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Cicle de conferències — 2018 / 2019

Port de Badalona — L’Escola del Mar
www.marinabadalona.cat / www.badalona.cat
Totes les conferències comencen a les 19h de la tarda

— Accés lliure

25 d'octubre

29 de novembre

Centre d’Activitats Nàutiques
Port de Badalona

Centre d’Activitats Nàutiques
Port de Badalona

ACTUALITAT -DEBAT - REFLEXIÓ

ACTUALITAT – REFLEXIÓ – DENÚNCIA

EL NOU ZOO
DE BARCELONA.
ESTRATÈGIA AMB
ESPÈCIES MARINES

DE LESBOS AL
MEDITERRANI
CENTRAL, CAP
A GHANA, AL MAR
D’ALBORAN...
I ALLÀ ON CALGUI

— Antoni Alarcón
Director del Zoo de Barcelona.
Exgerent del Consorci del Besòs.
Assessor ambiental. Biòleg.
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La Setmana

Aparcament nocturn al passeig
marítim fins que comenci la
seva remodelació
Mobilitat | Carles Carvajal

Els cotxes podran tornar a
aparcar al passeig marítim
en horari nocturn, de 20h a
8h, fins que la remodelació
del passeig marítim, en el
tram des de la Donzella de
Costa i el Torrent de Vallmajor
sigui una realitat. El Consell
de la Mobilitat s’ha reunit,
aquest dimarts a la tarda, per
decidir-ho. Tal i com avançava el TOT, el passat 21 de
setembre, els cotxes podran
aparcar 12 hores al dia en el
tram de mar, en total unes 117
places. El carril bici, pintat
just a l’inici de l’estiu, continuarà igual. De fet, des de
les 8h del matí i fins a les
20h del vespre la circulació
de vehicles quedarà restring i d a , t al i c o m ha pas s at
aquests darrers mesos.
Fonts municipals han explicat al TOT que l’aparcament
nocturn de vehicles estarà
a punt quan els senyals
estiguin instal·lats, però serà
en poques setmanes.

El TOT va avançar, fa unes setmanes, la tornada dels cotxes al passeig

Remodelació del
passeig a la vista
Aquesta tornada dels cotxes al
passeig marítim serà provisional. L’Ajuntament va anunciar,
durant el Consell de la Mobilitat, que té la intenció d’allargar
el passeig marítim i remodelar
aquest tram. Les obres podrien
començar a finals de l’any
que ve o principis del 2020.
Des del Consell de la Mobili-

tat han assenyalat que faran
un seguiment de tot plegat i
han demanat que s’instal·li
mobiliari i elements urbans
al passeig, encara que sigui
per un any. D’altra banda, els
veïns de Casagemes i Canyadó han demanat que s’habiliti
un solar com a aparcament
al carrer Orient. L’Ajuntament
ha anunciat que estudiarà la
proposta.

Partidaris i detractors de la pacificació del passeig
Dies abans de la moció de
censura al govern de Dolors
Sabater, el passeig marítim
era pacificat. Setmanes abans,
l'entitat de veïns de Casagemes
realitzava un referèndum on
preguntava als veïns sobre la
possibilitat d'implantar la zona
verda al barri, i també sobre la
pacificació del passeig. Uns

500 veïns participaven, majoritàriament en contra. El dia que
el govern presentava la retirada
dels vehicles, al passeig, veïns
mostraven el seu desacord amb
una llarga estona de xiulets
i crits a l'anterior govern. Els
restauradors de la zona també
mostraven el seu malestar.
De fet, alguns han assegurat

que han baixat la clientela en
un 30% aquest estiu perquè
els cotxes no podien aparcar
al passeig. A favor, usuaris
de la bicicleta i vianants que
s'han fet seu aquest tram del
passeig pacificat. A partir d'ara
hi haurà 12 hores sense cotxes,
i 12 més, les nocturnes, amb
cotxes.
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Les factures pendents marquen
el ple extraordinari convocat
per l’anterior govern
Manifestació contra les
llistes d’espera al CAP
Gran Sol

Pastor, al final del ple, ensenyant el llistat de factures pendents
Política | Redacció

Aquest dilluns al matí va
celebrar-se el Ple Extraordinari a instància de Guanyem,
ERC i ICV-EUiA, on el govern
local havia d’explicar el seu pla
de govern fins a les eleccions
municipals del maig de l’any
que ve. El PSC va centrar-se,
durant el seu discurs, a recordar
les seves accions, d’aquests
primers 100 dies de govern
municipal. L’alcalde, Àlex Pastor,
va dedicar el seu segon torn
de paraula a criticar els milions
d’euros pendents de pagar,
els serveis sense contractes o
els projectes aturats. Des dels
tres partits del govern anterior,
Guanyem, ERC i ICV-EUiA, van
carregar contra l’actual govern
socialista per no presentar el pla
de govern pels mesos vinents.
Les formacions que governaven
Badalona fins al juny van criticar
que l’actual govern està treballant amb el pressupost de l’any
passat. El PSC, per la seva part,
va assegurar que està treballant
en els números del pròxim 2019,

i en aquest sentit va allargar la
mà a ERC i ICV-EUiA a treballar
per aprovar aquest pressupost
conjuntament. D’altra banda, les
tres formacions d’esquerres van
criticar els socialistes d’utilitzar
els canals institucionals per
ús partidista. Des del Pdecat
han subratllat la mala gestió,
segons la seva valoració, del
govern anterior, però també van
assenyalar que l’actual govern
està utilitzant l’Ajuntament per
qüestions electorals. PP i Ciutadans van coincidir a recordar
que l’actual govern és provisional, però el regidor de Ciutadans va considerar que “era fàcil
fer-ho millor”. PP va recordar
que amb 4 regidors, i només 8
mesos, no dóna per fer “molta
feina”. La foto del ple va arribar
al darrer minut. L’alcalde, Àlex
Pastor, va treure tot un seguit
de fotocòpies, els quals contenien les 1.147 factures pendents
de pagament que va deixar
el govern anterior, totes elles
corresponents a aquest mateix
any 2018, segons va explicar
l’alcalde socialista.

Aquest dijous a la tarda, un grup
de veïns de Llefià s’han manifestat contra les llistes d’espera a
l’ambulatori del centre. Segons
l’entitat de veïns, els pacients
han d’esperar fins a 35 dies per
visitar-se al metge de capçalera i fins a 4 mesos, en alguns
casos, pels metges especialistes. Els veïns denuncien que les
llistes d’espera s’estan allargant
en el temps.

La plaça Roja de Sant Roc
ja ha quedat remodelada
Les obres de remodelació de
la plaça Roja, a Sant Roc, ja
han finalitzat. El cap de setmana passat, va obrir-se l’espai,
després d’uns treballs que han
millorat la instal·lació d’un nou
enllumenat amb tecnologia LED,
la renovació del clavegueram i la
reparació del tancament de les
pistes de petanca. Les millores
van sortir d’un procés de participació.

El Partit Demòcrata
reclama vies del tren
sense brutícia
El regidor del Partit Demòcrata, Pere Martínez Carreté, ha
entrat per registre una bateria
de preguntes instant al govern
municipal a què exigeixi a
ADIF el manteniment de les
instal·lacions ferroviàries al
seu pas per la ciutat. Martínez
Carreté denuncia l’estat en què
es troben les vies del tren i les
instal·lacions ferroviàries.
5
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El patinet està de moda
als carrers de Badalona
Societat | Carles Carvajal

Els patinets elèctrics estan
guanyat adeptes i s’estan
convertint en una alternativa
a la bicicleta. Fa uns anys els
patinets elèctrics circulaven
sobretot pel passeig marítim,
o la Rambla, i es feien servir
principalment per al lleure personal. Ara, però, han fet el salt a la
quotidianitat i s’han convertit en
un mitjà de transport ecològic
que està guanyant terreny a la
bicicleta a Badalona. Segons
els comerciants, la demanda
de patinets elèctrics creix de
manera exponencial. 9Transport és una botiga del barri
de la Morera que ven patinets
elèctrics, a part d’altres ginys
com l’skateboard. La responsable de l’establiment, Cecília
Joan, ha explicat al TOT que
han n ot at u n au g m e nt d e
vendes. Pel que fa als preus,
els patinets elèctrics tenen
un preu mitjà de 500 a 800
euros, amb servei tècnic inclòs.
Molts propietaris de patinets
elèctrics que tenen un problema amb l’aparell es troben
moltes vegades amb problemes perquè no hi ha peces.

Un patinet elèctric, aquesta setmana, al TOT

L’ordenança sobre patinets
s’ha d’actualitzar
L’ordenança general municipal de circulació de vehicles de
Badalona, a l’article 18.5, deixa
clar que els patins, els patinets,
els monopatins i els tricicles
d’infants o similars, ajudats o no
de motor, no podran circular per
la calçada, podran circular per
voreres, andanes i passeigs,
adequant la velocitat a la normal
d’un vianant, i estaran sotmesos
a les normes establertes per als
vianants. Aquesta ordenança
data de 2006, i molt a canviat
amb la introducció dels patinets

elèctrics. De fet, fonts municipals han explicat al TOT, que
l’ordenança s’ha d’actualitzar i
s’ha previst introduir canvis en la
propera comissió de circulació.
De fet, fa uns dies, la Guàrdia
Urbana de Badalona va multar
un noi de 16 anys que anava en
patinet elèctric per la calçada del
carrer Sant Bru. Els agents van
requisar l’aparell i va imposar
una multa d’uns 100 euros.
L’Ajuntament ha explicat que pot
sancionar quan representa un
perill per la seguretat de vianants
o de les mateixes persones que
porten un patinet elèctric.

