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La Setmana

La nova seu de Badalona Capaç
al barri de Pomar més a prop
Equipaments | Redacció

El culebrot de la nova seu de
la Fundació Badalona Capaç
sembla que estaria als capítols
finals. Ni Morera, ni Montigalà.
Finalment, Pomar acollirà el
nou edifici de la Fundació.
Aquest dilluns, el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet es va desplaçar fins
els terrenys, a l’avinguda de la
Cerdanya, entre carretera de
Pomar i Riera de Montalegre,
on s’ha de construir la nova
seu de la Fundació Badalona Capaç, un centre assistencial llargament reivindicat
per l’entitat, i el govern local,
i que després de molts entrebancs podria desbloquejar-se
aquest mateix mes. “Hem estat
treballant tots els condicionants tècnics i jurídics i el que
hem acabat dissenyant és un
conveni que ha rebut el vist i
plau de totes les parts i que
s’haurà d’aprovar en el ple del
mes d’octubre”, va comentar
Calvet que va afegir que l’acord
també inclou “una actuació

Imatge de la visita al terreny del barri de Pomar

d’habitatge social a l’avinguda
Marquès de Mont-roig amb
més de 100 pisos de lloguer
social”. El següent pas serà
que la Generalitat, a través
del Consell d’Administració
de l’Incasòl també hi doni llum
verda. “Després s’haurà de
fer la modificació urbanística pertinent, que mereix una
aprovació inicial del plenari i
una exposició pública provisional”, va detallar el responsable
de Territori que va advertir que

“seria molt bo que l’aprovació
p r ov i s i o n a l e s t i g u é s fet a
abans del mes de maig de
2019 perquè la Generalitat ja
la tingui sobre la taula”. Amb
tot, va reconèixer que no s’han
fixat calendaris. “No hem posat
data però ens hem compromès
davant els responsables de la
Fundació que no hi haurà cap
més entrebanc perquè tant la
Fundació com Badalona es
mereixen aquest projecte”, va
sentenciar.

La Generalitat impulsarà un pla director urbanístic
per transformar la C-31 al seu pas per Badalona
La Generalitat impulsarà un pla
director urbanístic per transformar la C-31 al seu pas per
Badalona. Així ho va explicar el
conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, després de
la reunió que va mantenir dilluns
amb l’alcalde de la ciutat, Álex
Pastor. “Es tracta d’una barrera
econòmica i social i creiem
que aquest pla és la forma de

donar-hi resposta”, va apuntar
Calvet, que va indicar que es
constituirà una comissió amb
representants del Govern i de
l’Ajuntament per estudiar com
es pot “minimitzar” l’impacte
d’aquest àmbit. El conseller de
Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, va assegurar que la
voluntat de l’executiu català
és millorar la integració de la

C-31 al seu pas per Badalona.
Calvet va explicar que igual
que s’ha fet en altres municipis
com Cerdanyola del Vallès amb
el Parc de l’Alba, la Generalitat aposta per “minimitzar”
l’impacte d’aquesta via amb
la redacció i execució d’un
Pla Director Urbanístic (PDU)
consensuat amb el consistori i
amb la ciutadania.
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El tram del lateral en obres
estarà acabat durant l’abril
Signat un protocol per
garantir aigua a qui no la
pugui pagar

Imatge de les obres del lateral al pas per Bufalà
Urbanisme | Carles Carvajal

Calvet va aprofitar la seva visita
a la ciutat per referir-se a les
obres del tram del lateral que
s’està construint, de President
Companys a Coll i Pujol. El
conseller va confirmar que les
obres de la primera fase estaran

enllestides el mes d’abril de
2019, de forma que es complirà
el calendari previst. També
ha afirmat que la voluntat del
Govern és que la segona fase
pugui iniciar-se en breu en
paral·lel a les àrees residencials
estratègiques de l’Estrella i de
Sant Crist.

L’Ajuntament i Aigües de Barcelona han signat un protocol per
afrontar l’emergència en l’àmbit
de la pobresa energètica amb
l’objectiu de fixar el procediment
per garantir el subministrament
d’aigua a qui no el pugui pagar
per manca de recursos econòmics. A Badalona, des de 2012,
s’han atorgat ajudes a més de
2.200 llars.

Jutgen un home per
assessinar una dona a
Badalona
L’Audiència Provincial, a través
d’un jurat popular, ha jutjat,
aquest dimecres, un home que
va apunyalar una dona fins a 47
vegades. Els fets van passar a
Badalona l’any 2016. L’home
està acusat delicte d’assassinat
amb traïdoria i acarnissament,
i un delicte de tinència il·lícita
d’armes i el fiscal demana un
total de 25 anys de presó.

Precinten un prostíbul
del barri d’Artigues

Les obres de remodelació del Círcol avancen
L'entitat badalonina està realitzant, des del mes de setembre,
obres a la teulada sobre la
platea. El mal estat d’una part

d’aquest sostre ha obligat a
tirar-les endavant. De moment,
fins desembre, el teatre resta
tancat.

La Guàrdia Urbana, conjuntament amb tècnics municipals,
van procedir al precinte d'una
activitat de naturalesa sexual al
barri d'Artigues, per no disposar
del títol habilitant que empari
el seu funcionament, segons
va informar el cos policial. El
local precintat està localitzat al
número 14 del carrer Balmes i
havia causat nombroses queixes
veïnals.
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El Màgic Badalona compleix
els primers 10 anys
Comerç | Carles Carvajal

El pròxim dilluns, 15 d’octubre,
farà 10 anys que va obrir el
Centre Comercial Màgic Badalona. El centre va obrir les portes,
al públic en general, l’endemà,
16 d ’o c tu bre. El proje c te,
d’aquest centre comercial, venia
de lluny i venia acompanyada d’un seguit de propostes
relacionades amb el món del
bàsquet, algunes de les quals
van acabar en un calaix, sobretot per culpa de la irrupció de
la crisi. De fet, la idea d’aquest
centre sorgia de la necessitat
d’ajudar econòmicament el Club
Joventut de Badalona i potenciar la idea de Badalona, com
a bressol del bàsquet. Impulsat
per la Penya i Sacresa, el Màgic
Badalona comptava amb més
de 100.000 metres quadrats
dedicats a usos comercials,
esportius i d'oci. En la inauguració quedaven pendent alguns
projectes, com el Museu del
Bàsquet, projecte descartat
anys més tard. Abans d’obrir
portes, el Joventut i Sacresa
van ampliar la superfície destinada a usos comercials, que va
passar dels 5.000 quadrats a
12.500, autoritzats, finalment, el
novembre del 2007. Finalment,

Interior del Centre Comercial Màgic Badalona

el mes de febrer de 2008 el
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya va desestimar
el recurs dels comerciants de
Badalona contra la planificació
de la gran superfície. 10 anys
després, el Centre té tots els
locals comercials funcionant a
ple rendiment.
Un centre que s’ha anat
adaptant durant els darrers
anys
D u r a n t a q u e s t s 10 a n y s ,

e l M àg i c t a m b é s’h a a n at
adaptant a les necessitats de
la ciutat. L’any 2008, el centre
comercial va obrir amb un
Karting o un supermercat del
Rio. 5 anys després, en aquest
espai va obrir un Mercadona.
També les marques de roba
s’han anat adaptant. HM va
arribar anys més tard, però
en canvi el grup Inditex va
acabar tancant Zara, el 2017
o Massimo Dutti, però va obrir
Lefties.

L’accent del Màgic va arribar setmanes més tard
U n c o p va o br ir e l c e ntre
comercial, un grup de ciutad a n s v a n a d o n a r- s e q u e
s’havien descuidat l’accent de
la paraula Màgic. El novembre
del 2008, un miler de perso-

nes, a través de Facebook
i promogut pel badaloní
Jaume Lleal, van iniciar una
c a m p a nya p e r q u è a p a r e gués l’accent al car tell del
centre comercial. Fins i tot van

convocar una manifestació,
d’unes cinquanta persones,
demanant l’accent. L’empresa,
en poques setmanes, van
instal·lar als rètols l’accent a
la paraula Màgic.
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10 anys celebrant la tardor.

Sorpreses que
ni caigudes del cel.

Aquesta tardor, per celebrar el nostre 10è Aniversari, et regalem targetes regal.
Vine i gaudeix de moltes sorpreses més. I és clar, com sempre, de la millor moda,
complements, esports, oci, tecnologia...
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Carreras impulsa un centre referent
contra la Leucèmia a Can Ruti
Salut | Carles Carvajal

L’Institut de Recerca de la
Fu n d a c i ó J o s e p C a r r e r a s
ha posat en marxa el centre
científic més gran d’Europa
dedicat a la investigació de
la Leucèmia a la muntanya
de Can Ruti. Es tracta del
Campus ICO – Germans Trias
i Pujol – UAB i és el tercer que
impulsa l’entitat. Disposa de
10.000 metres quadrats i més
de 100 investigadors que en
els propers anys s’ampliaran
fins a 300. El president
de la Generalitat, Quim
Torr a , va ser l ’e n c arre g at
d’inaugurar aquesta instal
·lació que també acollirà la
seu de l’Institut. El projecte
ha comptat amb una inversió
de 26 MEUR, finanç ada a

Una mànega marina
sorprèn el litoral
de Badalona
Dilluns a la tarda moltes
persones de Badalona,
i voltants, van veure com
del núvol que hi havia sobre
el mar i que estava donant
un ruixat intens penjava una forma de tuba que
tocava l'aigua. La imatge va
córrer com la pólvora per
les xar xes socials, també
d e l TOT B a d a l o n a , a m b
imatges espectaculars. El
fenomen es coneix com a
mànega marina o simplement mànega, i es tracta d'un
petit tornado sobre el mar.
Foto: Eric Castilla

través dels concerts benèfics
que duu a terme el tenor i
de donacions de socis. En
els últims anys, l’Institut ha
patentat diferents descobriments científics, entre els
quals es troba un possible
nou tractament per a la leucèmia mieloide aguda.Aquesta inauguració, del passat
divendres, constitueix un punt
de partida per millorar tota la
recerca que l’Institut desenvolupa des de fa anys. El centre
compta amb investigadors
bàsics, centrats en descobrir els mecanismes a través
dels quals es forma la malaltia, que treballen de forma
coordinada amb especialistes
clínics i hematòlegs.El centre
estarà dirigit pel doctor Manel
Esteller.

