ús de teles 
fosques i de tèxtils gruixuts. Si 
utilitzes cortines o estors de 
teles com lli en un to pastís serà 
molt més senzill que la llum no 
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xoc amb res i no es difumini.

Llums sí, però amb criteri
Per molt que hi hagi èpoques 
en l'any en què es necessiti una 
major quantitat de llum artificial, 
de res serveix omplir la casa de 
làmpades. 

En primer lloc, perquè poden 
arribar a recarregar l'estada 
i que l'ambient es faci pesat; 
en segon, perquè és molt més 
important on es col·loquin i la 
intensitat lumínica (watts) de la 
bombeta. El famós dit "menys 
és més" es pot aplicar molt bé 
en aquest cas.
Si busques il·luminar àmplies 
estances, els llums de sostre 
són molt útils i tendeixen a 
cobrir molt bé tota la superfí-
cie. Aquest tipus de làmpades 
també són fonamentals per a 
les habitacions amb un nombre 
de metres quadrats reduït, ja 
que no ocupen espai a les 
parets, sòl o taules i et donen 
més llibertat perquè omplis 
l'espai d'altres articles.

Els llums de peu utilitza-en 
punts estratègics, com al 
costat d'una butaca o en un 
racó lliure que tinguis a prop 
d'un moble gran. D'aquesta 

manera, tot estarà en harmonia 
i la llum et proporcionarà la 
il·luminació que necessites per, 

per exemple, llegir, o perquè no 
quedin racons en penombra 
absoluta.
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

El futur et fa reflexionar 
més del que és habitual 
en tu, necessites tirar 
endavant una sèrie de 
projectes i fins que no ho 
tinguis una mica lligat no 
descansaràs. 

TAURE 
(19/4 al 19/5)

La professió et pot tenir 
absorbit i oblidar altres 
àrees de la teva vida. 
Un sector que es podria 
ressentir és el de la 
parella. Valora si cal 
repartir energies.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Voldràs organitzar el teu 
temps de lleure i iniciar 
noves activitats que 
poden ser esportives, 
a r t í s t i qu e s . . . ,  e t c . 
Actitud de reserva vers 
assumptes materials.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Felicitats als nadius 
del signe doncs entreu 
al període anual de 
renovació energètica amb 
nous objectius. Necessitat 
d'alliberar-vos de diverses 
obligacions.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Pot ser que necessitis 
c u r a r  u n a  f e r i d a 
emoc iona l  que no 
deixes enrere i produeix 
rancúnia. El camí passa 
per la generositat, tant 
cap a tu, com cap als 
altres.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Percepcions gairebé 
clarividents doncs estàs 
connectat al més subtil. 
En l'àrea econòmica has 
de fer un esforç i ser més 
realista. Això t'ajudarà a 
organitzar-te.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

A l g u n e s  re l ac i o n s 
familiars poden passar 
per un període de 
canvis i modificaràs 
conceptes que f ins 
ara no qüestionaves. 
Gaudeixes de més 
profunditat emocional.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Finalitza un període 
pel que fa al sector 
econòmic. Si has canviat 
de feina o t'has quedat 
a l'atur recentment, et 
pots sentir un xic limitat. 
Forma part del cicle.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Pots estar valorant les 
coses negativament i 
no veure el que hi ha 
darrere la teva percepció 
que ara mateix pot ser 
limitada per una visió 
massa materialista.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Les teves perspectives 
de futur són millor del que 
pensaves i et pots trobar 
fent noves amistats. 
Sembla que hauràs de 
cercar noves maneres 
d'obtenir ingressos.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

A l g u n a  c o s a  q u e 
gairebé tocaves, es 
pot endarrerir. Període 
de canvis, anades i 
vingudes. Tot i la tensió 
en l'àmbit professional, 
també comptes amb 
algun favor.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Amb una antiga amistat 
us podeu estar cercant 
mútuament des de fa 
un temps, perquè hi 
ha una bona connexió 
que voldríeu recuperar. 
Possible viatge per 
treball.