La plaça Pompeu Fabra estrenarà aquest cap
de setmana el primer Mercat Medieval de Tardor
Fires | Carles Carvajal

Nova proposta a la plaça Pompeu
Fabra. Aquest cap de setmana,
20 i 21 d’octubre, s’estrenarà
el primer Mercat Medieval de
Tardor de Badalona. Aquesta
fira servirà per escalfar motors

per la propera Festa Medieval
de Badalona, que ja arribarà a
la 21a edició. Es prepara motors
per què, en diversos indrets
de Badalona, es farà la Festa
Medieval de Badalona els dies 6,
7, 12, 13 i 14 d’abril. En aquesta
primer mercat medieval es podrà

gaudir d’una important diversitat
de comerç i productes i altres
activitats com la presència del
grup badaloní Àries Ferrus, un
grup de recreació històrica que
presentarà les seves armes i
faran alguna exhibició. La fira
s’allargarà dissabte i diumenge.
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Campanya a Badalona perquè
els supermercats incorporin
mesures d’accessibilitat
Detenen una dona per
un intent de robatori a
Francesc Layret

La campanya vol arribar a tots els supermercats de Badalona
Societat | Carles Carvajal

La Plataforma Deixem de ser
invisibles de Badalona ha
engegat una campanya per
fer més accessibles els supermercats de la ciutat per aquest
col·lectiu. La Plataforma ha fet
públic quatre punts que haurien
de complir aquests establiments. Deixem de ser invisibles demana estanteries no
superiors a 1.20mt d’alçada i/o
disposició vertical dels produc-

tes a les estanteries, carros/
cistella compra adaptats per
cadires de rodes, balances
autoser vei fruita a l’alçada
cadira de rodes i pinces per
arribar als productes congelats. De moment, Deixem de
ser invisibles s’està posant en
contacte amb alguns superm er c at s d e B ad al o na p er
explicar aquestes propostes i
volen demanar reunions amb
els responsables d’aquests
establiments.

La Guàrdia Urbana va detenir,
dijous passat, una dona de
26 anys, veïna de Badalona,
com presumpta autora de dues
temptatives de robatori amb
violència al carrer Francesc
Layret. La detinguda va intentar
sostraure una cadena d'or a una
dona gran, sense aconseguir-ho,
i una bossa de mà a una jove. La
lladre va fugir, però va ser detinguda a Pompeu Fabra.

Els Mercats Municipals
celebren Halloween
Els cinc mercats municipals de
Badalona han preparat tallers
de cara a Halloween. En concret,
els tallers transformaran una
carbassa simple en un objecte
terrorífic o un altre de màscares.
Els tallers tindran lloc als mercats
de Llefià, la Salut, Sant Roc,
Pomar-Morera i Maignon, des
d’aquest divendres i fins dimarts
30, un taller per cada mercat
municipal.

La recollida selectiva
neta a la regió metropolitana se situa en el 28%

Actuació d’emergència al col·lector de Llevant
Els darrers temporals han
deixat al descober t
el
col·lector de Llevant quedava al descobert en el tram
de platja del Patí de Vela,

davant del Natació Badalona.
De moment, s’han posat uns
blocs de pedra a la sorra per
tal de formar un dic de defensa contra les onades.

La recollida selectiva s'ha incrementat, a l’Àrea Metropolitana,
i s'ha situat en el 28,69%, però
encara està més de tres punts
per sota de la mitjana catalana,
que arriba al 32%. Amb dades
del 2017, el Maresme continua
sent la comarca amb més implicació en aquesta qüestió, i Tiana
un dels pobles més recicladors.
A Badalona, l’índex de recollida
se situa en un 26,47 %.
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Montgat vol regular
els habitatges turístics

Tanca la històrica botiga de "xuxes" La Lluna
Badalona segueix perdent
establiments històrics. Aquesta setmana hem conegut que
la mítica botiga La Lluna, del

carrer Guifré, abaixa la persiana
després de gairebé 40 anys.
Una nova promoció d’habitatges
ocuparà aquest edifici.

Ara per ara, Montgat no
disposa de cap normativa pròpia que reguli les
obligacions dels propietaris i les persones físiques
o l e s e m p r e s e s g e s to r e s
dels habitatges d'ús turístic
per prestar un servei. Fins
el 22 d'octubre les perso nes que ho vulguin poden
presentar, a les Oficines de
l 'A ju nt am e nt d e M o ntg at ,
les seves opinions, suggeriments i propostes sobre
l'Ordenança reguladora dels
habitatges d'ús turístic.

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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Esports

A l'Olímpic i contra el cuer
convé no fallar
Bàsquet | Jordi Creixell

Per oblidar la derrota al camp
del Real Madrid (92-69), on un
últim quart desastrós va tirar per
terra la bona feina dels primers
30 minuts, el Divina Joventut
buscarà aquest diumenge la
primera victòria a casa contra el
Delteco GBC (12.30h). Aquest
sí que és un partit de la lliga
de la Penya, que davant dels
possibles rivals directes per la
permanència i jugant a l'Olímpic
no pot fallar.
El conjunt basc aterra a Badalona com a cuer de la competició, després de perdre els
quatre primers partits, contra el
Montakit Fuenlabrada (60-76),
el Tecnyconta Saragossa
(76-73), el Kirolbet Baskonia
(75-66) i l'Iberostar Tenerife
(73-79). El conjunt que entrena
Sergio Valdeolmillos sembla,
d'entrada, un dels candidats
al descens, però la Penya no

Dakota Mathias es va lesionar a Madrid. / Foto: @Penya1930

Dakota Mathias, un mes i mig de baixa
L'escorta nord-americà va
donar l'ensurt a la pista del
Madrid. Als sis minuts de
joc Mathias es va torçar el
turmell esquerre i va haver
de deixar el partit. El van
dur a l'hospital i en primera
instància es va descartar
se'n pot refiar. Els de Carles
Duran encara no han acabat de
trobar la regularitat necessària

que tingués cap fractura
òssia. Un cop a Badalona se li van fer més proves
que finalment han revelat
que el jugador pateix un
esquinç de grau II-III i haurà
d'estar entre 5 i 6 setmanes
de baixa.
en aquests primeres jornades
i una victòria seria fonamental
per anar agafant confiança.

Doblet del CN Montjuïc en l'Aquatló Ciutat de Badalona
Aquatló | J.C.

7 equips femenins i 13 de
masculins van prendre part en
la 16a edició de l'Aquatló Ciutat
de Badalona, que enguany
estrenava nou format i també
era el Campionat de Catalunya
per equips.
El Fasttriatlon-CN Montjuïc
va imposar la seva superioritat i va aconseguir el doblet
en la categoria masculina i la
femenina. El CN Badalona, pel
seu cantó, va ser dotzè en nois
i setè en noies. Els participants

Un moment de la prova. / Foto: Aquatló Badalona

van haver d'afrontar un recorregut de 1.000 metres nedant i 5
quilòmetres de cursa a peu en

un circuit amb la línia d'arribada
situada a la Rambla, davant del
monument a Roca i Pi.
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Un punt contra el Lleida
abans de viatjar al camp de l'Hèrcules
El Seagull tomba per la
mínima l'AEM Lleida per
seguir líder invicte

Quart empat del curs contra el Lleida. / Foto: Manel Expósito
Futbol | J. C.

El Badalona no va poder trencar
la imbatibilitat del Lleida (1-1).
Els de Calderé van tenir a prop
la victòria, després d'avançarse en el marcador poc abans
del descans gràcies a un penal
transformat per Carlos Albarrán.
La falta, sobre Chacopino, va
provocar també l'expulsió de
César Soriano. La superioritat
numèrica i l'1-0 en el marcador convidaven a l'optimisme,
però el Badalona no va poder
rematar la feina i a deu minuts
de la conclusió el Lleida va

marcar el gol de l'empat. Un
resultat que deixa els escapulats tretzens, amb 10 punts. El
següent repte, aquest diumenge
el camp de l'Hèrcules (19h),
colíder del grup junt amb el Vilareal.
As semblea el 30 d'octubre.
D'altra banda, el club ha convocat assemblea de socis per al
dimarts 30 d'octubre al Rafael
Hoteles (19h). A l'ordre del dia,
aprovar els comptes del curs
passat i el pressupost d'enguany,
a més d' informar sobre el procés
de transformació en SAD.

L'Avinguda de Navarra hauria fet 82 anys

El Seagull va reprendre la lliga
després d'un cap de setmana de
descans amb un treballat triomf
contra l'AEM Lleida (1-0). Un gol
de Mar Torras als vuit minuts de
joc va ser suficient per sumar una
victòria per la mínima que manté
les badalonines al capdavant
de la classificació amb 15 punts
dels 15 possibles, dos més que
el Collerense i el Saragossa
(13), els seus immediats perseguidors. En la sisena jornada,
el Seagull jugarà a Mallorca, al
camp de l'AE Son Sardina, 12è
classificat amb 4 punts.

Els Taurons planten cara
al Mataró però no poden
assolir el triomf
L'equip sènior del Rugby Club
Badalona va caure al camp del
Mataró per 20-15 i segueix sense
conèixer el triomf en aquest inici
de curs. Els Taurons anaven per
davant a la mitja part però en la
represa els maresmencs van
capgirar el resultat. El Manresa,
aquest diumenge a casa (12h),
serà el següent rival.