La Bonoloto de divendres
deixa un premi de 83.000
euros
En el sorteig de la Bonoloto,
celebrat el 5 d’octubre, hi va
haver dues butlletes premiades
de segona categoria, una de
les quals va ser validada al punt
de venda número 15.005 de
Badalona, situat a la Rambla
Sant Joan, 79-B. Cada encertant de Segona Categoria (5 +
C encerts) ha rebut un premi de
83.306,25 euros.

Lacoste podria acomiadar
35 persones de la seu de
Basi a Badalona
La marca de roba, Lacoste
ha presentat un expedient
de regulació d'ocupació per
acomiadar 100 treballadors de
l’antiga empresa Basi. D’entre
les persones afectades per
aquesta retallada en la plantilla
de l’Estat, 35 són treballadors
de les oficines ubicades al
barri de Sant Roc.

Nova jugateca ambiental
al parc del Torrent de la
Font
Tots els diumenges, a partir de
les 11:30h i fins el 25 de novembre, es desenvoluparà un cicle
de tardor ple d’activitats destinades al públic familiar. A les
activitats lúdiques i de descoberta s’hi afegeixen itineraris
de natura i activitats dirigides
que posaran en valor el parc del
Torrent de la Font, entre Morera
i Bufalà, i el seu entorn com a
illes de natura.
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Esports

La Penya comença a establir les
bases del futur amb la renovació
de López-Arostegui fins al 2022
Bàsquet | Jordi Creixell

El Divina Joventut i l'aler Xabi
López-Arostegui han arribat a
un acord per ampliar el contracte
del jugador, que finalitzava el
30 de juny del 2019. La Penya
aposta fort pel de Getxo, que
va aterrar al club l'any 2011, i
ha allargat la seva vinculació
fins al 30 de juny del 2022. El
president Juanan Morales i el
director esportiu, Jordi Martí, en
roda de premsa, es van mostrar
molt satisfets per un acord que
exemplifica l’aposta decidida
pel planter, assolida també
l’estabilitat econòmica amb
l’ampliació de capital. "Si mirem
la nostra història, quan hem
tingut èxit ha estat quan hem
retingut el talent", va explicar
Martí, que confia plenament en
el bloc de joves que pugen per
construir la Penya dels pròxims
anys. López-Arostegui espera
que la seva aposta “serveixi
d’exemple” per altres jugadors:

López-Arostegui, amb Juanan Morales i Jordi Martí / Foto: D. Grau-CJB

Cap a Madrid amb Harangody a punt per debutar
La Penya juga aquest
diumenge a les 12.30h a la
pista del Madrid en partit
corresponent a la quar ta
jornada de lliga. Després del
debut amarg a casa contra
el Morabanc Andorra (65-75)
i de rescabalar-se al Nou
"Soc molt feliç. És el lloc ideal
per seguir creixent i seria molt
bonic que tots els joves estiguéssim junts uns anys". L'acord
contempla una clàusula de
sortida, tot i que la Penya no

Jordi Garcia triomfa a la triatló de Barcelona
Triatló | J. C.

El triatleta badaloní Jordi Garcia
segueix col·leccionant victòries
i es va imposar en la categoria
Elit de la distància olímpica en
l’11a edició del Barcelona Triatló
by Santander. Garcia va fer la
prova amb un temps d’1h27:29,
superant en 1:13 al jove triatleta barceloní Guillem Montiel.
La temporada del badaloní ha
estat espectacular, sumant
també la medalla d’or a la Copa
d’Europa de València, la plata

Foto: @barcelonatriathlon

en el Campionat d’Espanya de
Triatló Esprint i el bronze en els
Jocs del Mediterrani.

Congost (triomf per 66-67),
els de Carles Duran se les
veuran contra un dels totpoderosos del campionat. El
tècnic verd-i-negre ja podrà
comptar amb el darrer fitxatge, l'aler-pivot nord-americà
Luke Harangody.
va voler entrar en xifres. Jordi
Martí, sobre aquest aspecte, va
apuntar, això sí, que el club ha
intentat "protegir-se més" davant
el possible interès d'altres clubs
en un futur.

El CK Badalona debuta
a la lliga francesa
de Korfbal
El CK Badalona ha apostat
enguany per disputar la lliga
francesa de Korfbal i el passat
cap de setmana va debutar en
la competició amb una doble
victòria, superant l'Unieux per
12-19 i l'Andrézieux-Bouthéon
per 9-19. Tot i jugar el campionat francès, el club badaloní
també té previst disputar la lliga
catalana. El pròxim compromís
la lliga francesa serà el dissabte
27 (21h) al poliesportiu de Llefià
contra el Sjbagb Korfbal.
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Aixecar-se després del cop dur d'Olot
En marxa la lliga de
divisió d'honor per al
Sosmatic Badalona

Futbol | J. Creixell

Revés al camp de l'Olot, on el
Badalona va rebre un inesperat
correctiu (4-0). Els de Calderé
no van tenir el dia i van oferir
una imatge ben diferent de la
que van exhibir en la jornada
anterior al camp del València. Als 18 minuts el marcador
ja era de 2-0 i això va pesar
com una llosa en el conjunt
escapulat, que en el segon
temps va arriscar sense sort
per intentar capgirar el resultat.
Toca passar pàgina i pensar
en el matx d'aquest diumenge a l'Estadi contra el Lleida
(16.30h, en directe per Esport
3). El partit posarà a prova

El primer equip del CTT Badalona ja ha encetat la lliga de
divisió d'honor de tennis taula.
El Sosmatic es va estrenar amb
una important victòria contra el
Borges (4-2), rival directe per
la permanència, mentre que el
cap de setmana passat va caure
a Mataró per 6-0.
Derrota dura a Olot. Foto: Eloy Molina

al Badalona davant d'un rival
que ha començat molt fort la
temporada. El Lleida és tercer
amb 13 punts i és l'únic equip
del grup que encara no coneix
la derrota.

Els Taurons cauen
en l'estrena a casa
El Rugby Club Badalona ha
encetat la lliga amb dues derrotes. En l'estrena a casa els
Taurons no van poder vèncer el
Químic ER (3-64), però aquest
dissabte, al camp del Mataró,
tindran una nova oportunitat.

L'Aquatló Ciutat de Badalona arriba a la 16a edició amb novetats
Aquatló| J.C.

El Club Natació Badalona
organitza aquest divendres
12 d'octubre la 16a edició de
l'Aquatló Ciutat de Badalona,
darrera prova del circuit català

de l'especialitat. La prova,
que tindrà lloc a la Platja dels
Pescadors, el Passeig Marítim i
la Rambla, estrena nou format i
enguany com a novetat esdevindrà el primer Campionat de
Catalunya per Equips. A les 9 del

matí tindrà lloc la sortida Open i
a les 10h la del campionat per
equips. L'arribada estarà situada
davant de Roca i Pi. Els participants hauran d'afrontar un primer
segment de 1.000 metres nedant
i després 5 km de cursa a peu.

ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

PADDOCK-BDN
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TALLER: Guixeres, 52 Badalona
BOTIGA: Baldomero Solà, 4 Badalona
Tel.93 399 26 92
info@paddockbdn.es
www.paddockbdn.es
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La imatge

La tardor treu el nas amb la
instal·lació de les parades de castanyes
La baixa de temperatures,
dels darrers dies, ha coincidit
amb la tornada d'en Benja,
el castanyer de Badalona.
Com cada tardor, trobareu els
productes més típics d'aquesta
època de l'any a l'Avinguda
Martí Pujol, davant de la carpa
del Mercat Maignon. Castanyes i moniatos són dos dels
productes estrelles que podreu
adquirir en aquesta parada que
s’instal·la des de fa molts anys
en aquest punt del Centre de
Badalona. Darrerament també
s’han incrementat el nombre
de parades de castanyes a
la ciutat, com per exemple
davant la plaça Josep Cortinas

i a Pompeu Fabra. Ara només
falta que baixin més les temperatures per poder degustar,

#totbadalona a Instagram

ben calents, aquests tradicionals productes de tardor que
ens arriben per aquesta època.
Els @GegantersBDN han
arrasat a #Amer! Moltes felicitats per guanyar el II Concurs
Nacional de Balls de Gegants
amics, a seguir representar
#Badalona tan be com sempre
amics! @coenbacu

20 anys de la @trescaiverdesca. Un aniversari sonat que ha
durat tot el dia a la Rambla de
#Badalona i ha fet les delícies
de petits i grans. @txell79

M’agradaria que l’@AjBadalona reconegués la petjada que
Josep “Lluís” Cortés va deixar
arreu amb el bàsquet, i el
pavelló de Casagemes, portés
també el seu nom
@ferranfalcó

Etiqueta les teves fotos de Badalona, Montgat i Tiana
amb l'etiqueta #totbadalona. Cada setmana triarem una imatge a la
nostra secció d'Instagram.
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El nostre compromís és amb tu, és amb Badalona
Oriol Lladó, candidat d’ERC a l’alcaldia de Badalona

ORIOL
LLADÓ,
Compromís amb Badalona
esquerra.cat/badalona

ERC.indd 1

telegram.me/ercbadalona

Badalona
ERCbadalona

ERCbadalona

09/10/2018 9:51:46

El personatge

Adéu a Josep Lluís Cortés,
un històric del nostre bàsquet
L’església de Santa Maria va
quedar petita, dissabte, per dir
el darrer adéu a Josep Lluís
Cortés. Dos dies abans, als 80
anys d’edat, ens va deixar Cortés,
tota una institució en l'esport
de la cistella. Exjugador internacional, va vestir 116 cops la
samarreta de la selecció i posteriorment, durant dues dècades,
va ser l’ajudant del seleccionador Antonio Díaz Miguel,
en una etapa on va conquerir
l’històrica medalla de plata als
Jocs Olímpics del 1984 a Los
Angeles i tres metalls més (dues
plates i un bronze) als europeus.
També va ser tècnic de la Penya,
el Círcol o l’Espanyol, i com a
jugador va militar al Círcol Catòlic,
l’Orillo Verde de Sabadell, el Real
Madrid i la Penya, sent capità del
l’històric Joventut que va conquerir la primera lliga la temporada

via Twitter @totbadalona

283 vots

Confies en la revitalització
comercial del Centre
de Badalona?
No hi confio 60%
Sí, a llarg termini 25%
Sí, a curt termini 15%

1966-67. També va ser regidor
d’Esports de Badalona, president de l’Associació Catalana
d’Entrenadors de Bàsquet,
vicepresident de la Federació
Catalana i vicepresident i patró
d’Honor de la Fundació del
Bàsquet Català.