Facilitat Imma del Destí AMIC

Horòscops

Frases cèlebres

«Els homes intel·ligents 
volen aprendre; els altres, 
ensenyar»

Anton Chejov

«El destí barreja les cartes, i 
nosaltres les juguem»

Arthur Schopenhauer
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

Envia’ns les teves fotografies 
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

No hi ha manera que refresqui. 
Ja és mitjans de setembre i en 
el moment d’escriure aquesta 
secció només en una de les 
16 nits del que portem de mes 
el termòmetre ha baixat per 
sota dels 20 °C. Això vol dir que 
ja portem un total de 88 nits 
tropicals, des que va començar 
l’estiu. Per altra banda, es va 
mantenint la dinàmica de les 
últimes setmanes de tenir un 
temps molt canviant i difícil de 
pronosticar. Ja fa dies que hi ha 
un embossament d’aire fred en 
alçada voltant per la península 
Ibèrica i deixant aiguats locals 
de manera dispersa. Si bé les 
comarques més afectades pels 
xàfecs durant la setmana de 
la Diada van ser algunes del 
Camp de Tarragona, les Terres 
de l’Ebre, el Prepirineu i el nord 
de la Catalunya Central, altre cop 

La tempesta de dimecres al 
vespre va deixar al voltant de 12 
mm al centre de la ciutat i unes 
nuvolades espectaculars. Just 
abans que es posés a ploure, 
es va poder observar una banda 
de núvols que s’entortolligaven 
entre si i que es movien a gran 
velocitat. Així els va fotografiar 
@colverda.

Temp màx 27,2 °C el dia 11

Temp mín 20,3 °C el dia 13

Hr màx 89% dies 12 i 14

Hr mín 55% el dia 11

Press atm màx 1025,3 hPa dia 11

Press atm mín 1016,8 hPa dia 13

Vent màx 41,8 km/h (nord-
oest) dia 12

 Precipmàx 24h 12,6 l/m2 dia 12

 Precip anual 564,2 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

al litoral central també vam tenir 
la nostra ració de ruixats. Des 
de l’1 de setembre fins al dia 16 
s’han acumulat 123,8 mm, que 
són 45,4 mm més dels que es 
recullen en tot el mes de setem-
bre, de mitjana. A banda, estem 
a escassos 4 mm de superar 
la precipitació mitjana anual, 
un fet que no passava des de 
l’any 2011.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo 
de la setmana del 10 

al 16 de setembre
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Immobiliària

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

idealista.com

Per veure si què és habitable i 
què no, entren en joc una sèrie 
de variables que depenen dels 
municipis i de les comunitats 

autònomes. Des dels m2 que 
ha de tenir el bany, la cuina, la 
superfície útil total o si es tracta 
d'habitatge protegit, tot compta 
per a atorgar el títol de 'casa' a 
una construcció.
Cal destacar que l 'Ordre 
del Ministeri del Ministeri de 
Governació del 29 de febrer 
de 1944 establia els requisits 
mínims que han de reunir els 
habitatges. Aquesta norma 
continua vigent en algunes 
comunitats autònomes i en 
aquells llocs que no tinguin 
una llei d'habitabilitat. Altres 
regions, en canvi, han establert 
la seva pròpia legislació. Per 

Quins són els m2 mínims que ha de tenir un habitatge?

exemple, Catalunya la mesura 
és de 36 m2.

Però què fa justícia al substan-
tiu d'habitatge? "Un habitatge 
com a mínim hauria de tenir 45 
m2, un dormitori amb la cuina 
separada pels fums, un bany 
i un saló", opina José María 
Ezquiaga Domínguez, degà 
del Col·legi d'Arquitectes de 
Madrid (COAM). "No sóc parti-
dari de les cases que càpiguen 
en habitacions d'hotel. La 
mitjana de m2 útils mínims 
d'un habitatge s'haurien de 
moure a l'entorn dels 60 m2 ", 
afegeix Ezquiaga.
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 ·  93 383 04 68

248.000 €

PL BARÓ MALDÀ Ref B-2889: Planta baixa  
de 75 m² + PATI de 16 m ², 3 hab., bany compl 
+ cuina office, menjador de 22 m², calefacc.