El duel de dobles dona
la victòria al Sosmatic

El mític estadi de l'Avinguda de Navarra hauria complert 82 anys
aquest mes d'octubre, concretament el passat dia 11. Construït
l'any 1936, va ser testimoni de bona part de la història del club
escapulat fins que va ser enderrocat a principis del 2015. Foto:
Arxiu CF Badalona

Ajustat triomf del Sosmatic
Badalona en la lliga de Divisió
D'honor de tennis taula. Els
blaus es van imposar al Peñaskal Bilbao per 4-3 en un enfrontament que es va decidir en el
setè i definitiu partit de dobles,
després que els duels individuals
acabessin amb empat (3-3).
Adrià Fernàndez i Pere Navarro
van tombar la parella basca per
tres sets a zero.
11
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La imatge

Crema un camió d’escombraries
al barri de Llefià
Ensurt, el passat divendres 12
d’octubre, al carrer Pius XII, al
barri de Llefià. L’incendi fortuït
d’un camió d’escombraries va
provocar una gran fumera al
voltant d’aquesta zona. Segons
la Guàrdia Urbana, el foc va
començar a primera hora del
matí quan la maquinaria del
camió va incendiar-se. La
part del davant del vehicle va
ser la més afectada, i on es
va originar el foc. De fet, la
part del darrera, on hi ha el
tanc d’escombraries, no va
quedar afectada. Els Bombers,
i agents de la Guàrdia Urbana,
van apagar l’incendi en poca
estona, tot i que va quedar

tallat al trànsit el carrer. Un
cop apagat el foc es va retirar
el camió d’escombraries. Per

#totbadalona a Instagram

sort, l’incident no va causar cap
ferit El foc va ser visible des de
diferents punts de Badalona.
La mar picada, tres surfistes
s'endinsen vers les onades, un
noi fa dominades a la barra,
nens de les escoles juguen a
pales a la sorra, fer un tallat al
Catafal #Badalona
@Gerhardss

Otro temporal más, otra vez
colector roto y contaminado
todo el litoral. #Badalona
@lamoraBDN

A la Rambla #Badalona hi ha
bancs inutilitzats per venda
ambulant (estris de llum
multicolor) o per deteriorament
o incivisme
@marc_esteve

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 personatge

Jordi Sabatés Ametller,
creador del document Galtes Tour 2018
via Twitter @totbadalona

105 vots

Badalona ha de recuperar una
fira dedicada a la gastronomia?
Sí, l’hauria de recuperar 72%
No, no cal 28%

El propietari de la sala Estraperlo,
del polígon de Can Ribó, Jordi
Sabatés Ametller, no només té
afició per la música, sinó per
la gastronomia. Aquest estiu,
juntament amb la seva companya
Sara, va recórrer durant gairebé
15 dies buscant els millors restaurants on menjar. Amb aquesta
ruta, ha creat un document que
porta per nom Catalunya Galtes
Tour 2018, un PDF de 74 pàgines

on explica la seva ruta de teca
d’una manera divertida i amena.
De fet, les galtes són les protagonistes d’aquest document,
que està tenint força ressò a les
xarxes. A l’estil del programa de
TV3, Joc de Cartes, en Jordi i
la Sara van puntuar cada àpat,
dels restaurants visitats, i un
cop acabat el viatge van tirar
endavant aquesta guia gastronòmica virtual.

Ho hem vist al Facebook del TOT
Angelina Ricard
Gairebé cada any es perd
sorra a les platges i les
actuacions per evitar-ho
o minimitzar son pràcticament nul·les

Kris Tineta
És aigua...i si el mar diu
"Aixó és meu"...no hi haurà
pedra que l'aturi

Mari Moreno
Tantas construcciones,
pero el agua siempre lleva
su curso ,es algo que no se
puede evitar!

Pròxima pregunta:
A partir de dilluns comença la
campanya de la vacuna de la
grip. Penses vacunar-te?
Sí, em vacunaré
No, no em vacunaré

Els nostres seguidors
han opinat!
Nou aparcament al carrer Sant
Miquel (sortida teatre Zorrilla)
després els veïns parem 5
minuts i multa! @lourdesguri

Les factures de l’Ajuntament
de Badalona ja haurien pogut
ser 1714
@cblanchmur

En breve estará disponible la
edición de bolsillo de las facturas ayuntamiento
@CristianGRuiz
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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:
La Rambla

Fet a Badalona

Cafès Bofarull

Entitats

Plataforma Deixem de ser invisibles
Entitat que busca solucions
per millorar l’accessibilitat de
Badalona en tots els aspectes
i col·laborem per tal de crear
espais de cohesió i participació des del respecte per
la diversitat. A la Plataforma Deixem de Ser Invisibles
treballen per un model social
inclusiu en diversitat, llibertat
i dignitat, en el que tothom

hi càpiga. Disposen d’una
pàgina web on trobareu totes
les dades, així com campanyes de consciencio. dsi.cat

Cafès Bofarull és una empresa
establerta al barri del Progrés,
especialitzada en l'elaboració
de cafè artesanal, amb més
de 80 anys d'experiència en el
sector. Mantenen tradicions com
el torrat artesanal per origen al
mateix temps que incorporen les
noves tendències.
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Cultura

Un Filmets amb accent italià
projectarà fins a 220 curts
Cinema | Redacció

Tor n e n 9 d i e s d e p et i te s
històries. La 44ena edició
del Filmets arrenca, aquest
mateix divendres, amb la
sessió inaugural. Fins dissabte
27 d’octubre, Badalona serà
un referent internacional dels
curts, però també referent des
de l'òptica professional. Ja
l'any passat es va establir una
col·laboració amb el Clúster
Audiovisual de Catalunya, que
en aquesta edició ha fet possible
l'aposta per les coproduccions
amb Itàlia, a partir del projecte
europeu de set companyies
de la regió de l'Apúlia. Aquestes productores arribaran amb
una subvenció de 10 milions
d’euros a invertir exclusivament
en coproduccions amb altres
països europeus i les companyies catalanes i de la resta de
l'estat intentaran que es puguin
tancar el màxim de projectes
dins la sessió de treball que els
organitza Filmets a Badalona.
Si l'experiència funciona es
podria obrir dins el festival un
espai dedicat expressament
per a la indústria del curtmetratge.

Establiments del Centre, com Dora, han guarnit els aparadors pel Filmets

220 pel·lícules en competició, un 50% estrenes
Pel que fa a la secció oficial, el
festival ha programat entre el
19 i el 28 d'octubre un total de
220 pel·lícules en competició, de
les quals el 50% són estrenes a
Catalunya o l'Estat. Com cada
any, la procedència dels treballs
és molt variada i n'hi haurà 26
produïdes a Catalunya, de les
quals sis són de Badalona.
D'entre les estrenes, n'hi ha
una que destaca perquè és, a
més, estrena mundial, 'Donde
no puedes llegar'.El curt està
protagonitzat per Assumpta
Serna, una de les estrelles que

passarà pel Filmets.Ninetto
Davoli, Premi Honorífic i sessió
de curts de Pasolini. El Premi
Honorífic recau sobre l'actor
Ninetto Davoli. Coincidint amb la
presència de l’italià a Badalona,
el Filmets programa una sessió
de cinema històric dedicat a
Pasolini en la que el mateix
Davoli serà l'encarregat de
presentar-lo, juntament amb el
director del festival de curtmetratges de Vicenza, Pasolini
Luca dal Molin. Les sessions
familiars o Badalona en curts
no faltaran al festival.

Carrer a carrer
Segons la tradició, Santa Anna
fou l’esposa de
Joaquim i mare
de la Verge Maria. A l’Orient el
culte data del segle VI, mentre
que a l’Occident data del VIII.
Centre

Carrer
de Santa Anna

Tots els carrers de Badalona. Museu
de Badalona, 2003. Margarida Abras,
Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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12 edificis de Badalona podran visitar-se
durant el 48h Open House Barcelona
La relació d’edificis
visitables seran:
• Anís del Mono
• Museu de Badalona
(Termes, Casa Dofins i
Jardí Quint Licini)
• Casa de la Vila i Refugi
• Casa Prat
(Via Augusta)
• Sant Jeroni
de la Murtra
• Escola Jungfrau
• Escola Artur Martorell
• Edifici d’habitatges
Progrés
• Edifici Capitania
Port de Badalona
• Edifici d’habitatges
Gama
• Can Mercader
• Casa Tolrà

Patrimoni | Redacció

El 27 i 28 d’octubre tornarà el
48h Open House Barcelona.
12 espais de la ciutat obriran
por tes durant el cap de
setmana en la novena edició
del festival d’arquitectura.
De tots els espais de Badalo-

na que es podran visitar per
l’Open House 2018, alguns
obriran dissabtes, d’altres
diumenge i també n’hi haurà
que estaran ober ts durant
els dos dies. Les visites són
gratuïtes però hi ha sis espais
que requereixen inscripció
prèvia.

Les novetats de l’Open
House Barcelona 2018
E l p r o g r a m a d e l ’e d i c i ó
d ’e n g u a ny d e l 4 8 h O p e n
House incorpora edificis nous.
Entre les novetats, hi ha Casa
Prat, a la Via Augusta, l’escola
Artur Martorell o Jungfrau, o
l’edifici Gama, entre d’altres.

