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La Setmana

L’Oficina Local d’Habitatge
estrena una “finestreta única”
Habitatge | Redacció

Els ciutadans de Badalo na disposen, des de fa pocs
dies, d’un únic punt ubicat a
l’Oficina Local d’Habitatge
(OLH) on consultar i fer ús de
tots els serveis relacionats amb
habitatge que s’ofereixen des
de l’Ajuntament. Fins ara, l’OLH
incloïa assessorament relatiu
a lloguer, habitatge protegit i
rehabilitació i edificació. Ara,
amb la voluntat de crear una
finestra d’habitatge centralitzada en un sol punt, s’ha incorporat a l’OLH el servei d’Ofideute,
que estava ubicat a El Viver.
Ofideute és el servei
d’Informació, assessorament i
mediació adreçat a les famílies
amb dificultats per atendre el
pagament de crèdits, préstecs
hipotecaris o pagament del
lloguer i que es troben per
aquesta causa en risc de perdre
el seu habitatge principal.
Aquesta àrea està formada per
un tècnic, un administratiu i un
advocat provinent de la Diputació que, per conveni, treballa
unes hores a la setmana per
reforçar el servei. El funcionament de l’Àrea d’Ofideute
seguirà sent el mateix, només
canvia la ubicació. Les persones usuàries que vulguin fer ús
del servei han de sol·licitar una
cita prèvia trucant al telèfon 93
461 04 08.
Incorporació de
més personal
A més de la centralització
dels serveis en un únic punt,
per tal de reforçar i millorar el
funcionament de l’Oficina Local

Visita de l’alcalde Pastor i la regidora González a l’oficina

d’Habitatge, s’ha traslladat una
unitat de serveis socials formada per dues tècniques que fins
ara estava a l’edifici municipal El
Viver. Aquest canvi no suposa
cap afectació en l’atenció a
la ciutadania, però en l’àmbit
intern facilita les tasques de
les persones treballadores, ja
que ara es troben totes juntes
en una mateixa oficina. En els
últims mesos l’Oficina Local
d’Habitatge s’ha reforçat també
amb la contractació de tres
administratius i un advocat.
El nou servei centralitzat s’ha
presentat aquest dimarts a
l’Oficina Local d’Habitatge en
una acte en el que han participat l’alcalde de Badalona,
Álex Pastor, i la 1ª tinenta

d’alcaldia i responsable de les
polítiques d’habitatge, Teresa
González. L’alcalde ha destacat
que aquesta mesura és un
exemple de la nostra voluntat política d’encarar aquestes
qüestions”. D’altra banda, el
grup ERC-Avancem Mes ha
celebrat, en un comunicat,
l’anunci de l’obertura d’aquesta
“finestreta única” d’habitatge,
un projecte que han recordat va
ser iniciat per l’anterior govern
local que van liderar els regidors
Oriol Lladó i Agnès Rotger, com
a responsables d’Urbanisme i
Serveis Socials respectivament.
Lladó ha afegit que estaran
pendents de la convocatòria
prevista aquesta tardor d’una
línia d’ajuts al lloguer.
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Marxes i reivindicacions per
commemorar el primer aniversari
de l’1 d’octubre a Badalona
El Partit Demòcrata pregunta sobre l’aparcament
al Passeig Marítim

Política | Carles Carvajal

Badalona va commemorar
dilluns, 1 d’octubre, el primer
aniversari del referèndum
d’autodeterminació de Catalunya. L’1 d’octubre va tornar a
treure badalonins i badalonines als carrers amb diferents
accions, després que diumenge se celebressin diversos
actes a les portes de 7 col·legis
electorals de la ciutat. A les 12h,
alguns ciutadans van fer una
aturada de 5 minuts i es van
aplegar, entre altres espais, a
la plaça de la Vila. L’acte central
s’havia convocat a les 18:30h,
a la plaça de la Medicina, amb
una Marxa per recordar l’1
d’octubre. La Marxa va arribar
fins a la plaça de la Vila on més
de 1.500 persones van aplegarse per demanar la llibertat dels
polítics que estan a la presó i
també per commemorar aquest
primer aniversari. De fet, durant

El regidor del Partit Demòcrat a , Pere M ar tín ez Car re té, reunit amb l’alcalde, Àlex
Pastor ha exposat tot un seguit
d’actuacions que, des del Partit
Demòcrata, es consideren
urgents i prioritaris per dur-se
a terme abans d’acabar el
mandat. Entre aquestes destaca
que passarà amb l’aparcament
del Passeig Marítim.
Imatge de la Marxa,
d’aquest dilluns, a Via Augusta

el vespre i fins entrada la nit la
plaça va estar plena de gent,
entre ells membres de tots els
partits sobiranistes de la ciutat.
L’Ajuntament de Badalona, a
diferència d’altres de Catalunya,
no va organitzar cap acte oficial
per recordar l’1 d’octubre.

Polèmica per un vídeo on agents de la
Guàrdia Urbana arrenquen llaços grocs
Poques hores abans del primer
aniversari de l’1 d’octubre un
vídeo a les xar xes socials
va aixecar polseguera. En
aquest vídeo es pot veure uns
agents de la Guàrdia Urbana
de Badalona arrancant uns
llaços grocs del carrer Jovellar,
a Casagemes. Segons es pot
veure a través de les imatges,
els ag ent s arren quen els
llaços grocs i els llencen a les
papereres. Els guàrdies urbans
podrien estar de servei perquè
marxen amb el mateix cotxe

de policia. Diversos partits
polítics, com Guanyem, ERC o
el Pdecat ja han demanat explicacions a l’alcalde per aquesta
acció de la Guàrdia Urbana.
El regidor de Guanyem, Jose
Téllez, ha afirmat a Twitter
que espera que l’agent sigui
expedientat. D’altra banda,
durant la matinada de dissabte a diumenge, van aparèixer centenars de llaços grocs
penjats a les baranes de la via
del tren de la Rambla i Santa
Madrona.

C’s aposta per construir
un nou edifici per la
Biblioteca de Lloreda
Ciutadans Badalona va aconseguir que el darrer ple aprovés
la seva proposta d’iniciar els
tràmits per construir la nova
biblioteca de la Lloreda, amb
el suport de la Diputació de
Barcelona. El regidor de C’s,
Juan Miguel López, ha explicat
que el districte 2 es mereix
una nova biblioteca amb unes
condicions dignes i adequades.

Guanyem presenta
campanya pròpia sobre
l’IBI
El grup municipal ha denunciat
la campanya que està impulsant l’actual govern de Badalona sobre l’IBI i que segons
Guanyem conté errades en els
terminis. Guanyem ha recordat
que durant l’abril van presentar
una proposta d’IBI social universal que ha estat retallada només
per a pensionistes i famílies
monoparentals.
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Albiol demana que ningú
converteixi les municipals
“en cap plebiscit”
Política | Carles Carvajal

Xavier Garcia Albiol va presentar, dijous al vespre, les línies
m e s t r e s d e l s e u p r o j e c te
per “recuperar” l’alcaldia de
Badalona d’on, segons ell, el
van “apartar” una “amalgama de perdedors”. En un acte
davant unes 600 persones
al Teatre Principal, Albiol va
demanar que ningú converteixi
les municipals de 2019 en cap
plebiscit: “No caurem en el
parany que alguns ens plantejaran. Si penséssim en alguna
cosa més que en la nostra
ciutat ens estaríem fent un flac
favor”. Albiol es va erigir com
“l’alcalde de tots” i va assegu-

rar que malgrat en els últims
temps ha tingut responsabilitats de partit fora de la ciutat,
com a cap visible del PPC al
Parlament, el seu lloc, diu, “és
i sempre serà Badalona”.
Albiol, que s’ha centrat en
desvincular les municipals del
2019 del “clima de contaminació política” que viu Catalunya,
va reivindicar Badalona com
una ciutat política i socialment
diversa en la que l’important,
assegura, “no és ser independentista o constitucionalista,
d’esquerres o de dretes”. “Ser
de Badalona ho és tot alhora”,
va assegurar. El seu projecte,
va explicar, va més enllà de les
sigles i va retreure al govern

Albiol durant l’acte al Teatre Principal

de Dolors Sabater que en els
seus tres anys de mandat –fins
a la moció de censura– hagi
utilitzat l’Ajuntament “amb fins
polítics”.

Detinguts dos joves per cremar un cotxe, 5 contenidors,
rètols i part d’unes façanes al Centre
Successos | Carles Carvajal

La Guàrdia Urbana va detenir,
la matinada de divendres a
dissabte, dos joves, majors
d’edat i veïns de Badalona,
per cremar diversos contenidors. Al voltant de les 4 de la
matinada, van cremar-se tres
contenidors a l’avinguda Martí
Pujol, en el qual van quedar
afectats tres contenidors i una
façana i rètols d’una farmàcia.
Minuts més tard, va començar
a cremar un cotxe, segons van
informar els Bombers al TOT,
i el foc va cremar dos contenidors més del carrer Ignasi
Iglésias. En aquest segon
incendi, a més del cot xe i
dels contenidors, van quedar
afectats rètols d’establiments

Contenidor cremat a Martí i Pujol

i façanes. Els veïns d’un pis
van sortir del seu domicili a
causa del fum. La patrulla de
Mossos d’Esquadra. Generalitat de Catalunya del dispositiu
Tàndem va localitzar a dos
joves minuts més tard amb

indicis clars d’haver-hi iniciat
aquests dos incendis i els
van detenir. Durant les darreres setmanes, i en aquesta
zona del Centre, s'han produït
diversos incendis a contenidors.
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La Fira de la Solidaritat torna
a Badalona després de 4 anys
Nova campanya per
prevenir el glaucoma a
Montgat

Imatge de l’edició del 2014, de la Fira de la Solidaritat
Fires | Carles Carvajal

La Fira de la Solidaritat torna
a la Ram bla d e Bad alona
després de la darrera edició
que va tenir lloc al 2014. Aquest
dissabte, 6 d’octubre, des de
les 10 del matí fins a les 8 del
vespre, tindrà lloc una nova
edició de la Fira organitzada pel
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Badalona.
Durant la jornada es podran
visitar els estands de les diverses entitats que treballen a la

ciutat en aquest àmbit, gaudir
de tallers i jocs infantils, xerrades, exposicions, videofòrums i
un reguitzell de diverses activitats. L’edició d’enguany té com
a lema “L’acollida i el trànsit de
persones migrants i refugiades”
i sobre aquestes qüestions
g iraran les xerrad es i les
accions que s’han programat,
tant pel que fa a la participació
de les entitats de la ciutat vinculades al Consell, com d’altres
convidades especialitzades en
alguns d’aquests àmbits.