Ho hem vist al Facebook del TOT

Pròxima pregunta:
Badalona hauria de recuperar
una fira dedicada a la
gastronomia?
Sí, l'hauria de recuperar
No, l'hauria de recuperar

Els nostres seguidors
han opinat!

Ana Isabel
¡Felicidades jóvenes!
Esa nota requiere mucho
esfuerzo. Sois un ejemplo
para la sociedad. ¡Adelante con vuestros sueños!

Con el precio de los alquilares
de los locales del Centro, que
son una barbarida, ya me diran
que negocio hay, si hasta el
Zara se fue @VySe87

Neus Martínez
Bravo per a ells!! En conec
uns quants!!

Amb el model actual, el
Centre de Badalona i en
concret el carrer de Mar està
mort
@albert_94

Carmen Azcón
Enhorabuena, ellos son el
futuro de nuestra sociedad

Aquesta pregunta està mal
feta, suposa que el comerç del
Centre no està prou vitalitzat.
Jo crec més en la descentralització del comerç
@liniesvermelles
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Clàusules abusives

La Diputació de Barcelona
fa costat a les persones
consumidores en les seves
reclamacions per clàusules
abusives
Per redacció DIBA

L

a Diputació de Barcelona
proporciona atenció individualitzada i gratuïta a
les persones consumidores en
relació als litigis amb entitats
financeres per la inclusió de
clàusules abusives en contractes hipotecaris. Aquest servei
es va materialitzar el juliol de
l’any passat amb la signatura
de convenis de col·laboració
amb els Col·legis Professionals
de l’Advocacia (Barcelona, Sant
Feliu de Llobregat, Manresa, Sabadell, Granollers, Mataró i Vic) i
el suport dels Serveis Públics de
Consum. L’acord finalitza el 31
de desembre de 2018.

que, prèvia visita concertada,
atén de forma individualitzada i
gratuïta, les consultes dels consumidors.
Les persones afectades reben
un primer consell orientador d’un
advocat especialista i informació
sobre la conveniència d’acudir
als tribunals o de recórrer a les
vies alternatives de resolució
de conflictes, però no es redacta cap document ni es tramita
cap assumpte. Aquest servei
també assessora els ciutadans
respecte del dret a accedir a
l’assistència jurídica gratuïta i de
la documentació necessària per
sol·licitar-la.

@iStock

▬ Fins ara s’han atès 4.618 famílies, de les quals 852 amb dret a
justícia gratuïta i assessorades a l’efecte
▬ De les 5.483 consultes generades, 4.788 (87% del total) eren per
contractes afectats per una clàusula abusiva
▬ Els convenis de col·laboració amb els Col·legis Professionals de
l’Advocacia finalitzen el 31 de desembre de 2018
També hi ha hagut 2.903 consultes on el consumidor havia tingut
un contacte previ amb el banc.
Suport als consumidors
Els acords amb els col·legis
professionals d’advocats se sumen a les accions de suport als
consumidors que la Diputació
de Barcelona impulsa des de fa
mesos per acompanyar-los en
les seves reclamacions per les
clàusules abusives.

Des que es va iniciar aquest
servei l’estiu de 2017, s’han atès
Els ciutadans poden concer4.618 famílies que han generat
tar les visites a qualsevol dels
Per atendre aquestes consultes,
5.483 consultes, de les quals
77 punts d’atenció disponibles
la corporació ha augmentat fins
4.788 han estat per contractes
distribuïts per tota la demarcaals 2 milions d’euros el pressuafectats per una clàusula abució de Barcelona. Els convenis
post destinat als Serveis Públics
siva, cosa que representa el 87
preveuen el desplaçament d’un
de Consum. També ha intensi% de totes les consultes. 852
advocat a les dependències
ficat la formació específica en
famílies han pogut acollir-se al
dels Serveis Públics
Consum
clàusules 12:18
abusives als tècnics
dret a justícia
gratuïta i han 1estat05/10/18
Tot de
i més
(Badalona)
132x79,7.pdf
de les comarques de Barcelona
d’aquests Serveis (77 municipals
assessorades a l’efecte.

A més, en els 224 municipis que
no disposen de Servei Públic de
Consum propi, els ciutadans poden
realitzar les seves consultes directament i de manera presencial a
través de les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC).
La Diputació de Barcelona ofereix també consells i informació
sobre els protocols de les entitats
bancàries, adreces de contacte,
l’agenda d’accions formatives
i un formulari de reclamació a
través de la seva pàgina web
(https://www.diba.cat/es/web/
consum/clausula-terra).

SAPS SI TENS
HIPOTECA AMB
CLÀUSULES
ABUSIVES?
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M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

i 7 comarcals) i s’han fet 150 xerrades i tallers arreu del territori
que han comptat amb l’assistència de més de 8.000 persones.

La Diputació de Barcelona, el teu ajuntament
i els col·legis d’advocats t’oferim assessorament
personalitzat i gratuït per revisar el teu cas concret
i assessorar-te en la seva reclamació.

Només fins al 31 de desembre!
Consulta els punts d’atenció aquí:

www.diba.cat/clausulaterra
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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:
Turó Caritg

Fet a Badalona

Orxates
i granissats Fillol

Entitats

Cooperativa La Moral

Entitat badalonina cultural
centenària nascuda al barri
del Progrés. Té una activitat
teatral i cultural amb diver-

ses modalitats. Destaca la
seva seu, històrica, i el seu
espai teatral del carrer Güell
i Ferrer.

Empresa familiar que es
dedica a l’elaboració artesana
d’orxata i granissats des de
1929, instal·lada a Badalona,
on els seus orígens provenen de
Xàtiva, València. La família va
ser pionera de l’orxata a Badalona. Ven a molts establiments de
restauració i hotelers.
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Cultura

Mostra “Herència. Homenatge
a Jordi Cuyàs”a l’edifici del Carme
Exposició | Redacció

L’edifici del Carme acull, des
d’aquest dimarts, l’exposició
“Herència. Homenatge a Jordi
Cuyàs”, un recull d’obres realitzades per alumnes, exalumnes, professors i companys de
feina, que pretenen realitzar un
retrat personal i un homenatge,
sense restriccions de tècnica,
temàtica ni suport, a la figura
de Jordi Cuyàs. La mostra ha
estat organitzada per l’Escola
d’Art i Superior de Disseny
Pau Gargallo i comissariada
per Irene Figueres de Toro i
Carla Flores Terol. Jordi Cuyàs
i Gibert (1957-2017) va ser un

Imatge de l’exposició d’homenatge a Jordi Cuyàs

artista amb obra en camps
tan diversos com el dibuix,
l’escultura, el vídeo, l’animació,
l’art públic, les arts escèniques
i el net art. També va desenvolupar una extensa trajectòria
com a professor a l’Escola
d'Art i Superior de Disseny Pau

Gargallo de Badalona “Herència. Homenatge a Jordi Cuyàs”,
es podrà veure fins diumenge 28 d’octubre, de dimarts
a divendres de 16 a 20.30
hores, dissabtes d’11 a 14 i de
16 a 20.30 hores, i diumenges
i festius d’11 a 14 hores.

obres de contingut polític i Poética (1883), en què defensà les
seves idees sobre poesia.

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

La Tresca i la Verdesca
celebra els seus 20 anys
La Rambla de Badalona va
acollir diumenge, durant tot
el dia, la festa de celebració
del vintè aniversari del grup
d’animació familiar de Badalona, La Tresca i la Verdesca.
Tot i els moments de pluja,
la Rambla va omplir-se de
famílies durant tota la jornada.

Carrer a carrer
Ramón de Campoamor y Campoosorio (Navia
1817-Madrid
1901). Poeta. D’idees conservadores, ocupà diversos càrrecs
públics i fou diputat a corts. La
seva obra poètica és de llenguatge planer i molt propera al
món quotidià. També escrigué
Bufalà

Carrer
Campoamor
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El Museu exposa dibuixos de 47 dibuixos
originals de la Gran Guerra
Portes obertes a la
Casa dels Dofins i el
conducte d’aigües

Imatge d’un dels dibuixos exposats en aquesta mostra
Exposició | Redacció

La figura de l'artista badaloní
Llorenç Brunet i Forroll (Badalona, 1873-Barcelona, 1939) és,
malgrat el seu inqüestionable
valor, poc coneguda pel gran
públic. Prolífic dibuixant format
a la Llotja, deixeble d'Eusebi
Planas i del litògraf Mercier de
París, va aconseguir un gran
reconeixement gràcies als
seus reportatges dels diferents
conflictes bèl·lics que assolaren Europa als inicis del segle
XX. L'exposició recull, preci-

sament, 47 dibuixos originals
que Brunet va dedicar a la I
Guerra Mundial, finalitzada
just fa 100 anys. El seu talent
pel dibuix, i especialment per
a la caricatura, converteixen
l'obra d'aquest badaloní, que
va viure el conflicte en primera
línia, en una crònica d'excepció
d'un dels episodis més rellevants de la història europea.
La mostra restarà oberta, al
Museu de Badalona, fins l’11
de novembre i també s’han
organitzat diferents xerrades
temàtiques.
44a EDICIÓ

BDN

Badalona
Comunicació

Badalona celebrarà les Jornades Europees del Patrimoni
amb una jornada de portes
obertes, aquest diumenge 14,
a partir de les 11h, s’obriran dos
espais del patrimoni badaloní.
D’una banda es podrà visitar la
Casa dels Dofins i el conducte
d’aigües situat al carrer Lladó.
Les persones interessades
poden adreçar-se al Museu.