Segona edició del Festival Mínima Expressió
Teatre | Redacció

Aquest cap de setmana,
20 i 21 d’octubre, Badalona
celebra la segona edició del
Festival Mínima Expressió,
una tro bad a d e teatre en
format a Badalona, organitzat per l’Orfeó Badaloní i la

companyia teatral El Cielo
al Revés. El doble propòsit
d’aquest festival és, d’una
banda, donar l’oportunitat a
totes les companyies i grups
d’estudiants de teatre que ho
desitgin de mostrar al públic
una peça de creació pròpia en
format micro, i per una altra,

introduir a la ciutat de Badalona una programació teatral
en aquest format encara poc
tractat en la nostra ciutat. Les
sessions seran dissabte, a
les 21h i diumenge a les 19h,
a l’Espai Tolrà, al carrer Enric
Borràs 19-21. El festival està
patrocinat per Toldos Zaballos.
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Badalona
Divendres 19 d’octubre
Jornada pedagògica Maria
Aurèlia Capmany, cal inscripció prèvia, a partir de les 9h, a
l’Espai Betúlia
Filmets 2018, estrena del documental Hamza, a les 19h, al
Teatre Zorrilla

Concert tribut a Bruce, amb
Manel Fuentes, a les 24h, a la
Sala Sarau 08911

Diumenge 21 d’octubre
Filmets 2018, sessions des de
les 10:30h, al Teatre Zorrilla.
A les 12:30h, sessió familiar i
a les 18h, sessió d’Itàlia. Entrada lliure
III Fira d’adopció i conscienciació animal de Lloreda,
de 9h a 21h, a la plaça de la
Segona República

Sessió inaugural de Filmets,
a les 22h, al Teatre Zorrilla. (cal
inscripció prèvia)

Presentació de la cervesa
del segle XVIII, a les 11h, al
Museu. cal fer inscripció prèvia
al Museu a partir del 18 de
setembre. Aforament limitat

Dilluns 22 d’octubre
Filmets 2018, sessions des de
les 10h, al Blas Infante i Zorrilla
Conferència: "Maria Aurèlia
Capmany", a càrrec de Marta
Nadal i la Pilar Aymerich. En
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, a les 19h,a
la Biblioteca de Can Casacuberta
Cicle Per fi es dilluns! Concert amb la Big Band de Badalona, a les 20h, a l’Escola
Moderna de Música. Carrer
Germà Bernabé, entrada lliure

Dimarts 23 d’octubre
Filmets 2018, sessions des de
les 10h, al Blas Infante i Zorrilla

Dimecres 24 d’octubre

Concert amb l’Orquestra
Mondragón, a les 23:30h, a
la Sala Sarau 08911

Filmets 2018, sessions des de
les 10h, al Blas Infante i Zorrilla

Dissabte 20 d’octubre
Filmets 2018, sessions durant
tot el dia, des de les 10h a les
23h, al Teatre Zorrilla. Entrada
lliure
Primer Mercat Medieval de
Tardor de Badalona, dissabte
20 i diumenge 21, a la plaça
Pompeu Fabra
Festival Mínima Expressió,
festival de teatre de petit format,
a les 21h, organitzat per l’Orfeó
Badaloní i la companyia teatral
El Cielo al Revés, a l’Espai
Tolrà, del carrer Enric Borràs

Visita guiada a la fàbrica de
l’Anís del Mono, a les 11h, cal
inscripció prèvia al Museu
Festival Mínima Expressió,
festival de teatre de petit format, a les 19h, organitzat per
l’Orfeó Badaloní i la companyia
teatral El Cielo al Revés, a
l’Espai Tolrà, del carrer Enric
Borràs

Presentació del llibre "Pompeu Fabra. L'aventura de la
llengua", a les 19h, a l’Espai
Betúlia

Dijous 25 d’octubre
Filmets 2018, sessions des de
les 10h, al Blas Infante i Zorri-
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lla, a les 16:30h, Filmets Pro,
Masterclass amb Josep Roig

tats de pau, a càrrec de Joan
Villarroya Font. Catedràtic
d'Història Contemporània de
la UB, a les 19h, al Museu

Montgat
Divendres 19 d’octubre
Book Club amb la novel·la
“Zero K.”, by Don DeLillo, a
les 19h, a la Sala Josep i Pere Santilari de la Biblioteca
Tirant lo Blanc

Trobada amb la companya
Xiquirriquiteula Teatre i tast
de l’espectacle Laika, a les
17:30h, a la biblioteca Lloreda
Conferència: El final de la Primera Guerra Mundial i els trac-

Dissabte 20 d’octubre
Presentació del llibre Historia del baloncesto en España
(1910-2018). Edició de Carlos
Jiménez, a les 19h, a l’Espai
Betúlia

Obra de teatre Toc Toc, dissabte, a les 22h i diumenge
a les 18.30, a la sala Pau
Casals, a càrrec del Centre Recreatiu i Cultural de
Montgat

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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«La fira de Badalona ja s'ha
consolidat al municipi
perquè portem dues edicions
amb prou èxit»
Fires | Carles Carvajal

Els Clicks de Playmobil seran
els protagonistes de la tercera
fira que se celebrarà al Centre
Cultural l’Escorxador de la
Salut, nau-3, amb una exposició de figures que es trobaran
repartides entre diorames de
col·leccions privades. Aquests
estaran enfocats cap a diferents
temàtiques. Serà el cap de
setmana del 27 i 28 d’octubre.
Des del TOT hem parlat amb el
seu organitzador, el jove Albert
Sánchez.
Com va sortir la idea de fer una
Fira Playmobil
a Badalona?
Tant jo com els meus pares
portàvem molt de temps dins del
món de les fires de Playmobil. Es
celebraven a moltes poblacions

de Catalunya, però a Badalona
encara no. Com som de Badalona, vam pensar que seria una
bona idea celebrar una fira sobre
la nostra afició a la ciutat. A part
d'això, també ens feia il•lusió
organitzar un esdeveniment
gràcies al qual es pogués realitzar una donació a benefici d'una
entitat infantil-juvenil badalonina.
Podríem dir que la tercera
edició es de la consolidació?
Podríem dir que la fira de Badalona ja s'ha consolidat al municipi
perquè portem dues edicions
amb prou èxit i esperem que
puguem seguir celebrant-ne
més.
Quines novetats
hi trobarem?
Enguany com a novetat tenim
un recull de diorames diferents

als d'anys anteriors. Com cada
any, un d'ells en especial estarà
dedicat a una festivitat o emblema de Badalona. A part, podrem
trobar altres magnífics diorames
de fantasia, western... També
oferirem nous tallers per als
visitants de la fira.
També hi ha un apartat
solidari, no?
Com cada any, fem una donació
a una entitat infantil-juvenil de la
ciutat. Per tant, amb el bo d'ajut
dels visitants podem efectuar
aquesta donació, una donació
feta per Badalona. Enguany
donarem aquests diners a a
TDAH Badalona (Transtorn per
dèficit d'atenció amb o sense
hiperactivitat). A part d'aquesta
donació, també farem un recapte
d'aliments que seran donats a
l'Associació d'amics del Gorg-
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Parlem amb l’Albert Sánchez,
organitzar de la Fira Playmobil

Pont del Petroli. @toti6869

Antic escorxador municipal de Badalona. @toti6869

Mar. Per a cada quilogram
d'aliments no peribles (llegums,
pasta, llet...) donarem un tiquet
per entrar en un sorteig de
Playmobil.

de les botigues de joguines i
centres comercials al nadal quan
s'omplen de caixes blaves de
Playmobil i les nenes i els nens
les demanen.

D'on ve el públic que ve a la
Fira?
El públic de la fira és majoritàriament de Badalona, tot i que
també tenim públic de l'àrea
metropolitana de Barcelona.
També una part del públic són
col•leccionistes i aficionats als
Playmobil que recorren totes les
fires de Catalunya.

I els nens d'ara juguen amb
Playmobils com abans?
La joguina ha canviat molt si
comparem l'actualitat amb el
passat. El "click" o figura tenia
com a principal objectiu desenvolupar la imaginació dels més
petits. Per això, en els inicis una
mateixa figura servia com a indi,
obrer o cavaller medieval. En
canvi, actualment podem veure
un munt de figures diferents,
cadascuna adequada a cada
temàtica.
Està clar que la joguina ha hagut
d'evolucionar amb el pas del
temps i adaptar-se a les tecnologies d'ara. Per exemple, quan
va sortir el primer camió de

Fa gairebé 40 anys que van
arribar els primers Playmobil.
Creus que encara estan de
moda?
Els Playmobil segueixen estant
de moda i és una de les joguines del moment. Un exemple
molt clar són els aparadors

bombers no tenia llums i la sirena
era una campana metàl•lica. La
meva generació va poder gaudir
d'un camió amb llums de veritat.
Actualment els camions tenen
llum i so.
Que té un Playmobil que no
té un lego, per exemple?
Aquesta és una pregunta difícil
de respondre perquè el Lego
sempre s'ha considerat el
bàndol contrari de la Playmobil.
En comparació amb el Lego, el
Playmobil és una figura amb la
qual un infant pot jugar sense
cap tipus de problema perquè
tenen una gran resistència. La
joguina també és molt més gran,
fet que facilita jugar-hi amb ella.
Es pot resumir que el Playmobil
és una joguina que ajuda molt als
nens i nenes a jugar amb ella. Tot
i això, ambdues joguines tenen
beneficis i inconvenients.
21
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Novetats

Editorial

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

Mare de llet
i mel
El Hachmi,
Najat

First Man - El primer hombre

A l'epíleg de La filla estrangera
(2015), la narradora anunciava:
«Escriuria la seva història (la història de la mare) i així podria ser
jo sense ser per ella però també ser jo sense ser contra ella».
Tres anys hi ha esmerçat Najat
El Hachmi a escriure la novel·la
Mare de llet i mel.
Solenoide

Direcció: Damien Chazelle
Intèrprets: Ryan Gosling, Jason Clarke, Claire Foy,
Kyle Chandler, Corey Stoll

Centrada en Neil Armstrong, aquesta pel·lícula
narra la fascinant història de la missió de la NASA
que va portar el primer home a la lluna.