Del 8 a l’11 d’octubre tindrà lloc
la campanya gratuïta de prevenció del glaucoma i la degeneració macular, a la plaça de les
Mallorquines, amb l’objectiu de
fer revisions oculars. Aquestes
revisions, que es faran a la unitat
mòbil, permetran determinar si
el pacient pateix astigmatisme
i descartar malalties corneals
degeneratives.

Arriba una nova edició de
la Fira del Comerç del Turó
La rambla del Turó de Montgat
es tornarà a omplir de parades
el dissabte 6 d’octubre amb
motiu de la sisena edició de
la fira comercial Fira Turó,
que organitza l’Associació
de Comerços i Ser veis de
Montgat (ACISM), amb el
supor t d e la regid oria d e
Pr o m o c i ó E c o n ò m i c a d e
l’Ajuntament, amb l’objectiu
de dinamitzar el comerç.

Junts Tiana inaugura
l’exposició “Som poble”

Aquest diumenge arriba la 4ª edició de la "Huella Solidaria"
Aquest diumenge, 7 d’octubre,
arribarà la quarta edició de
“La Huella Solidaria”, oberta
a persones de totes les edats.
Els diners recaptats amb les
inscripcions aniran íntegrament

destinats al programa de Creu
Roja contra la cronificació de
la pobresa, donant suport en
l’alimentació infantil al Barcelonès Nord. El punt de sortida
serà la platja dels Pescadors.

La formació política local Junts
Tiana ha inaugurat aquests
dies una exposició que porta
per nom “ Som poble”. L a
mostra esta molt centrada en
els sentits i en les emocions
i, sobretot, en els jocs. Tant
l’exposic ió, que es podrà
visitar fins al 7 d’octubre, com
les diferents activitats, es faran
a la Sala d’Exposicions del
Casal de Tiana.
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Setmana en imatges

El president Torra participa en una
conferència sobre Pompeu Fabra

Estrena del cicle “Per fi és dilluns” a
l’Escola de música Moderna de Badalona

Dia Mundial de la Gent Gran
amb la jornada de l’envelliment actiu

Anís del Mono, presenta l'ampolla
edició especial pel proper Nadal
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Esports

Morabanc Andorra a l'Olímpic i BAXI
Manresa, doble repte per al Divina Joventut
Bàsquet | Jordi Creixell

La Penya s'estrena finalment
a la lliga ACB avui divendres
a l'Olímpic contra el Morabanc
Andorra (20.45h). Els verd-inegres ho havien de fer a Lugo
diumenge passat, però una
avaria en el sistema del marcador i del rellotge de possessió ho van impedir. Després
d'estar 40 minuts esperant
una solució, els àrbitres van
suspendre el matx i ara tot
dependrà de la decisió del
jutge únic de competició, que a
l'hora de tancar aquesta edició
encara no s'havia produït. Hi
pot haver sanció econòmica i
repetició del matx en una altra
data, però també es podria
donar per perdut el partit al
Breogán.
Sigui com sigui, els de Carles
Duran buscarán avui donar la
primera alegria a l'afició derrotant un Morabanc Andorra

Neno Dimitrijevic, contra l'Andorra a la Lliga Catalana. / Foto: D. Grau - CJB

Luke Harangody, el relleu de Quincy Miller
La Penya va decidir finalment
prescindir de Quincy Miller,
que no acabava d'evolucionar
positivament de la seva lesió, i
ha fitxat l'aler-pivot Luke Harangody. El nord-americà (2m03 i
que ha començat fort el curs.
Va proclamar-se campió de
la Lligam Catalana, eliminant
precisament la Penya en semifinals (83-75), i va encetar l'ACB
tombant l'UCAM Múrcia (78-76).

30 anys) va jugar el curs passat
a la lliga alemanya i la temporada 2014/2015 va estar a València, on va coincidir amb Carles
Duran. Aterra avui a Badalona i
caldrà veure quan pot debutar.
Els andorrans serán el primer
repte d'un calendari exigent
d'inici, perquè aquest diumenge
(12.30h) la Penya torna a jugar,
aquest cop al Nou Congost
contra el BAXI Manresa.

El Prat suma el quart títol seguit a la Lliga Catalana
Bàsquet | J.C.

El CB Prat, vinculat de nou a
la Penya aquesta temporada,
va conquerir la Lliga Catalana LEB Or en vèncer el Barça
B en la final per 92-80. Quart
títol consecutiu per als "Pota
Blava" en aquesta competició
i primer en la nova etapa que
afronta l'equip amb Dani Miret
a la banqueta. El Prat va saber
sopreposar-se a les absències
de jugadors claus com Arturs
Zagars, lesionat, i Joel Parra
i Terrence Bieshaar, que eren

Els campions. / Foto: M.A. Chazo - FCBQ

amb la Penya a Lugo. Marc
Rubin de Celis, amb 19 punts
i 27 de valoració, va agafar-ne
el relleu per ser escollit MVP

del matx, molt ben acompanyat
per Manel Signes (11 punts i
20 de valoració) i Gerbert Martí
(13 punts).
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El Badalona agafa embranzida
Els Taurons cauen al
camp dels Carboners en
l'estrena de la temporada

Els escapulats van conquerir Paterna. / Foto: Eloy Molina
Futbol | J. C.

Segon triomf consecutiu del
Badalona, que va conquerir
Paterna (2-4) i agafa velocitat
de creuer a la lliga després d'un
inici dubitatiu. Poc a poc l'equip
va creixent i davant del filial del
València va exhibir capacitat
de reacció. Els valencians van
avançar-se en el marcador en
el minut 14 amb un gol de falta,
però abans del descans els de
Calderé ja havien estat capaços
de girar la truita (1-2). Natalio,
amb dues dianes, Iván Agudo

i Santi Magallán van ser els
golejadors del conjunt escapulat, que escala posicions a la
taula i s'enfila fins a la vuitena
posició amb 9 punts. Aquest
diumenge, al camp de l'Olot
(17h), el Badalona afrontarà
un nou compromís lluny de
casa, amb l'objectiu de seguir
il·lusionant amb una nova
victòria. El matx davant dels
olotins es podrà veure en directe
per Esport 3. La mala notícia de
la setmana ha estat la mort de
Josep Surrà, que durant molts
anys va ser secretari del club.

Bronze per a Anna Cruz i Sílvia Domínguez
Bàsquet | J. C.

Nou èxit de la selecció espanyola femenina de bàsquet, que es
va penjar la medalla de bronze
en els mundials celebrats a
Tenerife. Una generació de
jugadores extraordinària, que
acumula fins a sis medalles
en totes les grans cites des
del 2013: dos ors i un bronze
en els europeus, una plata
olímpica, i una plata i un bronze
en els mundials. La badalonina

Foto: @baloncestofeb

Anna Cruz i la montgatina Sílvia
Domínguez van ser dues de les
jugadores catalanes artífexs
d'aquesta nova fita del bàsquet
femení estatal.

El rugby català s'ha posat en
marxa amb l'inici de la primera
fase de la temporada. El Rugby
Club Badalona ha quedat enquadrat en el grup B, juntament amb
els Carboners de Terrassa, el
Químic ER, el FC Barcelona
Blau, el Mataró, el Manresa i el
Sant Cugat “B”. Es classificaran
per a la divisió d'honor els quatre
primers. Els primers rivals van
ser els Carboners, que es van
imposar per 53-11.

El Seagull pateix però
suma un nou triomf que
el deixa líder en solitari
El Seagull va haver de patir per
sumar els tres punts al camp del
Pallejà, però ho va aconseguir "in
extremis" amb un gol en el temps
afegit (1-2) i s'ha situat com a líder
en solitari. Carla Morera i Sara
Serna van ser les golejadores
del conjunt. La lliga tornarà el
diumenge 14 d'octubre a l'Estadi,
contra el SE AEM.

Mireia Belmonte
participa en la copa
del món d'Eindhoven
La nedadora ha tornat a la
competició d'alt nivell participant
en la copa del món d'Eindhoven.
Belmonte va acusar que encara
no està al cent per cent i no va
poder assolir cap podi. A mida
que va avançar la competició,
però, va millorar el seu rendiment i en la última jornada va
assolir el millor resultat, acabant
quarta en els 800 m lliures. En
els 400 lliures va ser cinquena i
en els 400 estils, setena.
13
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La imatge

20 anys de la remodelació
de l’actual carrer del Mar
L’octubre de l’any 1998 van
començar les obres de remodelació del carrer del Mar. Els treballs
van fer canviar el paviment i
la renovació de tota la xarxa
d’aigua. De fet, aquelles obres
havien de començar durant l’estiu
del 1998, però unes problemes
tècnics van retardar-les. Amb
aquella remodelació desapareixia el color blau del paviment,
i unes polèmiques llambordes
que relliscaven quan estaven
mullades. Aquella remodelació,
d’ara fa dues dècades, va tenir
un cost d’uns 400 milions de
les antigues pessetes i van ser
pagades del Fons de Cohesió de
la Unió Europea. Aquells diners

també van servir per renovar el
clavegueram d’una vintena de
carrers del Centre de Badalona. 20 anys després, s’ha fet

#totbadalona a Instagram

alguna actuació puntual però
els comerciants reclamen una
millora en l’enllumenat que s’ha
quedat obsolet.
Avui fa un any vaig dormir
a una escola de Badalona.
Recordo els insults d'alguns
veïns. La nit va ser llarga i
plena d'incerteses. De sobte,
com per art de màgia, algú va
dur la urna. Alegria i plors. Era
una petita victòria de la futura
República. @dabues