Una nova cervesa
ens traslladarà a la
Badalona del segle XVIII
La nova proposta d’en David
Moya (4 Pedres) ens trasllada a
la Badalona del segle XVIII. La
masia de Can Miravitges, que
visitarem gratuïtament, serà el
marc per donar a conèixer la
seva darrera creació. Moya ha
escollit peces del Museu per
etiquetar les ampolles del nou
producte que incorpora ingredients relacionats amb la ciutat.

Diumenge 21 d’octubre, a les 22 hores,
al Teatre Zorrilla
Pinocchio elettronico, projecció de la pel·lícula
de 1911 amb música electrònica en directe.
Focus Itàlia, una selecció dels millors curts italians.

Demana la teva invitació a través del web festivalﬁlmets.cat
Aforament limitat - Reserves per ordre d’inscripció
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Badalona
Dijous 11 d’octubre

Divendres 12 d’octubre

Exposició 'Herència. Homenatge a Jordi Cuyàs' , fins el
28 d’octubre al Centre Cultural
El Carme

XVI Aquatló Ciutat de Badalona, durant el matí, a la platja dels Pescadors i passeig
marítim

Exposició Llorenç Brunet, dibuixos de guerra, 1914-1418, al
Museu, durant l’octubre

Concert tribut a Guns’n’Roses,
amb Hellhouse, a les 23:30h, a
la Sala Sarau 08911

Filmets a les biblioteques, a
les 18h, a la Biblioteca de Sant
Roc

Dissabte 13 d’octubre

Conferència feminitat i mascunalitat, amb motiu del centenari de la fi de la Gran Guerra.
A càrrec de Gemma Torres
Delgado. Professora d'història
contemporània de la UB, a les
19h, al Museu

Dimarts 16 d’octubre
Exposició Pompeu Fabra: el
científic de la llengua, del 16
al 31 d’octubre, a la Biblioteca
de Lloreda
Cinema aprop, amb el film
Maudie, el color de la vida,
única sessió a les 19h, a la seu
de la Societat Coral La Badalonse, carrer Sant Anastasi, 14
Concert amb Hotel Cochambre, a les 24h, a la Sala Sarau
08911

Diumenge 14 d’octubre
Concert tribut a Motorhead,
amb Motorhits, a les 23:30h, a
la Sala Sarau 08911

Jornades europees del Patrimoni, el conducte d’aigües i
la Casa dels Dofins, a les 11h,
visita gratuïta

Jugateca ambiental, a les
11:30h, als parcs de Can Solei
i Ca l’Arnús i també al Torrent
d’en Font

Dimecres 17 d’octubre
Conferència: Cuba, el llarg
camí de la llibertat. La Fundació Catalunya-Amèrica, amb
la col·laboració del Museu,
organitza un cicle de xerrades
amb motiu dels 120 anys de la
independència de Cuba. A càrrec d'Ernesto Álvarez Blanco,
museòleg, a les 19h, al Museu
Poesia i cia...2018: L'Horiginal
a Badalona, dins del 12è cicle
de poesia de Badalona Poesia

ESCOLA
C/. Fluvià, 37 - 08911 Badalona
BRESSOL Tel. 933 844 855
www.escolatabalet.cat - tabalet@escolatabalet.cat
20
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i cia...2018, a les 20h, l’Espai
Betúlia

trals organitzades per l'Aula
d'Extensió Universitària TIMO. a càrrec de Núria Salam i
Ballesteros, Doctora en Ciència de Materials i Enginyeria
Metàl·lurgica per la UPC a les
18.30 h a la Sala Pau Casals
de Montgat

Dijous 18 d’octubre
Espectacle teatral, Mestre Fabra, caçador de paraules, a
les 17:30h, a la Biblioteca de
Lloreda
Conferència: per què Alemanya va perdre la Guerra de
1918? a càrrec de Pedro Fatjó
Gómez, professor d'Història i
Institucions Econòmiques de
la UAB, a les 19h, al Museu
de Badalona

sobre els problemes de salut
associats al consum de tabac.
Del 17 al 30 d'octubre, en horari lectiu, al vestíbul de l'Institut
Thalassa

Dissabte 13 d’octubre

Dilluns 15 d’octubre
H o r a d e l c o n t e, “ C o n t e s
d'ocells” a càrrec de Gina
Clotet. a les 18h a la Sala Pau
Casals de la Biblioteca Tirant
lo Blanc

Entre llibres amb la novel·la,
“La meva família i altres animals”, de Gerald Durrell. Modera: Lluís Martí a les 19 h a
la Sala Josep i Pere Santilari

Dimecres 17 d’octubre

Dijous 18 d’octubre

Exposició de sensibilització

Cicle de conferències trimes44a EDICIÓ

Badalona
Comunicació

Dijous 11 d’octubre
L’hora del conte, "Àvies de
conte", amb les àvies de la Llar
de les Persones Grans, a les
17:30h, a la Biblioteca de Can
Baratau

Montgat

BDN

Tiana

Observació de Saturn, a les
19h, a l’Observatori Astrònomic de Tiana

Vols venir a la Sessió Inaugural
de FILMETS 2018?
Divendres 19 d’octubre,
a les 22 hores, al Teatre Zorrilla

Demana la teva invitació a través
del web festivalﬁlmets.cat
Aforament limitat - Reserves per ordre d’inscripció
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Novetats

Editorial

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

Aprendre a
parlar amb
les plantes
Marta Orriols

Ánimas

Edicions del
Periscopi
La Paula té quaranta anys, és
neonatòloga i està viva. Quan
una revelació i una pèrdua sobtada la porten a submergir-se en
ella mateixa, emprèn un camí
que l’endinsarà en la ràbia, la
por, el desig i la reconstrucció
personal, i despertarà el seu instint de supervivència.
Un pensament
de sal, un
pessic de
pebre

Direcció: Laura Alvea, José F. Ortuño
Intèrprets: Clare Durant, Iván Pellicer, Luis Bermejo,
Liz Lobato, Chacha Huang

L'Álex és una noia segura de si mateixa, amb una
forta personalitat i una gran tenacitat. Està molt
unida al seu millor amic, l'Abraham, a qui sempre
ajuda, ja que l'Abraham és un noi tímid, retret i
insegur.
Crítica: 		

Públic:

Gauguin
Direcció: Edouard Deluc
Intèrprets: Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi,
Pua-Taï Hikutini, Pernille Bergendorff

París, 1891. Paul Gauguin se'n va a Tahití. Vol
trobar una nova forma de pintar, com a home lliure, en un entorn salvatge, lluny dels codis morals,
polítics i estètics de l'Europa civilitzada i de la seva
pintura clàssica i artificial.

Montserrat
Roig
Edicions 62
Recull dels articles que
Montserrat Roig va escriure
durant el setembre de 1990 i
el novembre de 1991, quan ja
se li havia declarat la malaltia
i just fins a dos dies abans de
la seva mort.

Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 157

Crítica: 		

Públic:

Christopher Robin
Direcció: Marc Forster
Intèrprets: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte
Carmichael, Mark Gatiss, Oliver Ford Davies

Un pare de família de classe treballadora, Christopher Robin, es troba amb el seu amic de la infància Winnie-the-Pooh, que l'ajuda a redescobrir les
alegries de la vida.
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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Lectors

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

Plataforma
Leandre Sitjà

Benvolguts, aquesta platafor m a te l e s c ò p i c a m ò b i l,
torna a estar empantanegada al carrer de Cortijo carrer del Pou per la gent
del barri - tocant al carrer
del Mar i dic que hi torna
perquè abans del estiu hi
va estar moltes setmanes
sense, aparentment fer res
a par t d ’embrutar el terra
debut a fuites de combustible o de fluid hidràulic, la van
retirar i ara ja hi torna a ser,
fins quan? algun pacificador
manarà retirar-la?

L’Ajuntament de Badalona

rma!

retalla les ajudes i no info

Pensionista,
mare soltera:
T’ajudem a
demanar
a l’Ajuntament
pagar menys
Ajuts fins a 400€

Fins al 25 d’octubre

T’ajudem!
Ens pots trobar a:
Ateneu Carme Claramunt (Pg. de la Salut, 98)
Dimecres i dissabte de 10 a 13h.
Oficines del Banc Central (Pl. de la Vila)
Dijous de 15.30h a 18.30h.

Dolors
alcaldessa
23
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Tendències

Maquillatge de tardor: Qui diu
que la tardor no pot ser brillant?
bellezaactiva.com
Si et resisteixes a dir adéu a
l'estiu, recorda aquesta cèlebre
frase: "El millor encara ha
d'arribar". Així que sacseja't
la nostàlgia de les vacances
de les espatlles i prepara't
per gaudir d'una temporada
més que interessant en clau
makeup. I és que les tendències de maquillatge de tardor
són sofisticades, atrevides i
estan plenes de llum. Et donem
totes les claus!
Pura personalització
El primer que has de tenir clar,
abans de continuar llegint, és
que aquesta temporada arriba
farcida d'inspiració, però cap
regla marcada. Depèn de tu,
de la teva imaginació i l'atrevida

que et sentis en cada moment.
Així, el no make-up i les proposta més cridaneres conviuen

¿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

en delicat equilibri, per a una
personalització extrema del
maquillatge. Aquesta tardor, el
protagonisme recau en els ulls.
Amb l'eyeliner com el teu nou
millor amic, diverteix-te amb
acabats extragruixuts, ulls de
gat extrems i traços geomètrics. Afegiràs un plus al look
si apostes per tonalitats neó,
també en ombres i màscara
de pestanyes, ja siguin combinades o en clau monocolor. Si
has de quedar-te amb un color,
que sigui el blau. Tot i que el
rosa també trepitja fort.
Això sí, en cas d'atrevir-te amb
aquesta opció, equilibra el look
final amb acabats més naturals
per a la pell i els llavis. Si prefereixes un resultat més dissimulat, també es porten molt
les tonalitats pastís i, més en
sintonia amb el canvi d'estació,
les tonalitats torrades, amb
barreges de marrons, ocre i
taronges.
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La tranquil·litat d’una trucada.
Des de qualsevol lloc en qualsevol moment.