628.000 €

PEP VENTURA-CASA EN VENDA Ref B- 2842: 
Casa de 209 m ² repartits en PB+2,  3 hab do-
bles, 3 banys compl., menjador de de 25 m ², 
PATI de 25 m ²+ terrassa de 30 m ² + balcó. Per 
entrar a viure!!!! 

CASAGEMES Ref B-2848: Pis de 110 m ², 4 
hab ( 2 dobles), bany compl+ aseo, menjador 
de 25 m² ext a balcó, calefacc. Finca amb asc. 

320.000 €

DUPLEX-COLL I PUJOL Ref B- 2893: 150 m ² + 
terrassa de 60 m ² + terrat de 20 m ², 3 hab ( 2 
dobles), cuina americana de 20 m ², 2 banys, 
calefacc. Vivenda única, tipus caseta. 

407.000 €

PEP VENT-GORG  Ref B-2894: Pis de 80 m ²+ 
terrasseta de 15 m ²+ balcó de 6 m², 3 hab. 
( 2 dobles), bany compl + aseo, cuina ext a 
terrasseta, calefacc elèctrica. Finca amb asc. 

225.000 €

LA SALUT BAIXA Ref B- 2850:  65 m ², 3 hab.
( 1 doble), menjador 20 m ² ext a  balcó, terra 
gres. Ideal parelles!

105.000 €

CENTRE-BIBLIOTECA Ref B-2892: Pis de 110 
m ², 3 hab, 2 banys compl+ aseo, cuina office 
de 20 m ², menjador 30 m ² exta  terrassa de 
20 m ², sala de jocs. Asc. 

360.000 €

292.000 €

MONGAT-LES MALLORQUINES Ref B- 2864: 
Fantàstic pis de 95 m ², 3 hab., 2 banys com-
pl., menjador de 22 m ², balcó, calefacc. TOT 
EXTERIOR, per entrar a viure!! 

MERCAT TORNER-CASA EN VENDA Ref B- 
2870: Casa repartida en Sòtan+PB+pis a raó 
de 50 m ² + LOCAL de 50 m ². Terrat de 50 m² 
+ 2 terrasses de 15 m ², calefacc. Per entrar a 
viure! 

495.000 €

CENTRE AMBULATORI Ref B-2826: 1Pis de 
120 m ², 4 hab, bany compl+ aseo, cuina offi-
ce, menjador de 42 m ², 2 balcons, asc. .

350.000 € Inclou 2 pàrquings

PEP VENTURA-ÀTIC Ref B-2895: Àtic de 60 
m ² + TERRASSA de 20 m², 3 hab ( 2 dobles), 
bany compl i cuina en bon estat, a cond amb 
bomba d ecalor. Asc! 

192.000 €

GORG Ref B- 2876: 95 m², 3 hab., bany compl 
amb dutxa + cuina arreglats, menjador 25 m ² 
ext a balcó, terra gres, calefacc. Finca amb asc. 

222.000 €
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 IMMOBILIARIS

P O M P E U  FA B R A -  R e f 
B - 2 8 5 6 :  9 0  m  ² ,  4  h a b . ( 
1 dob le),   2  banys compl . , 
men jad o r  d e  20  m ²  ex t  a 
balcó, calefacc. Finca amb 
ascensor, TOT EXTERIOR!! 
310.000 € Tel 933 832 806
PEP VENTURA Ref B-2879: 
Pis de 2 hab., bany compl i 
cu ina re formats ,  men jador 
de 20 m ²  ex t  a ter rasseta 
de 15 m ², calefacc, parquet. 
Impecable!! 230.000 € Tel 933 
830 468

42

PEP VENTURA  Ref B- 2888: 
Pis de 75 m ², 3 hab, bany compl 
+ cuina en bon estat, menjador 
de 18 m ² ext a balcó, asc. A 
dos minuts Metro Pep Ventura. 
174.000 € Tel 933 832 806
CENTRE- Ref B- 2860: 110 
m ², 4 hab.( 2 dobles), 2 banys 
compl., menjador de 25 m ² ext 
a balcó, a cond amb bomba de 
calor. Finca amb asc. 279.000 
€ Tel 933 830 468
ST CRIST Ref B- 2884: Pis 
de 75 m ²+ 2 TERRASSES de 
10 m ² i 75 m ², 3 hab., bany 
i cuina en molt bon estat, a 

Anuncis per paraules

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT A LA SALUT: 

Horari: dilluns a  divendres de 10h. a 14h. 
i de  16.30h. a 20.30h.
Dissabtes de 10h. a 14h.