Fa un any que visc a #Badalona. El meu primer despertar
amb sirenes i un helicopter.
Cafe i a defensar les urnes.
#1Oct @Isaacfarre

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

Alguna cosa a dir @Badalona_GUB i @AjBadalona? En
hores de servei retirant llaços
per "netejar" i que l'agent els tiri
al contenidor blau
@rgrllp
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SUBVENCIONS
A L’IBI 2018
· Pensionistes
· Famílies monoparentals
· Persones propietàries de pisos

buits cedits a l’oﬁcina local
d’habitatge per a lloguer social
EL TERMINI DE SOL·LICITUDS S’AMPLIA
FINS AL DIJOUS 25 D’OCTUBRE
Import màxim de la subvenció: 400 euros l’any

Consulteu requisits a www.badalona.cat
Presenteu la documentació a:
· Les oﬁcines de Gestió i Control d’Ingressos
(c. de Mar, 2-4)
· Registre general de l’ediﬁci municipal El Viver
(pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12)
· Qualsevol oﬁcina municipal de districte
Per a més informació podeu trucar al 93 483 28 13
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Gent anònima

El badaloní Manuel Valls,
impulsor del “Cant del Barça”
El tiet-avi de l'ara alcaldable
a Barcelona, Manuel Valls,
va néixer a la ciutat. Manuel
Valls i Gorina (Badalona, 1920
– Barcelona,1984). Va entrar
a treballar a l’Ajuntament de
Barcelona com a resultat de
la seva condició d’advocat i va
romandre en aquest encàrrec
tota la seva vida: era funcionari, però la seva autèntica passió, i que hi dedicava
moltes hores era la música.
De fet, va c o ntr ibuir a la
represa de la música avançada a Catalunya després de
la Guerra Civil. Valls podia
aspirar a realitzar projectes
tan seductors com l’himne
del 75è aniversari del Futbol
Club Barcelona. Entre mil
treballs també va musicar la
pel·lícula La ciutat cremada
d’Antoni Ribas o fer de crític a

via Twitter @totbadalona

287 vots

Creus que s'hauria de limitar
o prohibir la circulació de patinets, monopatins i bicicletes a
les voreres?
Sí, s’ha de limitar 80%
No, no s’ha de limitar 20%

Barcelona del diari El País. A
Badalona una plaça, i també
un aparcament, recorda la
seva figura la barri de Dalt
de la Vila.

Ho hem vist al Facebook del TOT
Mikel Hal
És trist que els municipals
facin això

Jesús Eco
Yo apoyo a la Guàrdia
Urbana

David Ceba
Doncs abans que netegin
grafitis no?

Pròxima pregunta:
Confies en la revitalització
comercial del Centre?
Sí, a curt termini
Sí, a llarg termini
No

Els nostres seguidors
han opinat!
Calen més carrils bici, així no
seria necessari fer aquesta
enquesta @sarasyous

El que tindran que fer són
més carrils bicis
@jordisergura4

Primer fer carrils bici!
@GranPetinlndi
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On és?

Descobrim un racó quotidià de Badalona

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

trobaràs la resposta del racó
que us proposem i també una
imatge nova. Volem que descobreixis racons de Badalona que
potser mai has parat atenció.
Per això et proposem, on és?
Setmana anterior:
El Viver

Fet a Badalona

Vermut Perucchi,
licors

Entitats

Associació Cultural Festa Medieval
Sant Jordi de Badalona

L a Fe s t a M e d i ev a l n e i x
gràcies a diverses associacions veïnals del districte
primer: Canyadó, Iris-SolCasagemas, Can Mercader,

Can Solei i posteriorment
Centre i Dalt de la Vila. La
idea era aglutinar diverses
entitats per un sol projecte, en
aquest cas la Festa Medieval.

Un dels vermuts més
apreciats, des de fa més d’un
segle, està fabricat a Badalona. Aquest vermut, proveïdor
fins i tot de la Casa Reial, és
un dels més valorats, per la
seva qualitat, dels vermuts
que són fabricats al nostre
país.
17
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Cultura

La Rambla acull una gran festa
per celebrar els 20 anys de la
Tresca i la Verdesca
Festa | Redacció

El grup de música familiar
de Badalona, La Tresca i la
Verdesca, fa 20 anys. Dues
dècades que volen celebrar
amb la seva ciutat i per aquest
motiu han preparat una festa
grossa per aquest diumenge,
7 d’octubre. Serà durant tot el
dia, d’11h a 20h, a la Rambla,
davant del monument de Roca
i Pi. Durant el matí hi haurà ioga,
jocs de taula, tallers de dibuixos,
titelles, teatre i molta animació.
A les 14h, començarà un dinar
on tothom qui ho vulgui podrà
portar el seu menjar de casa.
A les 18h, a més, també s’ha
previst un berenar popular amb
pa amb oli i sucre i pa amb vi i
sucre. A les 18:30h, hi haurà el
pastís d’aniversari i una actua-

ció especial de la Tresca i la
Verdesca amb els seus amics,
com Aleix Tobias, l’Enric Magoo,
Anna Peña, Lluís Molas i diverses companyies d’animació i
teatre familiar. A més, durant
tot el dia sonarà música amb el
punxa discos Fumantxú i el grup
de teatre badaloní Xirriquiteula
Teatre. Tots els beneficis del bar
aniran destinats al projecte de la
Fundació Ateneu Sant Roc i del
Grup de Solidaritat És l’hora. Un
dels moments més especials del
grup va arribar l’any passat. La
banda va aconseguir el guardó
gràcies al disc La nena dels
pardals(Temps Record, 2017),
un àlbum que recull la banda
sonora de l'espectacle teatral
al qual ells mateixos han donat
vida, amb l'ajuda del Teatre al
Detall i les lletres de Jordi Palet.

Imatge d’arxiu de la
Tresca i la Verdesca

Arriba "Sopa de pollastre amb ordi" al teatre Zorrilla
Teatre | Redacció

Es titula "Sopa de pollastre
amb ordi", i darrere d'aquest
títo l c ur iós però sim b ò li c
s'explica la història dels Kahn,
una família londinenca, de

classe obrera, jueus i comunistes, en un món que canvia a
tota velocitat. Entre el 1936 i
el 1956, set personatges que
es busquen i es confronten.
Es representa aquest dissabte
6 d’octubre a les 21h al Zorri-

lla, i és una obra que sacseja perquè ens identifica, que
parla d'ideals, de conviccions,
de lluites, de decepcions i
d'injustícies. De vida. I també
de sopa. De sopa de pollastre
amb ordi.

Carrer a carrer
Arbust de la
família de les
papilonaciae,
quasi
marcat
de fulles , de branques verdes amb aspecte de jonc i
flors grogues, de color groc
i oloroses. Creix als llocs
assolellats de la terra baixmediterrània. Es troba en
Mas Ram

Carrer
de la Ginesta

una zona del Mas Ram amb
diversos carrers que porten
noms d’arbres i arbustos habituals a la zona climàtica
mediterrània.
Fe d'Errades:
La imatge que va aparèixer la
passada setmana corresponia al
carrer Sant Pere i no al carrer Sant
Domènec

Tots els carrers de Badalona. Museu
de Badalona, 2003. Margarida Abras,
Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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Badalona Bèsties de Foc
estrena un nou drac
XVII Edició dels
Premis Joan Coromines
al Principal

Imatge del nou drac. Foto: Toni Oriol
Cultura Popular | Redacció

A principis dels anys 80, va
aparèixer el primer drac a la
ciutat, “El Més Petit de Tots”,
un drac petit portat per tres
persones. Han passat més de
35 anys i aquest drac ha participat en moltes festes, arreu
del territori, tot i que durant
els darrers anys s’han reduït
l’activitat a causa del seu estat.

Ara, per celebrar els 35 anys
de Badalona Bèsties de Foc
han presentat un nou drac
“El Petit”, un nou element que
donarà continuïtta a “El Més
Petit de Tots”, en els correfocs
i cercaviles. Un acord de patrocini amb l’empresa badalonina Ergokids ha permès la
construcció d’aquest drac
que s’ha encarregat al taller
d’imatgeria Sarandaca.

Aquest dissabte 6 d’octubre,
la CAL celebrarà la XVII edició
dels Premis Joan Coromines.
Aquest any el lliurament es
durà a terme al Teatre Principal de Badalona a les 18:30h.
Aquesta edició, els guardonats
són la Carme Sansa, l’Escola
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, l’Enric Larreula i Vidal, el
grup Enderrock i el guardó local,
pel badaloní Joan Soler i Amigó.

Comencen les sessions
de filmets a la
biblioteques
El Filmets comença a escalfar
motors. L’edició d’enguany serà
del 19 al 28 d’octubre. Aquesta setmana han començat les
sessions a les biblioteques
badalonines, on podem veure
una selecció dels curts familiars.
Del 9 al 11 d’octubre hi hauran
sessions als equipaments de
Lloreda, Pomar i Sant Roc. Totes
les sessions estan adreçades als
més petits i són gratuïtes.

Dues ballades durant
el mes d’octubre

Aqua Circus: El Circ Alegria a Badalona
El sorprenent i arriscat espectacle es desenvolupa en una
piscina amb més de 24.000

litres d'aigua, fins aquest
diumenge, 7 d’octubre, a la
plaça president Tarradellas.