Crítica: 		

Públic:

La casa del reloj en la pared
Direcció: Eli Roth
Intèrprets: Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan, Renée Elise Goldsberry

Cartarescu,
Mircea

El Lewis és un nen que se'n va a viure amb el seu
oncle, el Jonathan, a una antiga mansió que amaga un tic-tac misteriós. Però la vida tranquil·la de la
seva nova ciutat amaga un món secret de mags
i bruixes on, accidentalment, desperta els morts.
A la Bucarest en blanc i negre de l'època comunista un
professor d'extraradi transcendeix els límits de la realitat que
l'envolta i posa en qüestió amb
cinisme i humor una existència
poblada per dones saturnines,
metges sinistres, mestres mediocres i visionaris guillats.
Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 158

Crítica: 		

Públic:

Smallfoot
Direcció: Karey Kirkpatrick

Un ieti jove i llest es troba amb una cosa que pensava que no existia, un ésser humà. La notícia
de l'existència dels éssers humans provoca una
commoció a la senzilla comunitat de ietis, que es
pregunten quines altres coses poden existir més
enllà del seu llogaret nevat.
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

La Rambla desdentada
Jaume Gironès

C o m a veí i u s u ar i d e l a
Rambla visc amb preocupació la lenta degradació de la
Rambla, concretament del
tram comprés entre el carrer
d e M ar fin s a Pr im s’han
decapitat/suprimit 16 palmeres, la majoria dels bancs
estan destrossats, pintades
arreu, també en el monument

de Roca i Pi, herbotes en
els escossells de les palmere s, el pa s s oterr at d e la
via del tren és propi d ’un
país terc er mund ist a i per
arrodonir-ho, els patinadors
(no em refereixo als nens),
que amb total impunitat ens
envaeixen, i són el terror dels
vianants.
Crec que és un deure moral
i de justícia distributiva

Ratas en las palmeras

que aquesta administració
inverteixi una petita part de
la recaptació provinent de
les ta xes que en concep te d’ocupació privativa de
l’espai públic recapta (cada
dia tenim menys espai públic
i més activitats de restauració), en el manteniment
d ’aquest a p et it a jo ia t ant
estimada pels badalonins/
es, que és la Rambla.

Màgia sota
les estrelles
Beatriz Ruiz

Cristina Manjón

SOS, ratas en las palmeras
de Avenida África bloque 6b,

solicitó urgente su retirada,
nos entran en la casa y no
podemos abrir ni las ventanas.

Durant la meva vida
M’omplia de màgia
En aquelles arrels,
Totes plenes de música i alegria.
A sota del mar
Sonava la meva veu,
Com un cant de pintura blanca.
La il·lusió de ser una
gran ballarina.
És podria fer realitat.
La pols d’estrella m’ il·luminava
En aquella foscor calcinada,
I com un vol de colom
Sorgia amb les meves sabatilles
de ballet.
I baix el compàs de les cançons
Sentia els clars de lluna,
El seu reflex màgic
En aquelles onades de mar
salada.
Era de nit.
Els meus peus eren com perles
de platja
En un jardí ombrívol,
I de princesa daurada.
23

Lectors-28-29.indd 2

16/10/2018 9:23:40

SUPLEMENT CASAMENTS
Pentinats de núvia: les millors
propostes per donar el 'Sí, vull'
Encara que hi ha casaments
durant tot l'any, els mesos que
vénen són els preferits per
celebrar el gran dia. I encara que
se sol parlar més del vestit, el
pentinat és un factor clau perquè
una núvia estigui veritablement
enlluernadora.
La qüestió no és tan senzilla
com pot semblar a priori. D'una
banda, demanem alguna cosa
original, elegant i de tendència;
de l'altra, necessitem veure'ns
naturals i fidels al nostre propi
estil. Per ajudar-te a prendre
aquesta important decisió -o
perquè puguis assessorar les
futures núvies que coneguis- et
portem una selecció dels millors
pentinats de núvia que proposen les firmes de perruqueria
per a aquest any.
Kevin.Murphy:
pur romanticisme
En la seva col·lecció nupcial
I.DOO, la firma australiana
Kevin.Murphy proposa estils
portables, frescos i, sobretot,
molt naturals. El seu objectiu

és aconseguir la individualitat de cada dona, alguna cosa
cada vegada més present en
les passarel·les i en la vida
real. Una manera de personalitzar el cabell és a través de
l'ocupació d'accessoris i flors
fresques. Com explica Ilona
de Leeuw, directora creativa
de la col·lecció, "quan es tracta
del cabell, crec que tractem de

recarregar-ho tot massa. És
millor fer-ho més senzill". Els
pentinats que hem seleccionat
són una diadema trenada a
manera de corona i un semi
recollit que realça la bellesa del
cabell. Els dos pentinats estan
decorats amb flors. El resultat
és preciós!
Raquel Saiz:
clàssics renovats
Som unes grans seguidores del
treball de la perruquera càntabra Raquel Saiz, que destaca
especialment en el camp de
les núvies. La seva sensibilitat
a l'hora de crear els pentinats i
la capacitat que té per donar-li
un aire modern als recollits de
sempre, fan que qualsevol núvia
es pugui sentir a gust amb les
seves propostes. Com a mostra,
la seva col·lecció Belle Epoque,
en la qual aposta per flocs solts,
textures desenfadas i trenes.
Hem escollit un recollit baix i
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trenat pels laterals, una cua
baixa ondulada i, a la foto de
portada, un recollit a força de
trenes molt original.
Raffel Pages:
inspirats en l'Street Style
Les tendències que arriben al
carrer també es poden traslladar
a la moda nupcial, encara que a
priori no sembli que s'enganxin
massa. Ho veiem en la nova
Bridal Collection de la signatura Raffel Pages, que proposa
un monyo alt i sense elaboracions per a una núvia bohèmia
i romàntica. La clau del look
està en el serrell obert, que tant
es porta aquesta temporada.

La segona imatge que hem
escollit recull la tendència dels
ornaments en els cabells, en
aquest cas forquilles blanques,
que cobreixen un munt de petits
monyos trenats. És perfecte
per donar un aire més atrevit
al teu look.
Centre Beta:
una visió d'avantguarda
Two Sights, de Centre Beta, és
una mateixa col·lecció amb dues
mirades: la de Gonzalo i Ziortza
Zarauza -pare i filla- sobre una
mateixa núvia. Ziortza s'alia
amb els trenats i experimenta
amb les formes per aconseguir
una núvia sense massa artifici

i d'aspecte juvenil. Per la seva
banda, Gonzalo opta per una
núvia sòbria i elegant, a través
de recollits desestructurats. Dos
interessantíssimes opcions per
a les amants dels recollits que
no es conformen amb el típic. A
més, recorda que pots fer variacions sobre aquests treballs o
qualsevol altre que escullis per
apropar-los més al teu estil.
L'Oréal Professionnel:
per convidades
Encara que no et casis, potser
sí tinguis algun casament a la
vista. Per això també et portem
dues propostes per convidades, de la col·lecció nupcial

SÍ! VULL!
Guifré, 82 · 93 397 71 56

LES ÚLTIMES
TENDÈNCIES
EN ALIANCES
I ELS MILLORS
PREUS!
- GARANTÍA DE
QUALITAT 25
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· Rams de núvia
· Decoració del restaurant
· Centres de cerimònia
· Flors per al cotxe de noces
933 84 26 53 · Francesc Layret 40

de L'Oréal Professionnel per a
aquest any. D'una banda està
Cherry Blossom, un recollit a
tres nivells que ha estat creat
per la firma Luis & Tachi. La
zona frontal, molt polida, afegeix
sofisticació al look. També ens
encanta com queda l'adorn de
flors. L'altre pentinat es diu Low
Tail i ha estat dissenyat per
R'Difusion. Es tracta d'una cua
baixa, minimalista i sòbria, que
resta embellida per una diadema, també amb motius florals. Si
t'atreveixes, encertaràs!
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LUCE UNA PIEL RADIANTE

Exclusivo tratamiento facial purificante
y oxigenante Combina tecnología
médica y cosmética profesional para
oxigenar y purificar la piel externa e
internamente.
Regalo: Reflexologia podal
C/ Roger de Flor, 98 Badalona
93 383 14 88 info@armoni.es www-armoni.es
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Et cases? Prepara't per al gran
dia amb aquest calendari beauty

To t i q u e e n c a r a t i n g u i s
mesos per davant, la voràgin e d e l s p r e p a r at i u s i l e s
emocions del casament faran
que el temps passi volant,
així que gaudeix de c ada
etapa tant com puguis, fins
i tot d'aquesta inicial, en la
qual encara està tot per fer i
no saps ni per on començar
a preprar.