JUAN  VALERA, 2 BADALONA TEL. 93 398 26 67

cond amb bomba de calor. preu 
188.000 € Pàrquing inclòs. Tel 
933 832 806
PEP VENTURA Ref B- 2883: 
Pis de 60 m ², 3 hab ( 1 doble), 
bany i cuina arreglats, menja-
dor de 15 m ², terra gres, alumi-
ni. A dos minuts metro Pep 
Ventura. 152.000 € Tel 933 
830 468

TREBALL
 

SE OFRECE SEÑORA para 
cuidar personas mayores. 686 
089 972

Preu: 0,35€/paraula

Cartuchos 
y Tóner 
para todas 
las impresoras

Església/Comunitat/Lloc de Culte Feiners Dissabtes Diumenges i festius
Sant Josep 11/20 11/20 9/11/12:30/20
Santa Maria estiu 8:30/20 hiv. 8:30/19 estiu8:30/20 hiv. 8:30/19est. 9/11:30/20 h.9/11:30/19
San Francesc d'Assís 19 19 12
Salesians 7:10 i vigílies 20 9/12
Sant Crist de Canyet 11
Santa Clara dimarts i dijous 19 19 11
Sant Sebastià 19 19 11 (Mas Ram)/12 (Pomar)
M. De Déu de Lourdes 19:30 19:30 11 Castellà/12:30 Català
M. De Déu de Montserrat 19:30 19:30 diumenges 9/12 festius 19:30
Sant Joan Baptista De Montgat divendres 19:30 19:30 12
Pares Claretians 7:30 19 11:30
Sant Cebrià de Tiana 20 20 12
Providència 7:30 7:30 10
P. Carmelites Descalços 8/9/19:30 9/19/20:30 11:30/12:30/19
Carmelites de Tiana 8:30 8:30 10
Cartoixa de Tiana 10:30
Club Sant Jordi de Montgat 9:15/dijous 10
Roca i Pi 10 10 10
Can Banús dijous 19:30
Sant Jeroni 13:15
Hospital Can Ruti 10 11
Franciscanes de Tiana 8 8 8
Hospital de Badalona 17
Centre Socio-Sanitari El Carme quinzenal a les 12

Horari Misses

CLASSIFICATS.indd   2 19/09/2018   15:17:19



42 43

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL CENTRE: 

LLAMINADURES, REGALS I MOLT MÉS...

Horari: Dilluns a divendres de 16.30 a 20.30h.  
Dissabte i diumenge de 11 a 20.30h.
Ara també a Facebook.com/dimoni.dolç

SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 627 16 97 47

Preu: 0,35€/paraula

SEÑOR A JOVEN  bus c a 
trabajo de limpieza, canguro, 
por horas o media jornada, con 
experiencia y referencias. 617 
118 703. 698 328 304
CHICA SE OFRECE  para 
c u i d ad o  d e  n i ñ o s ,  p e r s o -
nas mayores y limpieza, con 
referencias. 697 838 174
SE OFRECE CHICA  para 
c u i d ad o  d e  n i ñ o s ,  p e r s o -
nas mayores y limpieza, con 
referencias. 617 938 042
SEÑORA RESPONSABLE 
busca trabajo cuidando perso-
nas mayores. Tiempo completa 
o media jornada. 625 785 968
CHICA SE OFRECE  para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. 698 632 725.
CHICA JOVEN se ofrece para 
cuidado de niños y limpieza, 
con referencias. 631 555 537
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza, fija 
o por horas. 602 859 345
CHICA BUSCA TRABAJO 
para limpieza, fines de semana, 
con referencias. 605 416 945
CHICA SE OFRECE  para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, interna o por 
horas. 631 625 996 
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y limpieza, fi ja, por 
horas o noche. 722 880 575
CHICA BUSCA TRABAJO 