Badalona Sardanista ha organitzar dues ballades, durant aquest
mes d’octubre, a la ciutat. La
primera serà aquest diumenge, 7 d’octubre, a les 12h, a la
Rambla amb la Cobla Ciutat de
Terrassa. La segona ballada
serà el diumenge 21 d’octubre,
també a les 12h, amb la Cobla
Iluro, a la mateixa Rambla.
19
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Badalona
Divendres 5 d’octubre

Jeroni) i tornada a la Rambla
Visita guiada al monestir
de Sant Jeroni, a les 11h, al
mateix monestir. Inscripcions
al Museu
Sardanes a la Rambla, a les
12h, amb la Cobla Ciutat de
Terrassa

Circ Alegria, fins el 7
d’octubre, a la plaça President Tarradellas
Presentació Novel•la Fuego (guanyadora del concurs
juvenil de l’editorial LXL) amb
Tamara González, a les 17h,
a la Badalonense del carrer
Sant Anastasi 14
Cicle músiques d’arreu, a
càrrec del Trio Barril, a les
20h, a l’Espai Tolrà al carrer
Enric Borràs
Concert tribut a AC/DC, a
les 23:30h, Sala Sarau 08911

Dissabte 6 d’octubre
Fira de la Solidaritat, durant
tot el dia a la Rambla
Concert de tardor del Grup
Sentits de Badalona, a les
20h, a l’Escola Salvador Espriu de la Morera

3a Festa dels Animals &
concer t benèfic, de 10 a
21h. al Antic Escorxador de
la Salut
Teatre amb Sopa de pollastre amb ordi, amb La Perla,
a les 21h, al Teatre Zorrilla
Cicle de concer ts al bar
del Círcol, concert amb David Maculé, a les 22:45h, al
mateix bar
Concert amb Big Mouthers,
pop rock, a les 24h, a la Sala
Sarau 08911

Diumenge 7 d’octubre
4a Caminada Huella Solidaria, sortida a les 9h a la
platja dels Pescadors, davant Rambla (arribada a Sant

20 anys del grup La Tresca
i la Verdesca, des de les 11h
i fins al vespre, a la Rambla,
davant de Roca i Pi
Teatre familiar, amb Dekoncert, amb Cia. Solfasirc, a les
18h, al Teatre Principal
Cançons per la pau. Cors
i piano, a càrrec de la coral
Art i Cultura de Canyet, a les
19h, a la Parròquia de Sant
Francesc d'Assis, c/ Tramuntana 14-16

Dilluns 8 d’octubre
Exposició sobre Maria Aurelia Capmany, del 8 al 21
d’octubre, a la Biblioteca de
Can Casacuberta
Presentació del llibre Empantanados. Una alternativa
federal al sóviet carlista, de
Joan Coscubiela, a les 19h,
a l’Espai Betúlia

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
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Dijous 11 d’octubre

Montgat
Dissabte 6 d’octubre
Fira comercial del Turó del
Mar, de 10h a 21h, al mateix
turó

Diumenge 7 d’octubre

Cicle de música, per fi és
dilluns! Concert amb Gorka
Benítez Trio (jazz d'autor), a
les 20h, a l’Escola de Música
Moderna, al carrer Germà
Bernabé

Dimarts 9 d’octubre
Filmets a les biblioteques,
a les 17:30h, a la Biblioteca
de Lloreda
Inauguració de l'exposició
Llorenç Brunet. Dibuixos de
guerra 1914-1918, a les 19h,
al Museu

Conferència: feminitat i
m a s c u li n i t at a l a pr i m er a
Guerra Mundial. Amb mo tiu del centenari de la fi de
la Gr an Gu err a . A c àrre c
de Gemma Torres Delgado.
Professora d'història contemporània de la UB, a les
19h, al Museu
Conferència Maria Aurèlia
Capmany i Manuel Pedrolo, amistat i compromís, a
càrrec d’Isabel Graña, a les
19h, a la Biblioteca de Can
Casacuberta

Dimecres 10 d’octubre
Conferència Cuba i Badalona. Amb motiu del 120è aniversari de la independència
de Cuba, a les 19h, al Museu
de Badalona

18 è Concurs de paelles,
a partir de les 11:30h, a la
plaça de les Mallorquines
Jugateca ambiental, al
parc del Tramvia i la platja
de les roques, a partir de les
11:30h, adreçat a famílies

Dilluns 8 d’octubre
C o n c e r t t r i b u t a M o to r h e a d , a m b M o t o r h i t s, a
les 23:30h, a la Sala Sarau
08911

Campanya d e pr evenció
del glaucoma, de 10 a 17h, a
la plaça de les Mallorquines.
Prova gratuïta

Tallers, Recanvis, Vendes i Exposició
Especialitzat en motos de gran cilindrada
www.motosbadalona.com
President Companys, 11 · 08911 BADALONA · Tel.:

93 464 05 53 · Fax 93 464 05 19
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Novetats

Editorial

Estrenes de Cinema
Consulta
tota la
cartellera
dels Cinemes
Màgic Badalona:

No diguis res
Raquel Gamez
Serrano

Milla 22

No diguis res, és una novel·la
de caire psicològic en l’àmbit
familiar que mostra la complexa
assumpció de realitats difícils
de pair. Quan l'Edit i en Jan es
casen i marxen a viure a una
casa d'un petit poble, els plans
de crear una família feliç aviat
xoquen davant la impossibilitat.
La
confabulació
dels
irresponsables

Direcció: Peter Berg
Intèrprets: Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais,
John Malkovich, Ronda Rousey

James Silva és un experimentat agent de la CIA
enviat a un país sospitós de realitzar activitats
nuclears il·legals. Quan un policia local arriba a
l'ambaixada dels Estats Units buscant intercanviar informació sobre material radioactiu robat.
Crítica: 		

Públic:

Girl
Direcció: Lukas Dhont
Intèrprets: Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne
Damen, Valentijn Dhaenens, Oliver Bodart

La Lara, de 15 anys, somia convertir-se en ballarina. Amb el suport del seu pare, es lliura a aquesta
aventura. Però el seu cos no es doblega tan fàcilment a la disciplina que li imposa, perquè en realitat quan va néixer era un nen.

Amat, Jordi

El fracàs d'una operació política de gran envergadura -la
reforma de l'Estatut, captiva des del començament de
populismes i nacionalismes,
tacticismes i partidismes- ha
desembocat en la crisi institucional més profunda des de la
Transició.
Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 156

Crítica: 		

Públic:

El reverendo
Direcció: Paul Schrader
Intèrprets: Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Michael
Gaston, Cedric The Entertainer, Victoria Hill

El reverend Ernst Toller és un rector solitari d'una
petita església a l'estat de Nova York. Quan una
feligresa embarassada li demana que aconselli el
seu marit, un ecologista radical, el Toller se submergeix en el seu turmentat passat.
Crítica: 		

Públic:

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.

Posa't en contacte amb nosaltres: 651 976 517 comercial@totbadalona.com
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Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@totbadalona.com

Lectors

Un mal francès
Jordi Ll.

No es tracta d’un comentari sobre, com s’anomenava
antigament a una malaltia
sexual, sinó de la pretensió
de Manuel Valls de voler ser
alcalde de Barcelona. Deien
“Quan el mal ve d’Almansa a
tots alcança” Canviem Almansa per França? Valls fa temps
que està en campanya, l’hem
vist amb Xavier Garcia del PP,
en manifestacions de Societat Civil Catalana i també al
costat d’Albert Rivera i Inés
Arrimadas.
Si el seu avi i el seu pare
eren catalanistes, no importa, si ell es considera català

o barceloní tampoc. El que
compta és, quines són les
seves credencials, com a
polític ja les sabem, carrera
fulgurant, ex-primer ministre
de França i tan ràpid com va
pujar igual va baixar. En altres
paraules, al seu país li han
donat una guitza al cul i ara
ve a Barcelona a fer carrera
política, després d’estar a
les Illes amb la seva nova
parella, Susana Gallardo,
de la poderosa família dels
laboratoris Almirall. A aquest
tipus de persones els anomenen “grimpadors” de l’escala
social i política, no pas de
parets de muntanya, Valls
n’és un i en sap molt.

En català es diu: Digues-me
amb qui vas i et diré qui ets.
El futurible alcalde en la seva
presentació, procura dissimular i declara que ell vol estructurar una plataforma transversal, paraula de moda molt
recurrent avui en dia. No es
vol contaminar (de moment)
amb VOX i Ciutadans, per no
espantar a un ampli sector
de la burgesia barcelonina,
no sigui el cas de ser massa
d’extrema dreta. Només cal
llegir els mitjans d’informació
francesos, la gran majoria el
deixen com un drap brut i no
ens deixarem pas, rentar la
cara amb aquest drap brut,
oi?

PROPER SUPLEMENT

CASAMENTS
NO T'HO PERDIS!

PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM
651 97 65 17
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POSA'T EN FORMA
Parlem amb David Neira, impulsor
de la cursa solidària per ajudar en Pol
El Pol Molinos va néixer fa vuit
anys amb hiperglicinèmia no
cetòsica, una malaltia degenerativa considerada minoritària.
Sense gaires expectatives de
sobreviure després de néixer, la
seva família no s’ha rendit mai i
temps després dona a conèixer
aquest cas a través de l’esport,
on el seu pare, Tony, competeix
en curses atlètiques portant el
Pol en un cotxet.
Triatlons, duatlons o maratons
són les proves on el Tony i el Pol
porten el nom de “Proyecto Pol”
arreu de la geografia, per donar
visibilitat a aquesta malaltia,
amb només cinc casos a tot
Espanya. La hiperglicinèmia
no cetòsica és una condició
hereditària en la qual el cos és
incapaç de degradar i processar els aminoàcids, i el percentatge de patir-la és d’un entre
55.000 naixements. A Badalona, en David Neira fa temps que
col•labora amb la família d’en
Pol i amb el «Proyecto Pol». Els
dies 13 i 14 d’octubre, en David
farà una acció singular, corre
200 quilometres pel passeig
marítim de Badalona. Ho vol fer
amb unes 30 hores i demana,
que tothom qui ho vulgui, participi.
Coneixes d’aprop en Pol. Que
en destacaries d’ell?
Si, ja fa anys que col·laboro
amb la família d’en Pol i faig
curses i triatlons amb ells i per
col·laborar-hi. D’en Pol destacaria la seva mirada i el seu
somriure cada cop que fem
curses. Es un nen que ja ha
complert 8 anys i que només
veure’l ajuda a fer tot això.