Aquest és el calendari
beauty que et proposem
nosaltres:
Entre 6 i 3 mesos abans
Fer una primera visita tres
mesos abans del casament
per confeccionar un pla de
tractaments personalitzats,
facials i corporals, en funció de
les necessitats de cada núvia
i nuvi, i així aconseguir que la

¿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

pell llueixi radiant, lluminosa i
bonica. Si ets major de 36 anys
o vols millorar la teva figura
(modelar el cos, reduir volum,
etc.), és aconsellable realitzar
aquesta primera visita 6 mesos
abans del casament.
1 mes i mig abans
Proves de maquillatge i pentinat. Com ens explica Felicitat
Carrera, el maquillatge de la
núvia ha d'aparentar senzillesa,
però és una feina molt elaborada que embelleix gairebé
sense ser percebut. El cabell
és un element clau dins el total
look per la qual cosa, a més de
la prova de pentinat (que sol
coincidir amb la penúltima prova
del vestit), és molt aconsellable
demanar un tractament de nutrició i reparació.
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punt, la cara també agrairà
un tractament d'hidratació. A
més, és important no experimentar amb cosmètics nous a
casa, ja que poden causar una
reacció al·lèrgica i espatllar el
gran dia.
2 dies abans
Disseny de celles. Ara ja pots
donar-li la forma desitjada
a les teves celles. Pensa
que la distància entre els
angles, el seu gruix i longitud
poden canviar dràsticament
l'expressió de la teva cara.
Si no t'has decantat per la
depilació permanent, toca una
sessió de depilació amb cera.

1 mes abans
Higiene facial. Una neteja
en profunditat millorarà
l'aspecte de la pell i facilitarà
la penetració dels productes
que s'apliquin en els següents
tractaments, perquè el maquillatge llueixi perfecte el dia del
casament.

2 setmanes abans
Exfoliació i hidratació corporal. Perquè el cos de la núvia
i el nuvi llueixin impecables i
suaus com la seda és fonamental sotmetre a un peeling
corporal, sobretot si es va a
realitzar un bronzejat amb sol
artificial o natural. En aquest

A 1 dia abans
Bellesa de peus i manicura.
És aconsellable realitzar un
esmaltat de llarga durada per
a presumir d'unes ungles a
prova de celebracions!
El dia del casament
Perruqueria, maquillatge,
fotos, somriures... Gaudeix
d'aquest dia inoblidable!

Plaça Pep Ventura 13
08912 Badalona
Tel. 93 3871795
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Tendències

Tractaments
per als cabells

bellezaactiva.com
Us expliquem els diferents
tractaments per als cabells
que podem adoptar en funció
dels problemes que presentin.
• Si el cabell creix lentament
el millor és estimular-lo amb
una cura de factors de creixement plaquetari. El tractament
consisteix en microinjeccions
intradèrmiques de plasma en
el cuir cabellut. Els factors de

creixement s’extreuen de la
sang del pacient.
• Per solucionar un cabell
excessivament fi, el millor és
camuflar-lo amb postissos. Les
pròtesis capil·lars inclouen des
de serrells de posar i treure fins
a cabelleres de la longitud que
desitgem. El postís aconsegueix augmentar fins a un 50%
el volum del nostre cabell.
• Si el cabell està mancat de
vida, el col·lagen és el nostre

principal aliat, perquè reforça
el cuir cabellut i a més aporta
volum. Nutrients com l’aminexil,
els aminoàcids o la vitamina PP
(niacina) també ajuden a reforçar la fibra capil·lar, estimulen la
producció de queratina i reactiven la microcirculació.
• Q uant a c abells febles,
l’arginina concentrada reforça
el cabell des de l’arrel fins a les
puntes nodrint a més el bulb
capil·lar.

Mercé Rodríguez

• Arrenjaments i reformes
• Roba a mida
• Roba de la llar
• Nuvies, comunions
i cerimonies
• Vestuari teatral i artístic
C/Rivero, 10 Badalona
de 10 a 14 i de 17 a 20h.
Dissabtes tarda tancat

MODA Y ARREGLOS DE ROPA
Rambla Sant Joan, 79 A Badalona
637 143 341 · 930 072 088
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Llar

Retirar les fulles del jardí
`

`

Redacció / ACPG

Amb l’arribada de la tardor
molts arbres del nostre jardí
comencen a perdre fulles. Això
succeeix quan comencen els
primers freds, per aquesta raó
les fulles es desprenen generant
una gran catifa. Les fulles mullades que es troben sobre un terra
enrajolat poden convertir-se
en una superfície lliscant. A
més, quan cauen sobre els brots
tendres dels prats generen que
es podreixin. Si penseu deixarles en la gespa fins que es
converteixin en adob les fulles
acabaran asfixiant i matant la
gespa. La manca d’aire i el fet
de no rebre llum pot provocar
taques marrons que, no només
són antiestètiques, sinó que
generen l’aparició de fongs,
insectes i moltes malalties.
31
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Arrenca un espai de
benestar emocional setmanal
Una xerrada sobre les emocions
a càrrec de professionals de
Badalona Serveis Assistencials
(BSA) ha donat el tret de sortida
aquest dijous, a l’Espai Obert de
Benestar Emocional, una iniciativa adreçada als veïns de Nova

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

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

Lloreda, Sistrells i Sant Crist
de Can Cabanyes, però oberta
a la ciutadania de la resta de
Badalona, que es desenvoluparà
setmanalment al Casal de Gent
Gran de Nova Lloreda.
Cada dijous, de 17.30 a 19 hores,
el casal acollirà una activitat per
afavorir la salut mental organitzada per serveis o entitats que
formen part de la taula de benestar emocional constituïda l’any
passat en el marc del programa
“COMSalut. Comunitat i salut”.
El Centre d’Atenció Primària
(CAP) Nova Lloreda, gestionat
per BSA, va ser escollit el 2015
per participar en la fase pilot
d’aquest programa, impulsat

pel Departament de Salut, que
vol potenciar les actuacions de
salut comunitària.
En el marc d’aquest projecte, i
en col·laboració amb l’Agència
de Salut Pública de Catalunya
i l’Ajuntament de Badalona, es
va desenvolupar un procés obert
a la participació ciutadana per
determinar necessitats de salut
a atendre de manera prioritària
en els barris de Nova Lloreda,
Sistrells i Sant Crist de Can
Cabanyes. Fruit d’aquesta anàlisi
es van constituir dues taules
formades per entitats i serveis:
una de benestar emocional i una
de gent gran.
La primera acció engegada per
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Salut

la taula de benestar emocional,
que va arrencar l’octubre de
2017, va ser “Escolta activa”,
un projecte per abordar, de
forma grupal, malalties de salut
mental com trastorns d’ansietat,
depressions menors o trastorns
adaptatius. A aquesta proposta
de teràpia grupal, que es porta
a terme al CAP i condueixen un
psicòleg i un infermer comunitari,
se suma ara l’Espai Obert de
Benestar Emocional.
La xerrada “Com ens sentim?
Parlem de les emocions”, a càrrec

Farmàcies
FARMÀCIA AGUILAR

de tres infermers de BSA, ha
inaugurat aquest dijous l’espai,
que donarà cabuda a propostes
de tipologia diversa -com xerrades, sessions d’exercici físic,
etc.- i que inclourà en la seva
programació activitats per a totes
les edats. Una classe de ioga,
una exhibició de curtmetratges i
una xerrada sobre l’exercici com
a antidepressiu són algunes de
les propostes que es duran a
terme entre octubre i novembre. Per assistir a les activitats
no caldrà fer inscripció prèvia,
FARMÀCIA LLOREDA

Av. Catalunya, 60-62 · 93 388 18 41

Francesc Layret, 83 · 93 389 52 08

FARMÀCIA P. RELAT

Concòrdia, 1 local B-41 (C.C.Màgic)
93 224 55 58

FARMÀCIA PUCHOL

Canonge Baranera, 60 · 93 384 04 53

de Mar, 23 · 93 384 12 33

Ptge. Riu Ter, 18-20 · 93 460 28 55

Juan Valera, 197 · 93 388 05 04

Av. Martí Pujol, 133 · 93 384 48 06

President Companys, 45

Av. Martí Pujol, 6-8 · 93 389 53 03

Llefià, 15-17 · 93 387 42 98

Salvador Seguí, 4 · 93 387 39 16

Av.d’Alfons XIII nº 127 93 387 93 50

FARMÀCIA BELENGUER
FARMÀCIA CAIRÓ

F. EDUARD CONDÓN
F. FERRÉ-CLAPÉS
FARMÀCIA GAY

F. J. SALLA FUSTER

però les places seran limitades
a l’aforament de la sala.
Les entitats i ser veis que
desenvoluparan l’Espai Obert
de Benestar Emocional son
l’Ajuntament de Badalona (Salut
i Serveis Socials), el Casal de
Gent Gran de Nova Lloreda, la
Biblioteca Lloreda, Badalona
Associació Afectats de Fibromiàlgia, Espai Jove Supernova, el programa XarXaJoves
Barcelonès Nord, les farmàcies
Nova Lloreda, Condon i Lloreda,
i Badalona Serveis Assistencials.