Necrològiques

19 de setembre
• Francesc Gómez Puig

18 de setembre
• Cecilio Martínez Asencio
• Encarna Poyatos Cuerva
• Teresa Piqué Soria
• Juan Gómez Benítez
• José Antonio López Ruiz
• Concepciò Llobera Garriga

17 de setembre
• María Del Rosario Aguilera
• Jacinta Pérez Ramírez
• José Suárez Encinas
• José María Pinto Gilabert
• Llüisa Leal Casanova
• José Manuel Montilla García

16 de setembre
• Jose Arenas Espinar
• Andrea Izquierdo Muñoz
• Mery Benítez Valiente
• José Luis Campo Ríos 
• María Puertas Carmona
• Agustín Rojas Andújar
• José Romera Martínez
• Joaquina Flores Luna
• María Francisca 
  Contento Matilla

para limpieza por horas, inter-
na. 617 896 628
CHICA SE OFRECE  para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, por las tardes, 
medio tiempo o por horas. 644 
806 325
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza por 
horas o interna. 667 375 448
CHICA SE OFRECE  para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, por horas o 
fija. 603 444 244
SE OFRECE CHICA para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. 604 304 840 
CHICA SE OFRECE  para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, con referen-
cias. 698 294 384

VARIS

COMPRAMOS libros, juguetes, 
comics, cromos, antigüedades, 
plumas, puros, objetos religio-
sos, restos pisos y casas. Pago 
al momento. José Miguel. 679 
736 491 

AMISTATS

VIUDO 64 AÑOS, busco mujer 
amistad, relación estable. 698 
243 029 
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Anys 70, pati del  col·legi de les Franciscanes 
al carrer del Temple, avui  Col·legi Maristes Champagnat.
Foto antiga: Maite Roca
Foto actual: Gerad Arqué

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

pots enviar-nos un correu a:
recuerdosbdn@gmail.com 

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 
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Distribuïdors oficials del TOT

Posa't en contacte amb nosaltres:

651 976 517
comercial@totbadalona.com

Vols repartir 
el TOT al 
teu comerç?

www.eltotbadalona.cat
Del 21 al 28 d'octubre '16

Els Playmobil
 arriben a Badalona

www.eltotbadalona.cat
Del 11 al 18 de juny '16

El luxe de viurea prop del mar 

@
el

is
a.

ig
le

s

Especial pàg.29-37'A l'aire lliure'

Nous distribuïdors

Renovació distribuïdors

Horari: de dilluns a dimecres de 8.30 a 14h. Dijous matí 
de 8.30 a 14h. Tarda de 17 a 20h. Divendres  de 8 a 20h. 
Obert al migdia. Dissabte de 8.30 a 14.30h.
Botiga de tradició familiar, on l'amor, l'afecte i la res-
ponsabilitat es reflecteix en els nostres productes 
NATURALS i ARTESANS. VALORS d'abans, confiança 
i honestedat al client. Des de 1976 al vostre servei.Co-
mandes i encàrrecs 660 648 776-  933 839 706

Per què et fas distribuïdor del TOT?
Volem que els nostres clients puguin trobar el TOT al 
nostre establiment.

Més de 40 anys al vostre servei. 
Disposem de totes les seccions:  fruiteria, 
carnisseria-xarcuteria, peixateria i forn-cafeteria. 
Ofertes diàries en productes frescos. 
Comandes a domicili. No tanquem al migdia. 

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Som distribuidors perquè BADALONA es mereix una 
revista com aquesta i com a badalonins li volem donar 
suport. 