“Vull aconseguir el repte de córrer 200
quilòmetres sense sortir de Badalona“
C o m a n i r à l a i n i c i a t i va
solidària del proper 13 i 14
d’octubre a Badalona?
Doncs molt fàcil. Tothom qui ho
vulgui pot aconseguir un dorsal
solidari per córrer la distància que vulgui fer pel passeig
marítim. A més, hi haurà un
espai per deixar les coses,
abans de córrer i fins i tot un
servei de massatge per qui ho
necessiti.
Tot el recorregut anirà pel
passeig marítim de Badalona?
Sí, el punt de sortida serà des
del restaurant El Pescador,
situat al mateix passeig marítim.
Des d’allà correrem fins a la
Riera Canyadó i anirem fent
voltes fins arribar al Port. Això
són uns 5 quilòmetres i la idea
serà arribar als 30 quilòmetres.
Tothom qui ho vulgui pot
córrer amb tu? Com ho ha
de fer?
Està obert a totes les persones

que vulguin participar-hi, ja
sigui corrents al meu costat o
bé caminant, ja que el circuit
és sempre el mateix. Per
inscriure's us podeu adreçar a
la botiga Ashi Running Badalona, al carrer Sant Joaquim 14
o bé el mateix dia del projecte
solidari al restaurant El Pescador.
Has rebut la col·laboració
d’empreses i negocis de
Badalona?
La veritat no...només una
botiga d’esports, Ashi Running
Badalona, i perquè és de la
meva família, El Pescador i el
Bon Preu. De fora de la ciutat hi
col•labora Nostrum de Premià
de Mar, Sixpro.eu Barcelona,
Lollocaffe Cafès de Cabrils,
Kronos rellotges Barcelona,
Acos_sport, que són l’equip
de massatges de Barcelona, Caicai amb el diseny de
la samarreta de Barcelona i
Push Bars de Manlleu amb els
productes energètics.
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Tendències

A la tardor, centrem la nostra
atenció en els productes per
a la cura del cabell

bellezaactiva.com
Dies més frescos, possibilitat
de pluja i fulles dels arbres
a terra. La temuda arribada
de la tardor ha arribat a les
nostres vides i això significa la desaparició de l'estiu.
Enrere hem deixat els dies
de descans, desconnexió i
gaudi a la piscina i la platja
per donar lloc a una de les
estacions, per a nosaltres,
més tristes de l'any. Es tracta
d'una temporada en què el
nostre estat d'ànim es pot
ve u r e a fe c t at , p e r ò s e n s
dubte, la part més perjudicada és la del nostre cap.

Observaràs com cada matí
el teu coixí o el teu raspall
conté més pèls del normal.
No et preocupis, és un procés
normal, però convé conèixer
per què passa i què podem
fer per frenar-lo. Així, hi ha
productes per a la cura del
cabell que són una excel·lent
opció per a aquest problema.
Si vols conèixer més informació sobre tot això, en aquest
article el destaquem.
Per què a la tardor
cau més el cabell
La tardor és la pitjor època
per als cabells. Es tracta d'un
pro cés normal en el c ic le

de vida del pèl, que conté
3 fases. L'última d'elles, és
la coneguda com a fase
telògena o caiguda, que es
produeix durant els mesos
de la tardor. De vegades, la
caiguda del cabell és més
gran del que s'espera i es deu
en part a múltiples factors.
D'una banda, és important
tenir en compte els canvis
hormonals d'índole circanual
que pateix l'organisme, el
d es c ens d 'hores d e llum,
l'augment d'activitat laboral i
esportiva o el fet de consumir
menor quantitat de fruites i
verdures.
Gaudir de l'estiu comporta

Mercé Rodríguez

• 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
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en molts casos acudir amb
assiduïtat a la platja i la piscina. Durant aquests dies de
relax, l'exposició al sol és
més gran i més, el nostre
cabell s'exposa al clor de les
piscines i a la salinitat del
mar. Aquests factors, ajuden
que es deshidrati el cabell i
perdi gran part d'elasticitat,
provocant un augment de la
fragilitat capil·lar.
Durant la tardor, el millor
é s fe r s e r v i r a m b m e ny s
freqüència els assecadors
o p l a n xe s d e p è l p e r q u è
el cabell s'assequi a l'aire
lliure. D'altra banda, cal optar
per una dieta equilibrad a

de nutrients, com els de la
coliflor o els espinacs.
Com ajudar a frenar
la caiguda del cabell?
A més de les recomanacions anteriors, llocs com
Shop Farmàcia poden ser
els grans aliats per a això.
En primer lloc, es pot optar
per complements alimentaris
que contenen gran quantitat
de vitamines que ajuden al
cabell i a les ungles. També
es pot optar per productes
que permeten la regeneració
del col·lagen per via oral,
gràcies a l'àcid ortosilícic que
conté en la seva fórmula.

D'altra banda, també es pot
fer ús de les càpsules, els
xampús i les ampolles anti
caiguda disponibles a farmàcies en línia. Si optes per les
càpsules, has de saber que
són un complement alimentari que conté ingredients
com el Zinc que mantenen el
cabell en condicions normals.
Les ampolles s'apliquen amb
un mas satg e suau al c ap
sense haver d'aclarir i també
són eficaços. Ara que coneixes els tips i productes per
frenar la temud a c aigud a
del cabell, és el moment que
siguis tu qui faci ús d'ells per
fer-li front a la temuda tardor.

UN HUESO MUY PEQUEÑO CON GRAN TRABAJO
El primer hueso de tu columna vertebral, justo en la base de tu cráneo se
llama atlas. La importancia de este pequeño y extraño hueso no puede
tomarse a la ligera: puede ser la diferencia entre vivir con dolor crónico
o vivir sin dolor.
Así que vamos a profundizar un poco en este atlas de 28 gramos.
Cada impulso nervioso que viaja desde el cerebro y recorre tu cuerpo pasa
por el atlas. Es el que protege el tronco del encéfalo, el encargado de que
tu cuerpo lleve a cabo funciones como respirar, el latir de tu corazón y la
digestión. La mayoría de los movimientos laterales de tu cabeza también
están controlados por el atlas y el axis, el segundo hueso de tu columna.
¿Qué ocurre si este huesecillo se disloca de su posición apropiada? Si sufres un golpe en el cuello de un accidente de coche, una caída, un parto
forzoso o cualquier otro suceso que provoque una dislocación del atlas,
puedes sufrir migraña, dolor del cuello, dificultades para dormir, problemas respiratorios, estreñimiento, falta de equilibrio, etc. Tu cabeza debe
estar centrada sobre el atlas, y si este se disloca tu cabeza está literalmente
mal colocada.
Un examen quiropráctico puede determinar si tu cabeza está bien o mal
colocada. Si no lo está, los ajustes quiroprácticos pueden ayudarte a recolocar tu atlas para aliviar los síntomas que estás experimentando.Con el
peso que tenemos sobre este huesecillo, ¿no crees que deberías llamar y
pedir tu examen espinal hoy mismo?
QUIROPRÁCTICA PURA VIDA
C/Francesc Layret, 171 - Badalona
TEL. 691 731 461
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Salut

Un estudi determina que els
tractaments per combatre el VIH són
efectius si hi ha un 5% de virus resistent
Farmàcies
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

Un estudi liderat per l'Institut
de Recerca de la Sida
IrsiCaixa ha determinat que
els tractaments específics
p e r c o m b at r e e l VI H s ó n
efectius en aquells casos
e n q u è l 'afe c t at pre s e nt a
almenys un 5% de virus resistent als fàrmacs antiretrovirals. Per sota d'aquest llindar
la incidència d'un tractament
dissenyat expressament
per al malalt, que és més
costós que el convencional,
és menor, per la qual cosa
els responsables de l'estudi
consideren que és menys
determinant. Els resultats
del treball s'han publicat a
la revista 'The Lancet HIV'.
Als països de recursos baixos
es prescriuen medicaments
de primera línia a les persones infectades quan no tenen
un virus resistent", explica
Roger Paredes, investigador
principal del grup de Genòmica Microbiana d'IrsiCaixa i
metge de la Unitat de VIH
de l'Hospital Germans Trias
i Pujol, a Badalona. Si es

tracta d'un cas en què hi ha
presència de virus resistent,
el pacient rep tractaments de
segona línia, "més escassos
i costosos".
Per això, Paredes ha explicat
que el problema era establir
un punt de tall a partir del
qual calia canviar de primera
a segona línia, per no subministrar un medicament més
c ar "d e m a n e r a i n n e c e s sària". Es tractava d'avaluar
si una variant present en un
10%, un 5% o fins i tot un 1%
podia ser determinant.

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

Els resultats de l'estudi
indiquen que, a mesura

Telf. 93 464 21 34
Avgd. President Companys, 57 - 08911

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar
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llindar aquest augment de
la sensibilitat suposa una
reducció de l'especificitat,
que fa que el test de resistències suggereixi que hi haurà
més fallides de tractament de
les que hi ha realment.
"Aquests resultats sugge reixen que un bon punt de
tall podria ser el 5%, que
és el que ens permet predir
millor l'èxit dels tractaments.
Així podem millorar la qualitat assistencial de cada
pacient fent un ús més racional dels recursos, la qual
cosa ens possibilita arribar
a més persones", comenta
Paredes.

que es redueix el llindar
de detecció de variants
minoritàries resistents del
VIH, s'incrementa la sensibilitat, que és la capacitat
d 'i d entifi c ar els c asos en
què el tractament de primera
línia no serà efectiu i convé
passar a un altre de segona
línia.
Si el llindar se situa en un

mínim del 20% de virus amb
mutacions de resistència,
es pronostica que la primera
línia no servirà a causa de
les resistències en un 12%
dels casos; si el llindar es
redueix al 10%, en un 13%;
amb un 5%, en un 15%; i amb
un 1%, en un 17%.
Tot i a i xò, l 'e s tu d i t a m b é
destaca que a partir de cert

S e g o n s d ad e s d e l ' O M S,
hi ha països on més d 'un
10% de les noves infeccions
són causades per virus
resistents. Si la situació no
canvia, es calcula que en
e l p erío d e 2016 -20 20 l e s
resistències del VIH podrien
c a u s a r, n o m é s a l 'À f r i c a
S u b s a h a r i a n a , 10 5 . 0 0 0
noves infeccions, 135.000
morts per Sida i uns costos
addicionals de 650 milions
de dòlars en fàrmacs.