Atenció 24h.

93 497 0 497

www.pfb-serveisfuneraris.com

SERVEIS
FUNERARIS

Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat
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Salut

El dol protagonitzarà la conferència
d’octubre de l’Hospital Municipal
La sala d'actes de l'Hospital
Municipal de Badalona
acollirà el 24 d'octubre, a
les 18.30 hores, la xerrada
'Com afrontar les pèrdues?
Parlem de dol', a càrrec de
la doctora Gimena Agostino, metgessa de Família del
Centre d'Atenció Primària
Nova Lloreda, gestionat per
Badalona Serveis Assistencials.
Les persones que desitgin
assistir a l'acte, que forma
part del cicle de conferències
Aula de salut. Aprenem de la
mà de l'especialista, ja s'hi
poden inscriure.
Les xerrades d'Aula de salut
estan obertes a tothom qui
hi estigui interessat, encara
que el nombre d'assistents
està limitat a l'aforament de

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

Salvador Seguí, 4 · 93 387 39 16

FARMÀCIA LLOREDA

la sala. La inscripció es pot
fer mitjançant el telèfon 93
464 83 89 -de dilluns a divendres laborables de 9 a 13
hores- i l'adreça de correu
electrònic bsa@bsa.cat.

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
Av. President Companys, 57 local
08911 Badalona
Tel. 93 464 21 34
info@boramarserveis.com

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

Persones que cuiden de persones
Els serveis domèstics i d’assistència domiciliària de la teva zona
Empresa Registrada amb el núm. S03775 en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
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95 persones es realitzen la prova
de colesterol a la Farmàcia Olímpic

El passat 28 de setembre,
amb motiu del Dia Internacional del Cor, la farmàcia Olímpic, del Gorg, va realitzar la
prova de colesterol gratuïta a
les instal·lacions de la farmàcia. En només un dia, 95 persones van realitzar-se la prova. Aquest fet (afirmat fins i

tot per l'empresa que comercialitza els reactius del colesterol) suposa un èxit sense
precedents que ens dóna una
idea de l'interès que desperten les malalties cardiovasculars en la població i el fet
de poder-les prevenir. A més,
el fet de fer totes aquestes

proves permet ser conscients
d'una realitat i és que hi ha
moltes persones amb uns
nivells de colesterol suficientment alts com per què se
n'ocupi un professional de la
salut. Concretament de les
95 mediacions, un 25% estaven per sobre de 220 mg/dL.

SI TIENES PROBLEMAS DE COLUMNA:
• lumbalgia crónica
• hernia discal
• latigazo cervical
• se duermen tus manos
ACUDE A LA CLINICA SAGRADA FAMILIA
PARA VISITARTE CON EL DR.KIRCHNER Y EQUIPO.
• técnicas minimamente invasivas
• procedimiento ambulatorio
• aplicación de factores de crecimiento(PRGF)
• colágeno
• tratamiento ambulatorio de hernia discal lumbar y cervical

93 790 63 47 · C/ TORRAS I PUJALT, 1 BARCELONA
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Campanya Fem Salut. Gràcies
per no fumar! als ambulatoris
Els Centres d’Atenció Primària de Badalona fan tret de
sortida a la campanya Fem
Salut. Gràcies per no fumar!
Aquesta iniciativa, emmarcada en el Programa d’Atenció
Primària Sense Fum (PAPFS)
proposa que els accessos exteriors dels Centres d’Atenció
Primària de Salut siguin espais sense fum i, per aconseguir-ho, es retolaran amb el
missatge Fem salut. Gràcies
per no fumar!
A la campanya s’han adherit els Centres d’Atenció Primària gestionats per l’Institut
Català de la Salut (ICS) del
Gorg, Centre, Sant Roc,
Llefià, Gran Sol, La Salut i
Bufalà-Canyet i els Centres
d’Atenció Primària gestionats
per Badalona Serveis Assistencials (BSA) de Morera,
Apenins, Martí Julià, Lloreda
i Progrés. Segons informa
l’Agència de Salut Pública de
Catalunya (ASPCAT): “la llei
28/2005, de 26 de desembre,
de mesures sanitàries enfront
del tabaquisme i reguladora
de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat de productes de tabac i
les seves modificacions pro-

hibeixen fumar a la pràctica
totalitat dels espais públics
tancats, així com als espais
a l’aire lliure situats dins dels
recintes dels centres sanitaris i de la majoria dels centres d’ensenyament. Aquesta
normativa ha contribuït molt
a protegir a la població dels
riscos de l’exposició al fum
ambiental de tabac en entorns
tancats, a més de normalitzar
gaudir un aire sense fum”.
Ara el Programa d’Atenció
Primària Sense Fum (PAPSF)

proposa que els accessos exteriors dels Centres d’Atenció
Primària de Salut siguin també espais sense fum, reforçant així el paper exemplar
que tenen aquests centres i
el seu compromís amb el control del tabaquisme. El PAPSF
és una iniciativa conjunta de
l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i l’Associació Infermeria Familiar i Comunitària
de Catalunya.

691 731 461
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Gastronomia

La fruita i la verdura, els principals
portadors d’antioxidants
La fruita fresca i la verdura
ens aporten substàncies antioxidants que constitueixen
la millor defensa del nostre
organisme, especialment en
la prevenció de malalties,
com els refredats, i també
per lluitar contra els radicals
lliires que són els causants de
l’envelliment de les nostres
cèl·lules, si bé és cert que el
pas del temps és ineludible.
Segons els experts en nutrició, una dieta rica en antioxidants hauria d’incloure
un mínim de 8 peces diàries
de fruites i de vegetals. Amb
aquesta alimentació, el nostre organisme s’assegura les
aportacions de vitamina C,
vitamina E i betacarotènecessàries.
La vitamina C és un poderós
antioxidant que intervé en
l’activació de les funcions de
totes les cèl·lulees.

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

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

A banda d’aquest fet, també
contribueix en la formació de
defenses contra les infeccions. L’Organització Mundial
de la Salut aconsella el consum de 30 mg diaris de vita-

• Menús diaris de dilluns a diumenge
• Menús especials per a grups i empreses
• Aniversaris
• Tapes casolanes
Ribas i Perdigó, 16-18
93 384 82 01 · 638 13 23 75
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la trobem, principalment, en
els cereals, els olis vegetals i
en els fruits secs.
El betacarotè és una variació
de la vitamina A i es troba en
els vegetals de color, com les
pastanagues, els espinacs ...
La seva funció principal és la
formació i el manteniment de
les cèl·lules que recobreixen
la pell, els ulls, la boca i els
òrgans interns.

mina C, que s’aconsegueixen,
per exemple, amb el consum
d’una taronja al dia. També
són rics en aquesta vitamina
el kiwi, els pebrots, la col, les
maduixes i les llimones, entre
d’altres.

La vitamina E protegeix les
cèl.lules contra l’envelliment i,
entre d’altres facultats, també
facilita el bon funcionament
del sistema nerviós i intervé
en la formació de les cèl·lules
reproductores. La vitamina E

Altres aliments que també
contribueixen a seguir una
dieta saludable i que frenen
el procés d’envelliment de les
cèl·lules són els làctics, que
milloren la salut dels ossos;
els cereals, que augmenten
els índex de minerals i que
faciliten el trànsit intestinal
gràcies a la fibra; l’aigua, que
tot i que no és un aliment sí
que ajuda a depurar el nostre
cos; els llegums, que aporten
minerals i fi bra, i l’all, que estimula el sistema immunitari i
redueix els nivells de colesterol.

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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Llar

L’espai sota les escales
Redacció / ACPG

Realment una casa té molts
espais per decorar i, quan
comencem a arranjar-la, ens
crea infinitat de complicacions
per deixar-la com volem. Un
dels punts més complicats és
l’espai de sota les escales,
per les seves característiques
especials. Una de les opcions
és que aprofiteu aquest
espai per utilitzar-lo com a
lloc d’emmagatzematge. Un
armari extra sempre és benvingut a les nostres llars, en les
quals sempre anem escassos
d’espai. El problema és que
no podeu recórrer a un armari
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normal, perquè deixaríeu
racons sense utilitzar. Per això
és recomanable que acudiu
a una botiga especialitzada
perquè us facin un que s’adapti
perfectament. Existeixen altres
opcions per decorar l’espai
de sota l’escala aconseguint
que a la vegada sigui un espai
útil. Una d’aquestes és que
col·loqueu una porta feta a
mida amb prestatges interiors
i c a l a i xo s p e r q u è p o d e u
rendibilitzar-lo al màxim per
guardar les vostres coses. Una
altra opció és que us oblideu
d’emmagatzemar-hi coses i
l'utilitzeu per dividir espais fent
servir un sofà o una taula.
Financiació

0%

sense
INTERESSOS
fins a 3 anys

PASSI PER LA BOTIGA I EMPORTI’S EL SEU OBSEQUI*
FINS A FI D’EXISTENCIES

CALDERA ARISTON CARES PREMIUM*
desde

NO PASSI FRED AQUEST HIVERN
CALEFACCIÓ TOTAL

CALDERA JUNKERS
CERAPUR CONFORT

1.260€

1.695€
instal·lació

instal·lació i IVA inclòs

* MILLOR
PRODUCTE
2016 PER LA OCU
DES DE 35€ AL MES

www.globalclimainstalacions.com
Aigua · gas · electricitat · escalfadors · calderes
calefacció · plaques solars · aire condicionat
Tramitació de butlletins

desde

2.799€

instal·lació i IVA inclòs

i IVA inclòs

DES DE 47€
AL MES
Amb
programador
de regal

DES DE 77.75€ AL MES

tovalloler o
termostat
de regal

OFICINA I BOTIGA
Avd. Martí i Pujol, 102 - 08912 Badalona

Tel. 93 880 58 95 · 93 880 59 02
info@globalclimainstalacions.com

EL SEU INSTAL·LADOR DE CONFIANÇA A BADALONA
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Decorar amb sanefes

vostra llar, però no voleu gastar
massa diners i tampoc fer
massa obres a casa? Alesho-