C. Torner, 5-9
934 610 770

Quevedo, 18
933 839 706

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd   1 19/09/2018   9:25:52



  ARTIGUES  
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2 
93 399 02 06

  BUFALÀ  
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  
PASTISSERIA 
CATALUNYA
Sant Bru, 56
933 843 614
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
DAUD SUPER
Sant Josep Oriol, 56
612 212 247
LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763

  CENTRE  
ROMÁN  PIZZA
PRIM, 173 93 384 84 62
LA NOVA GRANJA
Prim, 177 · 933 841 153 
NO + VELLO
Arbres, 5-7
934 640 097 · 633 544 313
KARNS  FIBLA
Arnús, 26–28 · 933 846 654
JARDINERIA CONCEPCIÓ
Arnús, 29 · 933 844 059
MOLSA
Canonge Baranera, 10-12
933 848 240 
EL VERMUT COROMINAS
Canonge Baranera, 45
647 520 697
FORN BERTRAN -1922-
Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647 
PASTISSERIA FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718 
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
ORGÀNIC
Canonge Baranera, 90
933 844 150
GRANJA FIMONS
Colón, 68 · 934 643 386 
CLINICA DENTAL
VILAGRAN
Enric Borràs, 1-3
93 464 77 76

CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61
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 
IBERCASA FINCAS  S.L.     
Martí Pujol, 255  local 10       
616 601 835
FIMONS BAR
Mossen Anton, 29
93 389 11 38
FANTASY FRED
Canonge Baranera, 54
933 894 619

CARNISSERIA 
SARA I ESTER
Prim, 107 · 622 259 530
652 423 361
FERRETERIA PRIM
Prim, 113-117 · 933 844 151
ferreteriaprim.com
PAM I PIPA
LLAMINADURES
Prim, 195 · 936 111 466 
FLORISTERIA 
JOSEP Mª VENTURA 
President Companys, 18 
933 894 421 
BAR REST. EL NIU 
Ribas i Perdigó, 18
933 848 201
SÓN PEDAÇOS
Francesc Planas i Casals, 2
933 844 769
EL SABATOT
Riera Matamoros, 15
617 813 971
FLECA SANT PERE
Sant Pere, 38
659 220 589 
PAPERERIA
CA ĹAVELINO
Santa Madrona, 66
931 405 754 
J.CAMPS S.L.
Sta. Madrona, 45
931 184 232 
MARGENAT
Santiago Rusinyol, 3
Martí Pujol, 131

  COLL I PUJOL   
EQUIP 3
Alcalde Xifré, 4 · 933 998 
058
EL ESCONDRIJO
Coll i Pujol, 26 · 933 871 083

  DALT LA VILA  
FINQUES BADALONA
Laietania, 17 - 21
933 840 000

Distribuïdors oficials
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PASTISSERIA LA VILA
Marti Pujol, 192 ·
93 389 36 25
GLOBALCLIMA 
INSTAL·LACIONS S.L
Marti Pujol, 102
938 805 902
LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
ESTANC BENEYTO
President Companys, 57-61
933 845 554
CAFETERIA SANT JORDI
Via Augusta, 19-25
637 734 091
RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA BALLESOL
Av. Navarra, 2
934 641 372

  GORG  
BAR REST. SANTA RITA
Ponent, 134 
648 639 593
FARMÀCIA OLÍMPIC
Alfons XIII 127 
933 879 350
LOTERIA SORS
Joaquim Ruyra, 1 - 3
933 871 797 
REST. SHAN HAI CITY
Marqués Mont-Roig, 72-74
933 979 163 
PATCHWORK 
PUNTS I NINES
Joaquim Ruyra, 9-11 tda 2
619 837 714

  LA SALUT  
CLÍNICA DENTAL ROQUE
Antiga de València, 35
935 407 459
CARNISSERIA HERNANDO
Pau Piferrer, 15
933 990 901

MARI-2
Quevedo, 18
933 839 706

  LLEFIÀ  
TOT POLLASTRE
Joan Valera, 18-22
Marquès Sant Mori, 116
KEBAB BOCATELI 
Bellavista, 44
93 250 51 91
BOCATELI 
BAR RESTAURANT
Circumval.lació, 22
93 399 80 98
BOCATELI 
BAR RESTAURANT
Pérez Galdós, 26
93 382 10 85
PASTELERIA  PASCUAL
Antiga de Valencia, 81
933 879 790
JOSE  TOMAS
Marquès de Sant  Mori, 112
933 877 977
QUEDA POLLO
Avda. St Salvador, 80-84
933 884 827
SAVIC PA
Rda. St Antoni de Llefia, 57
93 514 74 52