691 731 461
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Gastronomia

Badalona, Montgat i Tiana
participen al Vi+, el mes del vi DO Alella

Enoturisme DO Alella, amb
la col·laboració dels ajuntaments, ens consorciats, i els
membres de la Ruta del Vi,
han organitzat, per tercer any,
el Vi+, un cicle d’activitats per
realçar, promocionar i potenciar tota la riquesa vinícola
que un territori com el de la
DO Alella pot oferir.
L’octubre, és el mes escollit
per acollir el Vi+. Aquell mo-

ment de l’any en què tot el
raïm ja està gairebé collit, les
vinyes comencen a tenyir-se
de tons grocs i marrons, i els
primers vins fermenten o descansen en les seves tines.
És ara quan el territori DO
Alella aixeca les ales per
oferir més de 40 propostes
on gaudir i tastar el millor vi,
la gastronomia local, la cultura més autòctona i trepitjar
territori. Uns dies per viure

experiències úniques creades pels membres de la Ruta
del Vi DO Alella. Les activitats estan pensades perquè
grans i petits en gaudeixin.
Són molts els ajuntaments
que ofereixen tastos populars: Tiana, Montgat, Cabrera
de Mar, Argentona, Alella, El
Masnou, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt o Vallromanes, i
molts dels cellers que també
han dissenyat activitats per a

Bar - Restaurant
de 1973
des

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

ESPECIALITAT

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

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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l’ocasió: Can Roda, Bouquet
d’Alella, Alta Alella, Raventós
d’Alella, Quim Batlle i Masia
Coll de Canyet o el projecte
Ànima d’Alella. Perseguint el
mateix objectiu, botigues de
vins com El Rebost dels Sentits o Cristina Guillén selecció
o restaurants com L’Era, Sant
Miquel, 1789, El Nou Antigó i

Sorli Emocions han creat tastos i maridatges en què el vi
sempre és el protagonista.
A més, aquest any, Sara Pérez, Joan Lluís Gómez o Sílvia
Culell oferiran tastos únics.
I, per tancar amb l’oferta, els
hotels Arrey Alella, Hotel Granollers i Hotel Sorli Emocions

ofereixen paquets enoturístics
juntament amb la proposta
cultural del Centre Enoturístic
i Arqueològic de Vallmora, de
Tresmilcamins i la proposta
de lleure i benestar amb Aire
Vallromanes i el Club de Golf
la Roca.
[+] enoturismedoalella.com

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
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La verdura, excel·lent
depurador l’organisme

Redacció / ACPG

La verdura és un important
depurador de l’organisme,
per l’aportació de vitamines, minerals i fibra i pel fet

que conté poques calories
i grans quantitats d’aigua.
Tots aquests elements contribueixen a l’eliminació de
toxines, a la vegada que són
imprescindibles per portar

una vida sana. Aquesta setmana ens centrarem en algunes verdures verdes.
La mongeta verda és rica
en vitamina C, B1, B2 i E.

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

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

Menjars per encàrrec
(paella, fideua, canelons, etc.)
SERVEI DE TICKET RESTAURANT SODEXO

Organització de festes, aniversaris,
grups, comiats, reunions familiars, etc.
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També conté proteïnes i
aminoàcids i proporciona
pocs hidrats de carboni. A
nivell calòric, aporta unes 25
calories per 100 grams consumits.
La bleda conté unes quantitats molt elevada en vitamina C, comparable a la que
aporten els cítrics. També
inclou en la seva composició vitamines del grup A, B1
i B2, a més de contenir ferro.
Per aquest motiu, es tracta
d’una verdura aconsellable
en casos de petites anèmies.
Les bledes també aporten
fibra i unes 20 calories per

cada 100 grams. La carxofa
destaca per l’aportació de
minerals, especialment de
ferro i de calci. És una verdura altament depurativa i
reconstituent. Pel seu efecte diürètic ajuda a rebaixar
els excessos de colesterol
en la sang. Aporta unes 35
calories als 100 grams. Els
espinacs són especialment
rics en àcid fòlic. També
contenen vitamina A, calci,
fòsfor i ferro. El seu consum
està especialment indicat en
l’etapa de creixement i també durant l’embaràs. Conté
25 calories als 100 grams.
L’espàrrec conté alts nivells

de ferro i de vitamines, del
grup A, B1, B2 i C. Destaca
per ser una verdura altament
diürètica.
El bròquil és una de les verdures més completes. Conté
calci, ferro, vitamina C, àcid
fòlic i fibra. Tan sols aporta
25 calories als 100 grams,
sempre que es consumeixi
bullit.
La col és rica en fòsfor, calci,
iode i vitamines A, B1 i C. Té
propietats
antianèmiques,
cicatritzants i depuratives, a
la vegada que reforça el sistema immunològic. A nivell
calòric, per cada 100 grams
la col aporta 25 calories.

93 782 17 58 · www.ibericfusion.com

1h.

gratis

Eduard Maristany, 197 local 2 (al costat del Port Marina Badalona)
També ens podreu trobar a: CC Maquinista - CC Màgic Badalona
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El xampinyó, un aliment
ric en vitamines i en minerals
Redacció / ACPG

Un dels bolets més consumits és el xampinyó, ja que
el trobem durant tot l’any als
nostres mercats. Com en general passa amb els bolets en
general, el xampinyó és un
aliment ben saludable, gràcies al baix índex de sodi i de
greix. A més a més, no conté
colesterol, té un alt contingut en aigua -més del 90%- i
l’aportació calòrica és de tan
sols 25 calries per cada 100
grams.
En relació amb les vitamines
i els minerals, el xampinyó és
una excel·let font de coure,
fòsfor, seleni i vitamines del
grup B. També contré proteïnes i aminoàcids essencials i
l’índex glucèmic és baixíssim.

Comparat amb altres verdures
de consum habitual, el xampinyó és millor font de coure
fòsfor, seleni i vitamines del
grup B.Fent especial esment
a les vitamines del grup B,
hem de parlar especialment
de la vitamina B2, que hi és
present en un percentatge del
30%, resulta especialment
important per a la pell i el sis-

tema nerviós. D’altra banda,
l’àcid fòlic també hi és present
en els xampinyons de manera notable i és un component
que contribueix al desenvolupament del teixit matern durant l’embaràs.Pel que fa als
minerals, juntament amb l’alt
contingut en potassi i en coure contrasta l’escàs en sodi i
l’alt en aigua.

Cuina Catalana
i de Mercat
Carns a la brasa
Salons per reunions
i celebracions

Jordi i Xesca
Sagunt, 112 - Badalona
93 383 65 56 - 93 387 33 24

TA P E S · R E S TA U R A N T

Mercè, 2 · 93 384 87 44

Menú diario y fines de semana sábado y domingo

Horario: De martes a sábado de 8 a 16h. Noches de viernes y sábado de 20 a 23.30h. Domingos de 11 a 16h.
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RESTAURANTE

SHAN HAI CITY
en badalona desde 1990

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
HORARIO: DE 12H A 16H - DE 19:30H A 24H

menús especiales

ENTRADAS Y SOPAS
1.Ensalada China
5.Ensalada de Gambas
7.Rollo de Primavera
8.Pan Chino
9.Pan de Gambas
11.Sopa de Aleta de Tiburón
12.Sopa Agripicante
13.Sopa de Maíz con Pollo
14. Sopa de Maíz con Cangrejo
15.Sopa de Marisco
16.Sopa de la Casa
18.Sopa de Pollo con Champiñones

3,75€
3,70€
1,70€
1,50€
1,95€
3,25€
3,25€
3,25€
3,25€
3,70€
3,65€
3,25€

ARROZ Y TALLARINES
20.Arroz con Curry
21.Arroz Frito Tres Delicias
22. Arroz Frito con Ternera
23. Arroz Frito con Pollo
24. Arroz Frito con Gambas
25.Arroz Especial
26.Arroz Blanco
27.Tallarines con Tres Delicias
28.Tallarines con Ternera
29.Talarines con Pollo
30.Tallarines con Gambas
31.Tallarines Hong Kong
32.Tallarines Chinos a la Plancha
33.Fideos con Tres Delicias
34.Fideos con Ternera
35.Fideos con Pollo
36.Fideos con Gambas
37.Fideos Japoneses a la Plancha

3,80€
3,75€
3,45€
3,45€
4,15€
5,75€
1,60€
4,75€
4,50€
4,50€
4,95€
5,50€
6,10€
4,95€
4,70€
4,70€
5,10€
6,10€

TERNERA
40.Ternera Liqi Estilo Coreana
41.Ternera con Verduras
42.Ternera con Salsa de Ostras
43.Ternera con Cebolla
44.Ternera con Pimientos Verdes
45.Ternera a la Plancha
46.Ternera con Curry
47.Ternera con Champiñones
48.Ternera con bambú,setas chinas
49.Ternera con Salsa Picante
50.Ternera Estilo Tailandia

5,85€
5,30€
5,95€
5,30€
5,30€
6,50€
5,40€
5,30€
5,70€
5,30€
5,85€

POLLO
51.Pollo con Verduras
4,85€
52.Pollo con Salsa Agridulc
4,85€
53.Pollo con Almendras
5,50€
54.Pollo con Pimientos Verdes
4,85€
55.Pollo a la Plancha
6,50€
56.Pollo con Curry
4,85€
57.Pollo con Champiñones
4,85€
58.Pollo con Bambú y Setas Chinas 5,40€
59.Pollo con Salsa Picante
4,95€
60A.Pollo con Limón
5,10€
60B.Pechuga Frita
con Huevos y Patatas
5,35€
GAMBAS Y MARISCO
61.Gambas con Verduras
62.Gambas con Salsa de Ostras
63.Gambas con Cebolla
65.Gambas a la Plancha
66.Gambas con Curry
67.Gambas con Champiñones
68.Gambas. Bambú y Setas Chinas
69.Gambas con Salsa Picante