Antiga de València, 31 · 93 399 92 76
Antiga de València, 31· 93 399 92 76

FARMÀCIA SERENTILL
FARMÀCIA VIVES

FARMÀCIA VIAYNA

FARMACIA MASNOU
FARMÀCIA OLÍMPIC
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Redacció /amic.cat
El peix té una importància
cabdal en la nostra alimentació i s’inclou dins els aliments de consum setmanal
recomanat, juntament amb
les carns i els ous. Quan es
parla de peix, el consum ha
de ser altern entre el peix
blanc, el peix blau, especial-

ment fresc, però també en
conserva, si és de bona qualitat. Amb el consum de peix
ens assegurem l’aportació
adequada a la nostra dieta
de proteïnes, vitamines, minerals i greixos saludables.
La proporció nutricional dels
diferents peixos dependrà no
tan sols de la seva varietat,
sinó de l’estacionalitat. En ge-

neral, el contingut energètic
és baix i oscil·la entre les
70 i les 200 calories als 100
grams. Pel que fa a les proteïnes, la proporció està entre
el 15 i el 23%, en qualsevol
cas es tracta de proteïnes
d’alta qualitat i de millor digeribilitat que la carn. Pel que fa
al contingut de greix, aquest
és divers i dependrà de si es

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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Gastronomia

El peix, imprescindible
per a una bona alimentació
tracta de peix blanc o blau.
Els peixos blancs (lluç, bacallà, llenguado...) tenen un
contingut menor de greix 1%,
que d’altres espècies semigreixoses 3% (truita, palometa, emperador...) i greixoses
7% (arengada, seitó, sardina,
tonyina...) El contingut en
greix del peix també està en
consonància amb l’estació de

l’any, essent més alt a l’estiu.
Els greixos del peix són especialment rics en àcids poliinsaturats (Omega3), que són
particularment beneficiosos
en la prevenció de malalties
cardiovasculars i per tenir
un bon desenvolupament del
sistema nerviós. L’aportació
d’hidrats de carboni en els
peixos és pràcticament im-

perceptible. En relació amb
les vitamines, el peix n’aporta
especialment del tipus B.
També cal esmentar els minerals. El calci i el fòsfor són
els que hi tenen més presència, a més del iode, en el cas
dels peixos que siguin d’aigua
salada. El consum de peix
admet diverses coccions:
planxa, vapor, bullit o al forn.

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
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L’ametlla és un fruit sec típic
de la dieta mediterrània. Riques en calci i en vitamina E,
tenen un alt valor energètic i
baix contingut en sucre. El seu
consum, amb mesura, -molts
experts calculen que un grapat al dia- està recomanat
tant als nens com als adults.
També pot formar part, si així
ho aconsella l’especialista,
de dietes de persones amb el

sucre alt, així com a vegetarians, per la seva aportació en
ferro i proteïnes d’alta qualitat. L’ametlla destaca per l’alt
contingut en proteïnes (20%),
fibra (14%), greix (54%), en
la majoria àcid oleic, que regula l’oxidació del colestero
dolent, i el redueix. També cal
esmentar el contingut en minerals (magnesi, potassi i ferro) i en vitamines (E, B1, B2).

SALÓ PRIVAT PER FESTES

Esmorzars de forquilla
Carns a la brasa · Menú diari
Obert de dilluns a
divendres de 8 a 19h.
i divendres i dissabtes nit

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

Carrer de la Mercè, 13 · 08911 Badalona
689 594 455

Com passa amb la majoria
dels fruits secs, en la seva
composició hi ha menys d’un
50% d’aigua. Aquest fet, juntament amb l’alt contingut en
greix és el responsable de l’alt
valor energètic de l’ametlla -i
en general, de tots els fruits
secs-, que supera les 570 calories als 100 grams. És per
això que les persones amb
excés de pes han de vigilar el
consum d’ametlles i de fruits
secs en general.
L’ametlla conté greixos majoritàriament insaturats o poliinsaturats, el seu consum, amb
mesura, resulta beneficiós
per al nostre organisme. Pel
que fa al greix oleic, el seu
consum freqüent ajuda a reduir els índex de colesterol
dolent.
Pel que fa al contingut en
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un grapat d'ametlles
una acció saludable

Vitamina E, té efectes antioxidants fet que és molt recomanable per tenir un bon
aspecte.
Cal apuntar que una ració
d’ametlles, que es pot considerar uns 25 grams -equivalent a unes 20 unitats-, aporta

el 50% de la quantitat diària
que recomanen els experts
de Vitamina E.
El calci és el mineral més destacat de l’ametlla. És per això
que es tracta d’un aliment
molt interessant per a persones que tenen al·lèrgia a la

llet de vaca o que decideixen
fer una dieta lliure d’aliments
d’origen animal. En aquest
cas, la llet d’ametlla pot ser
una alternativa.
A
nivell
cosmètic,
l’oli
d’ametlles aporta hidratació i
vitamines a la nostra pell.

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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Horòscops
Facilitat Imma del Destí AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)

CRANC
(21/6 al 21/7)

Certa tensió amb els
altres per la teva manera
de gestionar les coses del
dia a dia. Et demanen una
implicació més profunda
i tu prefereixes ser més
expeditiu.

Els assumptes laborals
passen per una etapa
de clara transformació i
pots haver de desplaçarte per poder treballar o
fins i tot canviar de lloc
de residència.

TAURE
(19/4 al 19/5)

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Les activitats relaxants
t'ajudaran a regular
l'estrès. Si ets competitiu,
preferiràs l'esport per
cremar l'excés d'energia.
Tot col·laborarà en el teu
descans.

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

Pots sentir-te encallat
en un tema que has de
tancar i afecta a més
persones. Cercaràs altres
vies per solucionar-ho a fi
d'evitar que afecti la teva
economia.

Reps una empenta de
la parella o d'un soci
col·laborador que t'ajuda
a tirar endavant. Aprens
que és bo practicar
l'evasió i inicies un canvi
de paradigma mental.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

El camí més fàcil
s'està complicant i toca
esperar una mica per
po d er g estionar- lo
correctament. Es fa
necessària la paciència
i una visió realista de
les coses.

Els teus pensaments
poden veure's modificats
pels teus sentiments.
Potser estàs acostumat
a ser més analític i ara
et sorprèn que et deixis
portar pel que sents.

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Les relacions afectives
i les amistats es
poden veure beneïdes
pel bon enteniment
i el retrobament,
però compte amb la
tensió provocada per
assumptes materials.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
Dins teu hi ha una
necessitat d'harmonia,
d'aproximació als altres i
de resultar més afectuós,
però, per ara et mostres
prudent i una mica distant
per protegir-te.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
Per assolir objectius,
especialment els de
tipus professional,
hauràs de fer alguns
canvis d'arrel. Veus el
futur amb una bona,
i necessària, dosi de
realisme.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
Et sents preparat i protegit
per les teves conviccions
i manera d'enfrontar
l 'ex i s t è n c i a . Pe n s a
abans de pronunciar
certes paraules, evitaràs
ferir sensibilitats.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
Renoves interessos i
entren a la teva vida noves
maneres de veure la vida.
Possibles filosofies o
pautes que t'ajuden i
complementen el teu
camí d'aprenentatge.

Frases cèlebres

«

La felicitat és un article meravellós: quant més s'en dóna,
més n'hi queda a unt

»

Blaise Pascal

«

Si tanques la porta a tots
els errors, deixaràs fora la
veritat

»

Tagore

38

PASSATEMPS.indd 2

16/10/2018 9:29:25

Méteo

La méteo
setmana del
8 al 14 d’octubre
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

Dilluns de la setmana passada
a la tarda moltes persones van
poder observar una mànega que
es va passejar ben a prop de les
platges de la ciutat. L’endemà
se’n va poder veure una altra,
però aquest cop se situava diverses milles mar enfora. Aquests
fenòmens són menys estranys
del que podria semblar, al litoral
català. Fotografia de Núria
Argemí.

Sudokus
Nivell fàcil

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La pluja va ser la protagonista
de la setmana. Entre dimarts i
dimecres hi va haver la primera
tongada, i la segona va arribar
durant el cap de setmana. En
total es van acumular més de 60
mm, una quantitat força destacable. Tot i això, els aiguats més
importants van caure en altres
zones del país. Per exemple, a
Tarragona es van recollir gairebé 300 mm durant aquells set
dies, més de la meitat de la
precipitació que sol caure en
tot un any. El fet més destacable
va ser que la nit de diumenge a
dilluns ens van afectar les restes
de l’huracà ‘Leslie’. Ho van fer
en forma d’un temporal de xaloc,
amb una ploguda general,
ventades fortes de més de 50
km/h a 70 km/h i onades de més
de 3 metres d’alçada. Amb tot,

de fresca en vam tenir ben poca.
Tret de dilluns, que la temperatura mínima es va situar per sota
dels 15 °C, durant la resta de
jornades l’ambient va ser suau, i
fins i tot xafogós durant les hores
centrals. També és remarcable
el fet que dissabte hi va haver
una nova nit tropical. Si bé a
principis d’octubre encara n’hi
sol haver alguna.
Temp màx

24,1 °C el dia 11

Temp mín
Hr màx

14,6 °C el dia 8
94% el dia 14

Hr mín

56% el dia 8

Press atm màx 1023,0 hPa dia 12
Press atm mín 1004,1 hPa dia 14
Vent màx

54,7 km/h
(sud-est) dia 14

Precipmàx 24h 21,7 l/m2 dia 14
Precip anual
628,4 l/m2
*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Nivell difícil
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Immobiliària

Què passa si el propietari de la teva
vivenda vol entrar a casa?

idealista.com
Membre de:

Agent Immobiliari
Assessorament

Legal, fiscal, tècnic i jurídic. Tramitació de la documentació
necessària, certificacions legals, informes tècnics, estudis de
mercat, anàlisi de viabilitat, etc...

Marketing

Analitzem com és la millor forma de fer publicitat i
donar a conèixer la seva propietat. Comptem amb els
mitjans per millorar la visibilitat i difusió.