Redacció / ACPG

Voleu aportar un nou estil a la

`

`

res, res tan senzill com actualitzar la decoració de la vostra
llar utilitzant sanefes que podeu
realitzar vosaltres mateixos.
El primer que heu de fer serà
escollir la plantilla, que podeu
comprar a qualsevol botiga de
bricolatge o decoració, o bé
personalitzar el vostre disseny.
Amb un tros de cartolina, llapis
per fer un dibuix i unes tisores
per retallar el disseny, aconseguireu unes sanefes molt creatives que només tindreu vosaltres. Encara que l’opció més
còmoda, si no voleu complicar-vos massa, és utilitzar
una plantilla autoadhesiva en
qualsevol comerç. Però abans
que res, no oblideu preparar la
vostra paret, que haurà d’estar
completament llisa, uniforme i neta. A continuació heu
d’encolar o subjectar la plantilla
a la paret, assegurant-vos que
està perfectament anivellada.
Aleshores podreu omplir la
sanefa amb el color que voleu.
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SOLUCIÓN INTEGRAL
CALEFACCIÓN

FINANCIACIÓN 0% INTERÉS
Instalaciones y mantenimento
Calefacción | Aire acondicionado | Electricidad | Gas
Datos | Agua | Eficiencia energética

93 222 04 33 - C/ Prim 163, Badalona

info@intenergias.com - intenergias.com
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Horòscops
Facilitat Imma del Destí AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)

CRANC
(21/6 al 21/7)

Al llarg d'aquets dies
tindreu la mala feta de
dir allò que no toca en el
moment més inadequat,
haureu de ser prudents
amb les paraules per no
embolicar la troca.

Encara que us gasteu
més diners del compte i
que amb alguna amistat
tingueu algun entrebanc,
no heu de patir, ja que
tot s'arreglarà com per
art de màgia.

TAURE
(19/4 al 19/5)

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Teniu el sol a casa vostra
i això us dona força i
energia per fer qualsevol
cosa, heu d’aprofitar la
situació per gaudir de
moments bons. Ara bé,
és molt important que
controleu les paraules.

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

Tindreu canvis en el camp
monetari, les tendències
són que siguin canvis
bons tot i que hi heu de
posar de la vostra part
perquè sigui així. Cal
estar desperts per poder
veure les oportunitats.

La relació amb persones
molt sensibles us serà
complicada de portar,
bàsicament perquè
no estareu de gaires
miraments i direu les
coses massa de cop.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

E d u c a d a m e n t
aconseguireu el que
voleu i no us costarà
gens convèncer a la
gent del que us sembli
pertinent. No feu mal ús
d'aquesta facilitat que
tindreu.

Eviteu parlar del tema de
diners tant amb els amics
com amb els pares, us pot
portar problemes i us pot
sortir el tret per la culata
segons el que vulgueu
arreglar.

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Podeu fer diners amb
algunes feines que
sur ten de manera
sobtada, els diners us
vindran però no serà per
art de màgia, o sigui que
ja us podeu preparar per
treballar.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
Tindreu el guapo pujat i
us sentireu molt còmodes
en tots els sentits, tot i
que tindreu la tendència
a patir més del compte
per tot.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
Fareu les coses amb
m o lt a e n er g ia i n o
tindreu cap mirament
per dir el que penseu de
manera directa. És com
si tinguéssiu les piles a
dalt de tot i les haguéssiu
de descarregar de cop.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
Tindreu un aspecte
misteriós i enigmàtic
que cridarà l'atenció a
persones diferents, serà
una bona oportunitat per
descobrir pensaments
curiosos i per obrir la
ment.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
Estareu molt lligats amb
la família i voldreu que
hi hagi molt de benestar
entre tots, ho podeu
aconseguir però cal que
hi poseu molta paciència
i sobretot moltes rialles.

Frases cèlebres

«

Una veritat sense interès
pot ser eclipsada per una
falsedat emocionant

»

Aldous Huxley

«

Les paraules elegants no
són sinceres; les paraules
sinceres no són elegants

»

Lao Tse
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Méteo

La méteo
setmana de l’1
al 7 d’octubre
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

Diumenge a partir de mitja
tarda les nuvolades van anar
en augment fins a deixar el cel
força amenaçador. D’aquesta
manera es va pondre el sol a
Santa Coloma de Gramenet,
poca estona abans que els
xàfecs arribessin a la nostra
zona. Fotografia de Lourdes
Cartró.

Sudokus
Nivell fàcil

Meteorologia | Oriol Rodríguez

Malgrat que les matinades
de la setmana passada eren
fresques, durant les hores
centrals de la jornada la temperatura s’enfilava fàcilment per
sobre dels 23 o 24 °C. Això
feia que l’amplitud tèrmica fos
marcada, unes condicions
ideals per agafar encostipats.
En conjunt va ser una setmana força tranquil·la. Teníem
l’anticicló encara prou a prop
com per afectar-nos. El sol, tot
i alguns intervals de núvols, va
ser el protagonista dia rere dia.
Tot plegat va canviar a partir
de dissabte, amb l’aproximació
d’un embossament d’aire fred
en alçada. Durant la matinada
següent, la temperatura no va
variar massa, però diumenge
al migdia el termòmetre ja no es
va arribar a recuperar. Al vespre

va descarregar un xàfec força
destacable a la majoria de barris
de la ciutat, sobretot al sector
més oriental. A Bufalà es van
arribar a acumular fins a 35 mm,
24 mm a Dalt la Vila i 20 mm
al Centre. Amb aquest ruixat
ja hem superat la precipitació
mitjana anual, que és de 575
mm. Des de l’1 de gener s’han
recollit gairebé 588 mm.
Temp màx

24,2 °C el dia 2

Temp mín
Hr màx

14,4 °C el dia 2
88% el dia 7

Hr mín

25% el dia 2

Press atm màx 1022,4 hPa d. 3 i 4
Press atm mín 1010,4 hPa dia 7
Vent màx

40,2 km/h
(nord-ost) dia 2

Precipmàx 24h 20,1 l/m2 dia 7
Precip anual
587,9 l/m2
*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Nivell difícil

37

PASSATEMPS.indd 3

09/10/2018 9:58:24

Immobiliària

Qui paga l'IBI d'un pis on visc de lloguer
però que compraré
idealista.com
Una persona que viu de lloguer
en un pis, però té l'opció de
comprar-lo, qui a de pagar
l'IBI? Si bé l'IBI correspon al
propietari de l'habitatge el dia 1

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

Tel. 696 687 826

de gener, la recent jurisprudència accepta que, en absència
de pacte, l'IBI es reparteixi de
manera proporcional al temps

que cada un ha estat propietari. Per això, és legal que el
propietari vulgui repercutir part
de l'IBI al llogater.

SI VOL VENDRE EL SEU IMMOBLE I ES PREGUNTA:
Quant val?
Com vendre ràpidament?
Com evitar visites inútils?
Repercussions fiscals que puc tenir?
Aquestes i altres preguntes, que vostè es farà,
només les resolen els professionals, nosaltres estem
a la seva disposició, comprovi la nostra serietat.
Ens podeu trobar al:
C/Prim, 136 . 08911 Badalona
616 271 965 - 637 261 422 – 636 298 789 – 933 842 544

www.ksagrup.com

ksabadalona@ksagrup.com
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¿Sabes cuánto
¿Sabes
cuánto
vale tu piso
?
vale
tu
piso
?
Vende tu piso

¿Cansadowww.finquesgaldos.com
de Alquilar?

en tiempo récord
Vende tu piso
en
tiempo récord
COMPRAMOS

AL CONTADO
COMPRAMOS
(valoración profesional gratuita)
AL
CONTADO
RICARD STRAUSS, LA SALUT-BADALONA

(valoración profesional gratuita)

RE

S

V
ER

TRAMITAMOS
¿Cansado
de Alquilar?
HIPOTECAS
TRAMITAMOS
SIN AVAL
HIPOTECAS

+ GASTOS INCLUIDOS

NI ENTRADA
SIN AVAL
ENTRADA
LA SALUD -NI
C/ FEDERICO
GARCIA LORCA

+ GASTOS INCLUIDOS
C/ ARIBAU – ARTIGAS – BADALONA

O

AD

A
Badalona C/ SEVILLA
RV
PLANTA BAJA
S EDE 50m²

www.finquesgaldos.com

RE
DO

RE

Badalona C/ CIRCUNVALACIÓN
PLANTA BAJA DE 55m²

Badalona C/ CALDERÓN DE LA BARCA
PISO DE 75m²

S

V
ER

AD

O

DO

A
Santa Coloma de Gramenet
RV
CALLE DES
LAE
CIUTADELLA
RE
PISO
DE 55m²

2 habitaciones, salón-comedor y cocina en un mismo
3 habitaciones, salon-comedor, cocina y baño.
3 Habitaciones, salon, cocina y baño. Ideal
ambiente y baño. Cuenta con un patio de 8m2 y un ambiente
3 habitaciones, salón-comedor,
cocinasalóny baño. Exterior
Piso
60m2
(2 dobles),
con balcón. Muy bien conservado para
entrar
a vivir. de 3 habitaciones
para pareja o de inversion con terraza en la
para hacer un pequeño despacho. Todo reformado para
balcónExterior
a la calle. Muy
biencalle,
conservado
para entrar a
Piso
de
65
m2
cuenta
con
3
habitaciones
(Dos
cocina y con
baño.
a la
pocas
Piso
de
3
habitaciones
grandes
y al70metro
mts.L10cuadraJunto
y L1 Y PARADA comedor,
DE AUTOBUSES.
entrar a vivir. Carpintería de aluminio. Exterior con mucha
parte
de arriba.
Con muchas posibilidades.
vivir. Cuenta con aire frio y caliente. Zona muy tranquila.
Dobles),
salón-comedor,
cocina y baño. Junto al