7,25€
7,25€
7,25€
8,50€
7,25€
7,25€
7,60€
7,25€

FRITURAS
74.Cerdo Agridulce
82.Langostinos Estilo Japonés
83.Ternera Frita Estilo Chino
84.Pollo Frito Estilo Chino
86.Wan Tun Frito
89.Patatas Fritas
90.Alas de Pollo Fritas

4,95€
7,80€
5,40€
5,40€
3,30€
2,90€
4,55€

PESCADO Y SEPIA
91.Sepia con Verduras
92.Sepia con Salsa de Ostras
93.Sepia a la Plancha
96.Sepia con Curry
98.Sepia, Bambú y Setas Chinas
99.Sepia con Salsa Picante

7,25€
7,25€
8,95€
7,25€
7,25€
7,25€

PLATOS ESPECIALES
12,50€
100.Pato Asado Pekín
101.Pato con Naranja
8,95€
102.Pato con Bambú y Setas Chinas 8,95€
104.Empanadillas Fritas
4,95€
106.Ku-Bak con Tres Delicias
7,70€
107.Ku-Bak con Gambas
8,10€

MENÚ PARA 2 PERSONES 17,50 €
1 Ensalada china
2 Rollos de primavera
1 Pollo con almendras
1 Ternera con bambú
Setas chinas
1 Arroz frito tres delicias
MENÚ PARA 3 PERSONSONAS 25,95 €
1 Ensalada china
3 Rollos de primavera
1 Arroz frito tres delicias
1 Ternera a la planxa
1 Pollo con almendras
1 Cerdo agridulce
MENÚ PARA 4 PERSONAS 37,50 €
2 Ensaladas chinas
4 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias
1 Pollo con almendras
1 Alas de pollo fritas
1 Ternera a la planxa
1 Gambas salteadas con bambú y setas
MENÚ PARA 5 PERSONAS 42,95 €
2 Ensaladas chinas
5 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias
1 Ternera con salsa de ostras
1 Pollo con almendras
1 Empanadilla frita
1 Cerdo agridulce
1 Gambas con ostras
MENÚ PARA 6 PERSONAS 54 €
2 Ensaladas chinas
6 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias
1 Empanadilla al vapor, a la plancha
o fritas
1 Pollo con limón
1 Alas de pollo fritas
1 Ternera a la plancha
1 Pollo con almendras
1 Gambas con champiñones
2 panes chinos

a domicilio pedido mínimo 15 €
Con todos los pedidos a domicilio también bebidas y postres

93 397 91 63 · 658 918 151 · restauranteshc@gmail.com
Av del Marqués de Mont-Roig, 72-74
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Llar

Les banyeres ‘vintage’

l e s b a nye r e s a m b p o te s ,
aquelles que recordem de
pel·lícules antigues.
En els seus orígens en els

Redacció / ACPG

U n d e l s r e c l a m s a l ’h o r a
de decorar un bany són

`

`

anys 20 i 30 aquestes banyeres p er t anyien a famí lies
nobles, ja que el seu cost
era elevat. Estaven fetes de
ferro fos i recobertes per una
capa gruixuda de ceràmica
que mantenia la temperatura
de l’aigua. Una de les peces
distintives d’aquestes banyer e s er e n l e s s eve s p ote s
d’estil barroc, que potenciaven el seu estil senyorial.
Al llarg dels anys la fabricació
d’aquestes banyeres ha anat
disminuint, tornant-se unes
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peces molt preuades. Tant
és així que qui ara posseeix
u n a d ’aq u e s te s b anyere s
posseeix un tresor.
Per això avui en dia moltes
marques han tornat a fabricar aquests models amb un
aire modern i renovat. Ja
que aquestes banyeres amb
potes són per sí mateixes
un element decoratiu, que li
atorga una personalitat molt
especial al bany.
D e s p r é s d ’a q u e s t a g r a n
demanda, els fabricants han
tingut en compte el canvi

d’època i les noves tendències, creant així diferents
dissenys que s’adapten a

qualsevol tipus d’estil i una
gran varietat de colors per
poder escollir.
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Horòscops
Facilitat Imma del Destí AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)
Pots acabar utilitzant
les teves millors armes,
aquelles que no es veuen
o que normalment uses
en secret, per mantenir
controlada una qüestió
material que t'afecta.

CRANC
(21/6 al 21/7)
El sentit pràctic et serà de
gran ajuda per gestionar
la teva economia. Un
esport d'aigua o fer
llargues passejades
pot ajudar-te a posar en
ordre les idees.

TAURE
(19/4 al 19/5)

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Et caldrà un extra de
paciència en l'àrea
afectiva i amb els fills.
Alguns assumptes no
es poden resoldre en
poc temps. En el camí hi
trobaràs l'aprenentatge.

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

Algú es pot haver cansat
d'esperar una resposta
teva i ara adopta una
actitud més distant.
Potser has d'entendre que
a vegades cal reaccionar
amb més celeritat.

Cal evitar l'angoixa per
les qüestions laborals. Si
bé és cert que potser vius
un moment de canvis,
també has de tenir cura
de la teva psique en
aquest procés.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

Si no poses fre, podries
obsessionar-te amb una
qüestió professional que
t'està donant força feina.
Si bé, és comprensible,
cal descansar el que és
necessari.

Un assumpte familiar que
mantens en secret, pot
tenir-te absorbit aquests
dies. Amb els fills es
poden produir tensions,
sobretot si no acceptes
les seves idees.

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Si vens d'una etapa que
has estat injustament
tractat o bé t'has guanyat
alguns enemics, entres
en un període de
millor reconeixement i
merescuts agraïments.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
Sents que potser has de
tornar una mica enrere
per retrobar-te i anar cap
on vols dirigir les passes.
Recuperes una activitat
que t'omple i que ja no
practiques.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
Els assumptes territorials
poden seguir portant-te
maldecaps. Reps suport
d'una persona que per la
seva situació i autoritat et
pot resultar de gran ajut.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
Pots estar arribant al
final d'una etapa que
et connecta amb la
infantesa i amb
qüestions familiar s.
La distància pot donar
algun malentès, mira
d'aclarir-ho.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
L'excés d'idealització
pot portar una decepció.
Pren-te el teu temps, no
tinguis pressa. Gaudeix
del temps lliure. Projectes
materials/professionals
que es mouen.

Frases cèlebres

«

Algunes persones enfoquen la seva vida de manera
que viuen amb entremesos i
guarnicions. El plat principal
mai el coneixen
Ortega y Gasset

»

«

Elegància és la ciència de
no fer res igual que els altres,
semblant que es fa tot de la
mateixa manera que ells
Honoré de Balzac

»
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Méteo

La méteo
setmana del 24 al
30 de setembre
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

El temporal de mar de principis
de la setmana passada va ser
el primer de la temporada. El
vent de llevant, que va bufar
amb insistència i amb algun
cop superior als 50 km/h, va
aixecar onades de més de 2
metres d’alçada a les platges
de la ciutat. Fotografia de Joan
Gea.

Sudokus
Nivell fàcil

Meteorologia | Oriol Rodríguez

Vam començar la setmana amb
vent de component est que,
durant dos dies, ens va estar
acompanyant. Posteriorment,
dijous, l’arribada d’una massa
d’aire més fresca va fer baixar
la temperatura fins als 16 °C,
essent la primera refrescada
remarcable de la tardor.
Ara bé, aquesta fresca va durar
ben poc. Divendres el termòmetre va tornar a pujar sobtadament, fins a fregar els 30 °C en
alguns barris. Un ambient suau
de nit i càlid de dia que es va
perllongar també durant el cap
de setmana.
De fet, hem deixat enrere un mes
de setembre que ha estat clarament més calorós del normal. La
temperatura mitjana mensual ha
estat de 23,5 °C, 1,7 °C per sobre
de la mitjana climàtica. Però

també ha estat un mes marcat
pels xàfecs i els aiguats. Si bé
tan sols ha arribat a ploure quatre
dies, s’han arribat a acumular fins
a 127,4 mm. Això és un 63% més
del que tocaria.
Els models estacionals insinuen
que aquest octubre serà més
fresc del normal. Per contra, la
pluja sembla que seria més cara
de veure.
Temp màx

27,6 °C el dia 28

Temp mín
Hr màx

16,2 °C el dia 27
86% el dia 24

Hr mín

45% el dia 25

Press atm màx 1032,1 hPa dia 26
Press atm mín 1014,8 hPa dia 29
Vent màx

51,5 km/h (est)
el dia 25

Precipmàx 24h 0,0 l/m2
Precip anual
567,8 l/m2
*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Nivell difícil
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Immobiliària

L'habitatge va pujar un 7,7% interanual
fins setembre

idealista.com
El preu de l'habitatge de segona
mà a Espanya marca un increment del 2,9% durant el tercer
trimestre del 2018. Aquesta
pujada deixa el metre quadrat en

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€
Pack cèdula + Certificat: 160€

Tel. 696 687 826

1.712 euros segons l'últim índex
de preus d'idealista. Atenent a la
variació anual, l'augment és del
7,7% Per a Fernando Encinar,
cap d'estudis d'idealista, "les
dades corroboren el moment
de normalització que travessa
el mercat immobiliari. Encara
que totes les magnituds per
les que es mesura el sector
indiquen creixements, aquests
tenen a veure més amb l'actual
conjuntura socioeconòmica que
amb el fantasma d'una possible bombolla. Els preus continuen de forma generalitzada
per la via alcista, però ho fan a
dues velocitats. La majoria dels
mercats amb prou feines arriben

al 2% d'increment en els últims
tres mesos i només uns pocs
superen el 5%. Malgrat aquestes pujades segueixen sense
arribar als màxims als quals van
arribar en 2007.
La concessió d'hipoteques es
manté a l'alça amb lleugers
increments en els imports, el
que està directament relacionat amb la pujada dels preus.
Però les condicions creditícies
i el volum total de negoci no
arriben ni a la quarta part del
que van aconseguir en el pic
de la bombolla. El mateix passa
amb les compravendes, que
encara es troben un 35% per
sota de màxims.
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 · 93 383 04 68

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

MERCAT TORNER-CASA EN VENDA Ref B2870: 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!