  LES GUIXERES  
RESTAURANT 
LES GUIXERES
Electrònica, 26 · 934 652 
816 (Pol. Les Guixeres)

  LLOREDA  
FORN DE PA CA LA FINA
Avda. Lloreda, 55 
93 603 06 15 
FORN  SWING
Catalunya, 39 · 934 606 670
DIETETICA SANDRA
Avda. Catalunya, 45-47 
93 387 28 24

CONGELATS ROSALIA
Avda. Catalunya, 77-79
651 11 86 10

  MANRESÀ  
RESTAURANT BUKKET
Ctra. de Mataró, 101
933 842 688
TALLERES MARISTANY
Ctra. de Mataró 
(Pol. Ribó -Nau 4)
934 640 769 

  MONTIGALÀ  
BAR CERVECERÍA 
PARADISE
Olof Palme, 22 local 
derecho 930 082 959
CHURRERIA ÁLVAREZ 
Parc de Montigalà
616 67 34 94

  MORERA  
FORN MIREIA
Morera, 92 · 934 655 536
BON AREA (MORERA)
Morera, 101 · 933 955 012

POMAR  
MERCAT POMAR
Avda. Primer de maig S/N

  PROGRÉS  
DON PELUT
Vaixell Ma. Assumpta, 8
935 144 185 
SOLO EMPANADAS
Pep Ventura, 15
93 193 56 10
LA BUHARDILLA 
CAFETERIA
Guifré, 220
93 601 82 82 
PASTISSERIA GUIFRÉ
Guifré, 259 · 93 387 5093 
LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280 · 93 348 45 76

PIT I CUIXA
Güell I Ferrer, 33 
934 643 087    
PERRUQUERIA 
ALFONS VIÑAS
Guifré, 95 · 933 837 507
CONDIS 
Guifré, 100-108 
934 646 989
JOIERIA LA PLANA
Guifré, 82
933 977 156
MANDALA
Guifré, 217 · 931 649 913
ww.mandala-bdn.com
ALFA  BADALONA  
CENTRE – MAR 
Industria  143 – 149 local
93 397 59 65 
EL MICACO
Sagunt, 104
930 025 302
CONDIS 
Torner, 5-7
934 610 770
CAN MIXO
Roger de Flor, 82
933 887 457 
ULTRAMARINOS 
MARTINA
Progres, 93 
93 388 12 42

  RAVAL  
FORN MARENA
Baldomer Solà, 55
933 979 671
FONTISI PASTISSERIA
Miquel Servet, 202  
93 387 49 42

  SANT CRIST  
CAL DANTE, 
FRUITES I VERDURES
Coll i Pujol, 143
610 910 581

Demana el TOT 
al teu comerç 
de confiança

Troba el TOT cada setmana 
als nostres distribuïdors oficials
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Busca la botiga més propera a SAYEZ.COM o truca al 93 388 16 91
Estem a BADALONA - BARBERÀ DEL VALLÈS - SABADELL - SANTA COLOMA DE GRAMENET - TERRASSA - CERDANYOLA - MARTORELL

CONJUNT

Moble TV +
Taula +

4 Cadires

Tots els mobles al millor preu

386€

Menjador estil nòrdic

Conjunt de moble de menjador de 180 cm (inclou 

l’altell) amb taula de 130x80 i quatre cadires a joc. 

TRANSPORT 
I MUNTATGE

INCLÒS EN
EL PREU!

L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€

CONJUNT

Moble TV +
Taula +

4 Cadires

Tots els mobles al millor preu

386€

Menjador estil nòrdic

Conjunt de moble de menjador de 180 cm (inclou 

l’altell) amb taula de 130x80 i quatre cadires a joc. 

TRANSPORT 
I MUNTATGE

INCLÒS EN
EL PREU!

L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€
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