para
entrardea Gramenet
vivir. Cuenta
Badalona
C/
CALDERÓN
DEescaleras.
LA BARCA
dos.
El piso
Badalona C/ SEVILLA
Badalona
C/ CIRCUNVALACIÓN
claridad (sol). Ideal
como Piso
primeraexterior.
vivienda, pareja
o se encuentra
Santa
Coloma
Financiamosreformado.
el 100%
de la hipoteca
más
gastos. Conservado
A pasos del metro línea 9 (iglesia mayor) y autobuses.
metro línea 10 y autobuses. Estado Conservado
inversión. Junto al metro
linea 10
(Llefia)entrar
y autobuses.
con un pequeño patio.
Zona
bien comunicada,
Listo
para
a vivir, dejan
la mayoria
CALLE
DEmuy
LA CIUTADELLA
PISO
DE 75m²de los
PLANTA
BAJA DE
50m²Además cuenta con PLANTA
DE 55m²
para entrar
a vivir.
pequeñoBAJAmuebles.
comercio y colegios. Piso Amueblado.
Muy
bien
comunicado
patio interior.
cuota 410 salon-comedor,
€
cuota
€
cuota
230 €salon, cocina y baño. Ideal
cuota 350
€
2 habitaciones,
salón-comedor
y cocina en un mismo
3 habitaciones,
cocina y baño.
PISO
DE440
55m²
3 Habitaciones,

59.000 €

para pareja o de inversion con terraza en la
parte decuota:
arriba. Con
muchas
378
€ posibilidades.

Ascensor

89.000 €

ambiente y baño. Cuenta con un patio de 8m2 y un ambiente
para hacer un pequeño despacho. Todo reformado para
entrar a vivir. Carpintería de aluminio. Exterior con mucha
claridad (sol). Ideal como primera vivienda, pareja o
inversión. Junto al metro linea 10 (Llefia) y autobuses.

98.000 €

59.000 €

cuota: 405 €

cuota
230 €BERTOMEU LLEFIÁ, BADALONA
cuota 350 €
C/ SANT

Ascensor

89.000 €

109.000
Ascensor €
cuota 410 €

115.000 €

3 habitaciones, salón-comedor, cocina y baño. Exterior
con balcón a la calle. Muy bien conservado para entrar a
vivir. Cuenta con aire frio y caliente. Zona muy tranquila.
A pasos del metro línea 9 (iglesia mayor) y autobuses.

465 €

123.000 €

Ascensor

JUNTO
CTRAcuota
ANTIGA
440 DE
€ VALENCIA
106.000
€ AARTIGAS
115.000
€
- BADALONA

C/ DE LA MONTAÑA , LLEFIA - BADALONA

CON ASCENSOR Y PARKING

Santa Coloma de Gramenet
AVENIDA SANATORI
PISO DE 65m²

106.000 €

con balcón. Muy bien conservado para entrar a vivir.
Junto al metro L10 y L1 Y PARADA DE AUTOBUSES.
cuota:
Financiamos el 100% de la hipoteca más gastos.

Badalona PLAZA DE LES CANÀRIES
BUFALÀ
PISO DE 75m²

4 habitaciones, salón-comedor, cocina y
baño. Todo exterior, muy bien conservado
para entrar PLAZA
a vivir. DE
Zona
tranquila,
Badalona
LESmuy
CANÀRIES
Piso 70 mts2
de 3 hab. (actualmente 2). Reformado
y lisjunto autobuses.
AVENIDA
SANATORI
BUFALÀ
2 habitaciones (antes 3), salón-comedor amplio, cocina y
baño. Muy bien conservado para entrar a vivir, calefacción
en todo el piso. Exterior a la calle, finca con ascensor. Junto
Santa
Coloma de Gramenet
al metro linea 2, autobuses y hospital espíritu santo.

Ascensor

Ascensor

Badalona AV. MARQUÉS DE ST. MORI
PISO DE 65m²

Badalona AV. MARQUÉS DE ST. MORI
PISO DE 90m² construidos

Con BALCÓN de 3 habitaciones, salóncomedor, cocina y baño. Para entrar a vivir.
FINCA CON ASCENSOR! Junto al metro y
Badalona
autobuses.AV. MARQUÉS DE ST. MORI

3 habitaciones, baño. Segunda mano.
En buen estado. Exterior con balcón
FINCA CON ASCENSOR !

Badalona AV. MARQUÉS DE ST. MORI

Estupendo piso de 3PISO
habitaciones
y 68
mts cuadrados.
PISO DE
65m²
DE 90m²
construidos
Piso de 75m2 de 4 habitaciones,
salón-comedor,
to para entrar a vivir. Muy luminoso y con vistas despeFinca con
ascensor.3Elhabitaciones,
piso se540
encuentra
situado junto
balcón
a de
la
cuota
440
€ integrado en el comedor. Se incluye
cuota
€cocina y baño. Todo exterior con
cuota
500
€ calle.
cuota
€baño. Segunda
PISO
DEbalcón
65m²
PISO
DE440
75m²
Con
BALCÓN
3 habitaciones,
salónmano.
jadas,
plaza
al
metro
y
esta
muy
bien
situado,
cerca
de colegios,
Totalmente
reformado,
para
entrar
a
vivir.
Finca
con
2 habitaciones (antes 3), salón-comedor amplio, cocina y
4 habitaciones,
salón-comedor, cocina y
comedor, cocina y baño. Para entrar a vivir.
En buen estado. Exterior con balcón
de parking en la primera planta. Finca con ascensor
muy
médicos y todo tipo
de servicios. Dispone de aire
baño. Muy bien conservado para entrar a vivir, calefacción
ascensor.
Ideal
para
una
familia.
Al
lado
del
metro
L10
baño.
Todo
exterior,
muy
bien
conservado
amplio.
Zona amuy
bien
comunicada
FINCA CON ASCENSOR! Juntoacondicionado
al metro y y calefacción.
FINCA CON ASCENSOR !
en todo
el piso. Exterior
la calle,
finca con
ascensor. Juntocerca de colegios,
(Llefiá),
autobuses,
colegios y comercio.
para entrar a vivir.
Zona
muy tranquila,
mercados
y c. médicos.
autobuses.
al metro
linea 2, autobuses
y hospital espíritu santo.

115.000 €

115.000 €

junto autobuses.

€
115.000134.000
€

cuota:
Av.
Marqués
77cuota
440
€ 529 € de Sant Mori nº
cuota
44083
€

LOCAL - 1 (BADALONA)

fincas-galdos@hotmail.com

Av. Marqués de Sant Mori nº 77- 83
LOCAL - 1 (BADALONA)

fincas-galdos@hotmail.com
PEREZ GALDOS-2.indd 1

129.000 €

139.000 €

cuota: 530
€€ 93.460.91.39
cuota:
cuota 500 € €129.000
€ 139.000
€ €
Tel.
139.000
115.000
€ 545 €cuota 540144.000

Mòbil. 657.789.862

COL·LEGIAT Nº A11001/BCN

Tel. 93.460.91.39

Mòbil. 657.789.862

COL·LEGIAT Nº A11001/BCN
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Dúplex - Badalona (Centro)

Piso - Badalona (Front Marítim)

Planta Baja con terraza, 2ª Linea de Mar

Salón comedor 29 m2 exterior con salida a balcón y cocina office de 11 m2 exterior a balcón
c/uno, aluminio Climalit, carp. Int. Roble claro,
armarios empotrados, mármol y porcelanato,
A/A, calef., ascensor. Buenas comunicaciones,
todos los servicios.
ALFA1588

PK en plaza Vaixell frontal mar. Comedor 21
m2 con salida balcón 12m2, cocina Office de
15 m2, aluminio climalit, interior Haya vapor.,
parket y porcelanato, calef., A/A Climatizador.
Sol todo el día.
ALFA1596

83 m2, 2 hab., terraza 25 m2, 2ª línea de
Mar. Comedor 23 m2. Con salida a la terraza.
Cocina Office de 8,60 m2 con ventana pasa
platos y salida a la terraza. 2 Hab. de 11 m2 y 8
m2, 1 Cuartos de Baño.
ALFA 1593

113 m² 3

83 m² 2

128 m² 3

3

375.000.- €

2

440.000.- €

1

249.000.- €

Piso en Sant Jeroni de la Murtra, Badalona

Piso - Badalona (Front Marítim)

Piso - Badalona (Progrés)

108 m2, seminuevo, exterior con balcón.
Comedor de 24 m2 con salida a un balcón de
5 m2. Amplia cocina independiente 16 m2. 3
Hab., 1 suitte de 15m2, 1 de 10 m2 y 1 de 8
m2. 2 Baños. 2 balcones.
ALFA1580

Comedor 20 m2 con salida al balcón, cocina offi
ce con dos mostradores de trabajo con salida
a galería, parquet, mármol y gres, aluminio
climalit, interior haya vapor., calef., pre-inst. A/A,
arm. Empotrados.
ALFA1581

Gran piso 120 m2, Comedor 27 m2 exterior
a balcón, cocina office reformada 11 m2.
Terraza 80 m2 con tres disposiciones y
trastero de aluminio, para entrar a vivir. Climalit, sapelly, parquet tarima y porcelanato,
A/A frío/calor.
ALFA1576

108 m² 3

94 m² 3

2

285.000.- €

2

375.000.- €

153 m² 5

2

479.000.- €

NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER PARA NUESTRA CARTERA DE CLIENTES
Entendemos sus necesidades de hoy, protegiendo su tranquilidad del mañana
Infórmate sin compromiso, un agente te ayudará en todo

La Garantía y Profesionalidad de :

La Red Inmobiliaria Nº 1
C/ Industria 143-149 08912 Badalona

A5_ALFA.indd 1
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AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA COL.LEGIAT NÚMERO 1851
ADMINISTRADOR DE FINQUES COL.LEGIAT NÚMERO 3534

93 384 00 00
C/. Laietania, 17 - 21 Badalona

VENDA
PIS VENDA AVDA.P.COMPANYS
(Zona Centre)
130 mts2. sala menjador de
50 mts2 amb dos balcons al
exterior. Habitació matrimoni
de 25 mts2, 3 habitacions
complertes, bany i lavabo
cuina amb galeria,parquet,
calefació, bon estat, s'inclou
plaça de partquing doble en
el mateix edifici.
380.000 €

LLOGUER

CASA C.AGUSTI MONTAL (Centre)
118 mts2, planta baixa menjador, cuina, lavabo i pati 12mts2,
planta pis 2 hab. dobles, 1 indiv.,
bany complert, calefacció i a/a.
Perfecte estat. 325.000 €

CASA DE LLOGUER C.GUIXERES
sala menjador gran, habitacio gran
i lavabo, cuina i pati a la planta
baixa. A dalt tres habitacions grans
i bany complert i terrassa.