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

292.000 €

495.000 €

628.000 €

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!

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.

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.

192.000 €

225.000 €

407.000 €

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.

FRONT MARITIM Ref B- 2900: -: Fantàstic pis
de 50 m ² + terrassa de 15 m ², 1 hab doble,
menjador de 22 m ² ext a terrassa, calefacc, a
cond. Zona comunitària amb piscina.

MONTIGALÀ Ref B- 2901: Pis de 72 m ²+ terrassa de 40 m ², 3 hab + estudi de 15 m ²,
bany compl i cuina conservats, menjador 23
m ² ext a balcó, calefacc. TOT EXTERIOR, asc!

222.000 €

360.000 € pàrquing inclòs

248.000 €

CENTRE Ref B- 2899: -: Pis de 4 hab., ( 1 doble), bany compl i cuina conservats, menajdor 18 m ² ext a balcó, a cond amb bomba de
calor, asc. TOT EXTERIOR!

CASAGEMES Ref B- 2898: 105 m ², 4 hab (2
dobles), 2 banys compl., cuina americana,
menjador 25 m ² ext a balcó, parquet, asc. Pk
a la mateixa finca.

ST CRIST Ref B- 2897: Casa de PB+ pis. Actualment 2 locals abaix de 35 m ²+ 2 patis de
30 m ² i pis de 70 m ² + terrat de 70 m ². Possibilitat edificar PB+2.

250.000 €

350.000 €

180.000 €
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIS
SE TRASPASA NEGOCIO de
prendas deportivas por jubilación,
con buenos beneficios, para más
información móvil: 635 539 045
POMPEU FABRA- Ref B-2856:
90 m ², 4 hab.( 1 doble), 2 banys
compl., menjador de 20 m ² ext a
balcó, calefacc. Finca amb ascensor, TOT EXTERIOR!! 310.000 €
Tel 933 832 806
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 cond amb bomba de calor.
preu 188.000 € Pàrquing inclòs. Tel
933 830 468
PEP VENTURA Ref B- 2883: Pis
de 60 m ², 3 hab ( 1 doble), bany i
cuina arreglats, menjador de 15 m
², terra gres, alumini. A dos minuts
metro Pep Ventura. 152.000 € Tel
933 832 806

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 m ², calefacc.
248.000 € Tel 933 830 468
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 € Tel 933 832 806
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 € Tel 933 830 468
ES LLOGA HABITACIÓ gran
a Tiana, casa amb llit matrimoni.
678 345 835
TREBALL
BUSCO TRABAJO de limpieza,
cuidado de personas mayores,
experiencia, referencias. 663 795
128.

SE NECESITA Cortadora Patronista de Lunes a Viernes, interesados llamar al 635 539 045
BUSCO TRABAJO para cuidado de personas mayores, niños y
limpieza. 631 192 891
SE BUSCA TRABAJO para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. 612 249 647
SE BUSCA TRABAJO para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. 663 580 494
CHICA BUSCA TRABAJO
para cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. 667 375 448
SE OFRECE CHICA para tareas
del hogar, cuidado de niños y personas mayores. 698 504 872
CHICA SE OFRECE para cuidado de personas mayores y limpieza,
por horas, de lunes a sábado. 657
109 558
CHICO RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de personas

Horari Misses
Església/Comunitat/Lloc de Culte
Sant Josep
Santa Maria
San Francesc d'Assís
Salesians
Sant Crist de Canyet
Santa Clara
Sant Sebastià
M. De Déu de Lourdes
M. De Déu de Montserrat
Sant Joan Baptista De Montgat
Pares Claretians
Sant Cebrià de Tiana
Providència
P. Carmelites Descalços
Carmelites de Tiana
Cartoixa de Tiana
Club Sant Jordi de Montgat
Roca i Pi
Can Banús
Sant Jeroni
Hospital Can Ruti
Franciscanes de Tiana
Hospital de Badalona
Centre Socio-Sanitari El Carme

Feiners
Dissabtes
Diumenges i festius
11/20
11/20
9/11/12:30/20
estiu 8:30/20 hiv. 8:30/19 estiu8:30/20 hiv. 8:30/19 est. 9/11:30/20 h.9/11:30/19
19
19
12
7:10
i vigílies 20
9/12
11
dimarts i dijous 19
19
11
19
19
11 (Mas Ram)/12 (Pomar)
19:30
19:30
11 Castellà/12:30 Català
19:30
19:30
diumenges 9/12 festius 19:30
divendres 19:30
19:30
12
7:30
19
11:30
20
20
12
7:30
7:30
10
8/9/19:30
9/19/20:30
11:30/12:30/19
8:30
8:30
10
10:30
9:15/dijous 10
10
10
10
dijous 19:30
13:15
10
11
8
8
8
17
quinzenal a les 12
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mayores, y otras labores del hogar.
698 736 222
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para cuidado de
personas mayores, limpieza por
horas, tiempo completo, media
jornada. 625 785 968
SE OFRECE SEÑORA para
cuidar personas mayores y niños,
fija, con experiencia. 697 886 336
CHICA SE OFRECE para cuidado de personas mayores o limpieza,
por las mañanas. 604 304 823
CHICA SE OFRECE para cuidado de personas, de niños y limpieza. 664 804 51. 698 363 029
CHICA BUSCA TRABAJO
para cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, disposición
inmediata. 666 010 522
SE OFRECE CHICA de 34 años
para cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. 610 980 631
CHICA RESPONSABLE y
honrada, busca faena para cuidado
personas mayores, niños y limpieza, con referencias. 649 583 141

CHICA BUSCA TRABAJO
para limpieza, por horas. 631 469
295
SE OFRECE SEÑORA para
cuidar personas mayores. 686
089 972
VARIS
COMPRAMOS libros, juguetes,
comics, cromos, antigüedades,
plumas, puros, objetos religiosos,
restos pisos y casas. Pago al
momento. José Miguel. 679 736
491
PERDIDO DE VALOR SENTIMENTAL, un No me olvides de
Plata. Lleva gravado "Tony y Gloria,
en calle Cervantes 172. 933 871
410. 695 311 070
AMISTATS
VIUDO 64 AÑOS, busco mujer
amistad, relación estable. 698 243
029

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 BADAL ONA.

651 976 517
INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL CENTRE:

Necrològiques
3 d'octubre
• Juan Rodríguez López
• Pilar Mata Sánchez
• Juan Martín Rodríguez
• Pepita Pérez Queved
2 d'octubre

• Àngela Sans Yuba
• Paco Albiac Pérez
• Dolores Sánchez López
• Marisol Perdiguero Ovejero
1 d'octubre

• Pedro Santana Fernández
• Pedro González López
30 de setembre

• Ramón Marqués Luis
• Dionisio Gil Iranzo
• Lorenzo Corpas Moreno
• José Murcia Grau
• Joaquin Costa Taulè
• David Alcalde Aragón
• Joaquim Piquer Camps
• Nieves Becerra Antón
• Miguel Mengual Osuna
29 de setembre

• Tetyana Shalamay
• Amable Moran Moran
• Germán Recuenco Arribas
• Antonia Guerrero Recio
• Antonio Vives Sorribas
• Andreu Barrull García
• María Molina Bonet
Preu: 0,35€/paraula

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

LLAMINADURES, REGALS I MOLT MÉS...

SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 627 16 97 47
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Badalona Recuerdos
1926, mercat Torner en construcció
Foto antiga: Josep Brunet
Foto actual: Facu Martínez

/BadalonaRecuerdos

@BdnRecuerdos

Si voleu enviar imatges antigues
pots enviar-nos un correu a:
recuerdosbdn@gmail.com
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Distribuïdors oficials del TOT

Nous distribuïdors del TOT

Forn Pa Artesà Pomar
Plaça Pomar, 3 · 645 45 00 32
Horari:
de 7 A 14h matí, i de 16 A 20h tarda.
Per què et fas distribuïdor del TOT?
Ens agrada el TOT perquè és una revista de sempre i
ens informa de tot el que passa a Badalona.

Rambla Sant Joan, 95 · 933 995 609
Horari: de dilluns a dissabte de 8 a 14h i de 17 a 20.30h.
Dilluns i Dissabte tarda tancat Divendres no tanquem al
migdia.
Carnisseria i Xarcuteria · especialitat en Pernil
Per què et fas distribuïdor del TOT?
Perquè és una revista molt solicitada per la gent de
Badalona i agrada molt per la informació que dóna
de la ciutat.

Renovació distribuïdors

Indústria, 143 - 149 local · 93 397 59 65
Horari:
Dilluns a divendres de 9.30 a 13.30h i de 16.30 a 20.30h
La xarxa immobiliaria nº1 a Espanya. Deixi's assessorar
per agents especialitzats, que sàpiguen entendre les
seves necessitats d'avui, protegint la seva tranquil·litat
de demà.
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Volem continuar oferint el TOT als nostres clients.
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Distribuïdors oficials

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
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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 -1922Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647
PASTISSERIA FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718
CA L´ALBERT
Canonge Baranera, 106108
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 L´AVELINO
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

19/09/2018 15:21:47

Troba el TOT cada setmana
als nostres distribuïdors oficials
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

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd 3

MARI-2
Quevedo, 18
933 839 706

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

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

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

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

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

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

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

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
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)

Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h

GRAN OFERTA!
Piedra natural
10x40cm
para aplacar

26

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

Óxido

Antes

,35 €/m2

16,45

Ahora sólo

*Oferta válida hasta fin de existencias

1P GRESS ARGENTONA149.indd 1

€ /m2
Negro
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