La resposta és fàcil de respondre, el propietari d'un habitatge
que està arrendat només pot
passar amb el consentiment
de l'inquilí.
Molts contractes de lloguer
inclouen una clàusula que
permet al propietari entrar a
l'habitatge. No obstant, aquesta clàusula és abusiva i, per
tant, nul·la, ja que l'entrada
vulnera la inviolabilitat del
domicili, segons consta en
l'article 18.2 de la Constitució
Espanyola. Davant d'una situació similar, el millor és acudir
als tribunals.

Home Staging

Cuidem la bona imatge i correcta presentació de l’habitatge,
els detalls, l’ordre, la neteja, l’il·luminació i personalització
dels espais. Amb la tècnica Home Staging aconseguim
generar ambients atractius i amb harmonia.
| Professionalitat | Ètica | Rigor | Discreció |

el teu cercle
de confiança

www.cerclehabitat.com

Truca’ns!

655
922 322
info@cerclehabitat.com

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

Tel. 696 687 826
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 · 93 383 04 68

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!

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.

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.

495.000 €

387.000 €

222.000 €

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.

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.

358.000 € Pàrquing inclòs

250.000 €

350.000 €

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.

STA COLOMA FONDO Ref B- 2896: Pis de 96
m ², 4 hab. ( 2 dobles), bany compl+ cuina
office, menjador de 20 m ² ext a balcó, parquet. Per entrar a viure!

180.000 €

CASA PROGRÉS Ref B- 2781: 250 m ² construïts, 220 m ² útils repartits en PB + pis.
Consta de 2 hab dobles + despatx, menjador
de 25 m ², bany compl + cuina, PATI de 35 m
². Es pot edificar PB+2.

166.000 €

406.000 €

MORERA Ref B- 2846: 90 m ², 4 hab., bany
compl + aseo, cuina office, menjador de 25 m
², 2 balcons, calefacc., porcelanato. Pk inclòs a
la mateixa finca.

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.

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!!

235.000 €

188.000 € Pàrquing inclòs

310.000 €
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIS
BUSCO PISO, Una habitación
o loft, alquiler económico. Ricard.
607 871 137
ES LLOGA HABITACIÓ gran
a Tiana, casa amb llit matrimoni.
687 345 835
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 m ² + 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
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!!!!! 292.000 € Tel
933 832 806
P E P VE NTU R A- 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!!!!
628.000 € Tel 933 830 468
TREBALL
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, por horas. 637
189 533
SEÑORA SE OFRECE para
labores del hogar, limpieza por
horas. 638 883 087
CHICA SE OFRECe para cuidado de personas mayores y limpieza,
jornada completa o por horas. 603
798 581
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,
fines de semana. 631 772 063
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, fija. 698 872 525
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, en las tardes.
697 838 174
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, en las tardes.617
938 042

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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C HI CO SE OFRECE para
cuidado de personas mayores y
labores del hogar. 634 953 496
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, fija. 697 886 366
C H I CA S E O F R E C E para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, fija o por horas.
643 421 053 . 643 071 218
VARIS
COMPRAMOS libros, juguetes, comics, cromos, antigüe-

dades, plumas, puros, objetos
religiosos, restos pisos y casas.
Pago al momento. José Miguel.
679 736 491
COMPRO COMICS, álbumes
de fútbol, Playmobil, Scalextric, Geyperman,Madelman,
muñecas, Tente, Rico, Paya
y antigüedades en general.
679-736-491
¿Q U I E R E S H A B L A R ?
Ll ám am e, yo te e s c u c h o T.
806545186

Necrològiques
17 D'octubre
• José Sánchez Algarra
16 D'octubre

• María Dolores Pordomingo
• Maria Molina Rodenas
• Ana Araque Carrascosa
• Juana Girona Molina
15 D'octubre

• José Aibar Aisa
14 D'octubre

Som líders, gràcies a tu!
El TOT és el mitjà escrit més llegit a Badalona
i també el que més seguiment guanya. Més lectors
i 30.000 seguidors a les xarxes socials, on som el
mitjà líder de Badalona *Dades Baròmetre municipal maig 2018

ANUNCIA'T AL TOT,
TRUCAN'S I T'INFORMAREM

• Patrocinio Gimeno Cerdán
• Ana Sanz García
• Antonia Pérez Chiclano
• Rafael Luque Taba
• José Fernández Cabrera
• Josefa Sánchez Vela
• Jose Vargas Heredia
13 D'octubre

• Lidia Movellán Prieto
• Abel Gascó García
• Dolores López Gómez
• Pedro Gómez Alonso
12 D'octubre

651 976 517
comercial@totbadalona.cat

• Enric Escardívol Ibáñez
• Ángela Bokesa Borupu
• María Carmen Calvo Fraguas
• Dolores Martínez Álvarez
11 D'octubre

• Francisco Cabrera Rodríguez
• Antonio Valle Tienda
• Cinto Minguella Roselló

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
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Badalona Recuerdos
Tren i barques a la platja a principis del segle XX.
Foto antiga: Autor desconegut
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

Renovació distribuïdors

Avda. Martí Pujol, 495-519 · 93 497 01 25
Amb totes Les seccions Peixateria, Fruiteria,
Carnisseria i Xarcuteria al tall i forn cafeteria. Peix de la
Llotja de Badalona. Cada dia a partir de les 13 h.
S'agafen encàrregs al forn al 93 706 78 98
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Som distribuidors perquè BADALONA es mereix una
revista com aquesta i com a badalonins li volem donar
suport.

Ctra. Mataró (Poligon Ribó -Nau 4)
934 640 769
Horari: Dilluns a divendres de 8 a 13h / 15 a 19h
Reparació de vehícles industrials, mecànica,
electricitat, xapa i pintura
Taller autoritzat iveco
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Volem donar-nos a conèixer com a Taller de reparacions
de Vehicles industrials.Tenim una gran experiència, ja
que ens avalen 25 anys com empresa.

Carrer ponent, 134
Tel 648 639 593

Horari:
7.15 a 20h. Dilluns a Dimecres · 7.15 a 22h. Dijous i
Divendres · 7.15 a 16h. Dissabte
Esmorzar Forquilla- Esmorzar – Menú Diari – Tapes
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè estem molt contents del TOT i de poder donar-lo
als nostres clients i veïns.
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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
CANYADÓ
TALLERES MARISTANY
Ctra. de Mataró
(Pol. Ribó -Nau 4)
934 640 769
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
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LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763
CENTRE
ROMÁN PIZZA
PRIM, 173 93 384 84 62
LA NOVA GRANJA
Prim, 177 · 933 841 153
NO + VELLO
Arbres, 5-7
934 640 097 · 633 544 313
KARNS FIBLA
Arnús, 26–28 · 933 846 654
JARDINERIA CONCEPCIÓ
Arnús, 29 · 933 844 059
MOLSA
Canonge Baranera, 10-12
933 848 240
EL VERMUT COROMINAS
Canonge Baranera, 45
647 520 697
FORN BERTRAN -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

17/10/2018 10:48:15

Troba el TOT cada setmana
als nostres distribuïdors oficials
DALT LA VILA
FINQUES BADALONA
Laietania, 17 - 21
933 840 000
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
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CARNISSERIA HERNANDO
Pau Piferrer, 15
933 990 901
MARI-2
Quevedo, 18
933 839 706
LLEFIÀ
TOT POLLASTRE
Joan Valera, 18-22
Marquès Sant Mori, 116
KEBAB BOCATELI
Bellavista, 44
93 250 51 91
BOCATELI
BAR RESTAURANT
Circumval.lació, 22
93 399 80 98
BOCATELI
BAR RESTAURANT
Pérez Galdós, 26
93 382 10 85
PASTELERIA PASCUAL
Antiga de Valencia, 81
933 879 790
JOSE TOMAS
Marquès de Sant Mori, 112
933 877 977
QUEDA POLLO
Avda. St Salvador, 80-84
933 884 827
SAVIC PA
Rda. St Antoni de Llefia, 57
93 514 74 52
LES GUIXERES
RESTAURANT
LES GUIXERES
Electrònica, 26 · 934 652
816 (Pol. Les Guixeres)
LLOREDA
FORN DE PA CA LA FINA
Avda. Lloreda, 55
93 603 06 15
FORN SWING
Catalunya, 39 · 934 606 670

DIETETICA SANDRA
Avda. Catalunya, 45-47
93 387 28 24
CONGELATS ROSALIA
Avda. Catalunya, 77-79
651 11 86 10
GRUPO TOMAS
Rambla Sant Joan, 95
933 995 609
MANRESÀ
RESTAURANT BUKKET
Ctra. de Mataró, 101
933 842 688
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

17/10/2018 10:48:15

Tots els
els mobles al millor
Tots
millor preu
preu

386€
CONJUNT
CONJUNT
Moble TV
TV +
+
Moble
Taula +
+
Taula
4 Cadires
Cadires
4

TRANSPORT
I MUNTATGE
TRANSPORT
I MUNTATGE
INCLÒS EN
EL PREU!
INCLÒS EN
EL PREU!

Menjador estil nòrdic
Conjunt de moble
de menjador
de 180 cm (inclou
Menjador
estil nòrdic
l’altell) amb
taula de
i quatre
cadires
a joc.
Conjunt
de moble
de 130x80
menjador
de 180
cm (inclou

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

L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€
L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€

Busca la botiga més propera a SAYEZ.COM o truca al 93 388 16 91
Estem a BADALONA - BARBERÀ DEL VALLÈS - SABADELL - SANTA COLOMA DE GRAMENET - TERRASSA - CERDANYOLA - MARTORELL
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