NTRA. SRA. FÀTIMA (Lloreda)
Piso único en finca sin vecinos. 3 hab.
salón-comedor, cocina, baño completo, a/a i calefacción. Perfecto
estado. 50 mts terraza.
160.000 €

LOCAL CARRER PERE III (Zona
La Morera) 90 mts2, 2 portes al
carrer. 700 €/mes

PIS EN VENDA, (Sant Jordi-Canyado) pis alt, tot exterior vistes mar, 2
habitacions dobles, 1 individual,
menjador amb balco, bany complert, cuina amb galeria, molt bon
estat. 200.000 €

C/JUAN VALERA
80 mts2, 3 hab., bany amb plat de
dutxa, cuina gran amb galería, salamenjador amb balcó, molt exterior,
en perfecte estat. Boma de calor i
fred. 190.000 €

CARRER GIRONA (Bufalà)
solar de 95mts.2.la casa consta
de tres habitacions, bany,cuina,
pati i terrassa.S’hi poden costruir
dos plantes mes.
240.000€

PIS EN PLANTA BAIXA EN VENDA,
CENTRE, La Plana, 106 mts.2. 4
hab., sala-menjador,cuina i bany
per reformar,terrasssa. 280.000 €

1.200€/mes

PIS EN LLOGUER, CENTRE, Carrer
Joan Peiro, 4 habitacions, bany i cuina reformats, sala menjador amb
balco, terrassa de 25 mts.2. es tot
exterior. 1.050 € mes. Plaça de parquing opcional.
LOCAL DE LLOGUER C.ALFONS XII
CANTONADA Mª CRISTINA
85 mts.2.molt comercial, cuatre
portes al carrer, qualsevol negoci o activitat
750 €/mes
LOCAL EN VENDA C. INDEPENDENCIA (Molt comercial) 90 mts2
Venda: 120.000€

185.000,-€.

PIS EN VENDA, AVDA.M.PUJOL
(BUFALA) 90 Mts.2. i 40 Mts.2. de
terrassa, obra nova, suite amb
bany dutxa, hab. doble i individual, segon bany amb banyera,
cuina gran i equipada amb tots
electrodomèstics nous, galeria
per rentadora i planxa.Acabats
de granqualitatc, calefacció de
radiadors. 300.000 €

LOCAL MOLT COMERCIAL
(Zona Centre)
C/Francesc Macià amb plaça
Pompeu Fabra 100mts2 planta
baixa i 100mts2 soterrani.
305.000 €

PLAÇES DE PARKING
EN LLOGUER C. Juli Garreta (Ambulatori) plaça gran 90 €/mes
EN VENDA Carrer Mestre Nicolau,
plaçes de parking a partir de
10.000 €

PIS EN VENDA C/BALDOMER SOLÀ
(Zona Centre)
3 habitacions, bany reformat, cuina
amb galeria, sala - menjador amb
balcó de 7 mts2., a/a, calefacció,
ascensor, bon estat.
230.000 €

LOCAL C/FERRER i BASSA
(Zona Morera)
Local 75 mts2, (Costat Audi)
en venda, lloguer o opció
a compra.Ben conservat.
Demaneu informació.

PIS EN VENDA C/LAIETANIA
(Zona Centre)
110 mts2, 4 habitacions, 2 banys,
menjador gran, balcó, cuina gran,
galeria, amb plaça parquing mateixa finca, s'ha de reformar
240.000 €

PIS EN VENDA CAN MERCADE
CENTRE, 95 MTS.2. 4 hab., sala
menjador gran amb terrassa,
cuina amb galeria , per reformar.

SOLAR EDIFICABLE
M. PUJOL - MONTIGALÀ
Es pot edificar una casa
unifamiliar de planta baixa
més dos plantes o 3 vivendes.
265.000 €

A5_BADALONA FINQUES.indd 1

PIS EN VENDA (VIA AUGUSTA)
(Zona Centre)
100mts2 4 Habitacions (una es
suite amb bany) gran menjador,
cuina,tot exterior
375.000 €
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIS
BUSCO PISO, Una habitación o loft, alquiler económico.
Ricard. 607 871 137
TREBALL
BUSCO TRABAJO de limpieza,
cuidado de personas mayores,
experiencia, referencias. 663 795
128
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para cuidado de
personas mayores, limpieza por
horas, tiempo completo, media
jornada. 625 785 968
C H I CA S E O FR E C E para
cuidado de personas, de niños y
limpieza. 664 804 51. 698 363 029
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
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, por horas. 637
189 533
SEÑORA SE OFRECE para
labores del hogar, limpieza por
horas. 638 883 087
C H I CA S E O F R E C E para
cuidado de personas mayores
y limpieza, jornada completa o
por horas. 603 798 581
CHICA CON MUCHA
EXPERIENCIA se ofrece para
cuidado de personas mayores o
limpieza. 657 109 558.
CHICA CON MUCHA
EXPERIENCIA se ofrece para
cuidado de personas mayores
o limpieza.

SE OFRECE SERVICIO de
limpieza, cuidado de personas
mayores, niños. 687 104 126
CHICA BUSCA TR ABAJ O para cuidado de perso nas mayores, limpieza, con
experiencia, referencias. 688
258 320
CHICA BUSCA TR ABAJO para cuidado de personas
mayores, fines de semana. 631
772 063
C HI CA CON E X PE R IE N CIA, busca trabajo para cuidado de personas mayores, niños
y limpieza. 602 851 030
CHICA CON EXPERIENCIA
y papeles en regla, busca trabaCOMUNICA'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

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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jo para cuidado de personas
mayores, niños y limpieza. 632
967 605
VARIS
COMPRAMOS libros, jugue-

tes, comics, cromos, antigüedades, plumas, puros, objetos
religiosos, restos pisos y casas.
Pago al momento. José Miguel.
679 736 491
¿QUIERES HABLAR? Llámame, yo te escucho T. 806545186

Necrològiques
9 D'octubre
• Luci Redondo Contreras
• José Sacristán Gil
8 D'octubre

• Victorio González Martin
• José Fernández López
• Joaquín Vázquez Matamoros
• José Esmel Collado
• Jerónimo Heredia González
• Constantino López García
7 D'octubre

• Pere Joan Roca Elié
• Francisco Hidalgo Nofuentes
• Prudencio Iruela Coronado
• Concha Aranda Reina
• Joaquina Sánchez López
• Pedro Regidor París
• Lutgarda Hernández Martín
• Victoria Núñez Navarro
• Gaspar Valls González
6 D'octubre

PROPER SUPLEMENT

• Piedad Oliver Mesas
• María Martínez Peñalver
• Enrique Jiménez Peralta
• Josep Lluis Cortés
• Ramona Galindo Mansino
• Leopoldo Fernández Gallego

TARDOR
NO T'HO PERDIS!

5 D'octubre

• Rafael Graciano León
• Manuel Jiménez Cabello
• Dan Cristian Stoica
• José María Plantón Navarro
• Francisca González Framil
• Jesús Talón Melero
• Asunción García García
• Antonia Alarcón Donate

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

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL CENTRE:

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
43
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Badalona Recuerdos
Principis dels anys 70, carrer
Manuel Férnandez Márquez, barri del Raval.
Foto antiga: Carlos Comino
Foto actual: Facu Martínez

/BadalonaRecuerdos

@BdnRecuerdos

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

44

BadalonaRecuerdos.indd 1

08/10/2018 12:36:17

Distribuïdors oficials del TOT

Renovació distribuïdors
Prim, 107 Badalona
622 25 95 30
652 42 33 61

Horari: De dimarts a divendres de 9 a 14h i
de 17 a 20h i dissabtes de 9 a 14h.
Tenim carns de girona.
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perque estem molt contentes del TOT
i de poder donar-lo als nostres client i veïns.

FORN DE PA
I DEGUSTACIÓ FIGUERA

Crta. Santa Coloma, 2
933 990 206

Horari: De dilluns a dissabte de 6:30 a 21:00.
Diumenges i festius de 8:00 a 21:00
Som forners des de l'any 1928, tots els nostres productes son elaborats artesanalment i els pans son elaborats
amb massa mare.
També tenim l'autèntic pa de Pagès Català
amb denominació d'origen I.G.P.
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Per tenir un detall i agraïr la confiança que els
nostres clients tenen amb nosaltres.

Guifré, 95
93 383 75 07

Horari:
De dimarts a dissabte de 9h a 20h.
Perruqueria Unisex · Estètica · Depil·lació facial
Manicura · Pedicura · Maquillatge · Ungles de gel
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè ens agrada informar de tot el que passa
a la nostra ciutat i al Tot és una bona manera de fer-ho.

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd 1
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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

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd 2

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
CONGELATS
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
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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
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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
GRUPO TOMAS
Rambla Sant Joan, 95
933 995 609
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
FORN DE PA ARTESÀ
Plaça Pomar, 3
645 45 00 32
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
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ÚLTIMES PLACES 
93 460 84 14 
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