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Joieria - Rellotgeria

Joieria La Plana 
us recorda que 

la matinada del 
dissabte 27 

al diumenge 28 
s'han 
d'endarrerir els 
rellotges. A les 3h. 

seran les 2h.
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La plaça de la Vila tornarà a tenir 
un gran arbre de Nadal de 10 metres

Nadal | Carles Carvajal

El govern de Badalona està 
acabant d’enllestir la campan-
ya de Nadal d’aquest any, 
que tal i com ha pogut saber 
el TOT vindrà carregada de 
moltes novetats. Una de les 
principals serà la recupe-
ració de l’arbre de Nadal, a 
la plaça de la Vila. Després 
de tres anys sense arbre, el 
govern del PSC ha decidit 
instal·lar un gran arbre de 10 
metres, a partir del dissabte 
1 de desembre. L’arbre estarà 
situat al centre de la plaça i 
per aquest motiu el pessebre 
quedarà instal·lat més cap al 

cantó d’on hi havia les portes 
de l ’ant ic c inema Picarol. 
L’Ajuntament justifica aquest 
canvi perquè moltes vegades, 
amb l’afluència de gent a la 
plaça, era complicat veure 
sencer el pessebre. L’alcalde 
de Badalona, Àlex Pastor, ha 
explicat al TOT que “l'arbre 
que presidirà la Plaça de la 
Vila, no és el clàssic avet, 
però serà dels més espec-
taculars que s'ha instal·lat 
mai a Badalona. Tindrà molta 
llum de diversos colors, farà 
10 metres d'alçada i estarà 
coronat per una estrella de 2 
metres. Però el més especial 
és que serà transitable i la 

Esbós de l’arbre que s’instal•larà a la plaça de la Vila 

La Setmana

gent podrà entrar per fer-s'hi 
fotos. Sens dubte, serà una 
de les atraccions d'aquestes 
festes”. L’arbre tindrà colors 
càlids, com el rosa, taron-
ja , morat o b lanc pàl· l id. 
La plaça de la Vila també 
presentarà novetats pel que 
fa a la il·luminació amb boles 
de colors. D’al t ra banda, 
durant la propera setmana 
de novembre, l’Ajuntament 
anunciarà la resta de novetats 
del proper Nadal. Segons ha 
pogut saber aquest mitjà, 
s’està acabant d’enllestir un 
gran acte que atraurà milers 
de  persones de fo ra  de 
Badalona. 
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Es comencen a instal·lar 
els llums de Nadal

Nadal | Redacció

Quan falten dos mesos per 
Nada l  a Bada lona s ’han 
començat a instal·lar els llums 
de Nadal. Els primers enllu-
menats s’han fet visibles als 
carrers des de la setmana 
passada. Una de les zones 
on ja es poden veure penjats 
és el carrer Guifré, el carrer 
de Coll i Pujol o a la Plana. 
Des l’empresa encarregada 
de la seva instal·lació, Nycsa, 
asseguren que aquestes 
actuacions és normal que 
es comencin a fer en aques-
tes dates i apunten que “no 
es trigarà gaire” a posar en 
marxa la instal·lació de manera 
generalitzada a tots els eixos 
comercials de Badalona. Des 
de Nycsa han explicat al TOT 
que aquest any, i també el 
vinent, poden instal·lar els llums 
una mica més d’hora perquè 
tenen la concessió adjudica-
da durant els pròxims 3 anys. 
El responsable de l’empresa, 
Carlos Fernàndez, ha detallat 
que enguany s’encendran 
els mateixos carrers de l’any 

passat i pràcticament a tots els 
barris on hi ha comerç hi haurà 
algun punt de llum.

El carrer de Mar estrenarà 
nou enllumenat nadalenc
La novetat, pel que fa a la 
il·luminació als carrers de 
Badalona, arribarà aquest any al 
carrer de Mar. La pròxima setma-
na començaran a instal·lar-se els 
llums en aquest eix comercial 
que enguany seran unes grans 
boles de colors. En total, segons 
l’empresa Nycsa, s’instal·laran 
un centenar de boles lluminoses 
al carrer de Mar. 

L’encesa de llums arribarà 
el 23 de novembre
Com en els darrers anys, els 
llums de Nadals dels eixos 
comerc ials de Badalona, 
s’encendran al voltant del 23 
de novembre. Al carrer de Mar 
i Canonge Baranera, segons 
ha explicat al TOT el president 
de BadaCentre, Cintu Gubern, 
els llums s’encendran el diven-
dres 23, dia de la campanya del 
Black Friday. 

Serveis especials als 
cementiris de Badalona 
per Tots Sants

Casagemes ha acollit la 
XXXII edició de les Noces 
d’Or 

Els cementiris de Badalona, 
el Cementiri de Sant Pere 
i el Cementiri del Sant Crist, 
tenen aquests dies uns horaris 
espec ia ls  amb mot iu de 
la celebració de la Diada de 
Tots Sants. Com passa durant 
la resta de l'any, hi haurà un 
servei d'escales per a qui ho 
necessiti. També durant aquests 
dies hi haurà un servei especial 
d’autobusos al Cementeri Nou. 

Un any més, Badalona ha 
homenatjat a les parelles que 
fa 50 anys que van casar-se. La 
festa, amb ball i berenar, s’ha fet 
aquest dijous a la tarda al pavelló 
de Casagemes. A la festa hi han 
participat 120 parelles, de les 
quals 70 celebren els cinquanta 
anys de convivència aquest 2018 
per primera vegada. A la festa no 
hi ha faltat el pastís d’aniversari. 

El PP demana una bonifi-
cació de l’IBI pels comer-
ciants del passeig marítim

El populars han reclamat 
una bonificació del 90% de 
l’impost de l’IBI durant els dos 
propers anys per als comer-
ciants afectats per les futures 
obres del passeig marítim. El 
PP considera que aquesta és 
una mesura que pot pal•liar les 
conseqüències que tindrà per 
als seus negocis les obres que 
impediran la facilitat d’accés al 
tram comprès des de la Donze-
lla fins al Torrent de Vallmajor.

El carrer dels Arbres ja té els llums de Nadal penjats 
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L'alcalde Pastor estrena Whatsapp 
per parlar amb els veïns

L’alcaldessa de Montgat citada a declarar per l’1O

Ciutat | Carles Carvajal

L'alcalde de Badalona, Àlex 
Pastor, ha facilitat un número 
de telèfon perquè la ciutada-
nia li pugui traslladar les seves 
preocupacions, suggeriments i 
propostes de manera directa a 
través d'un missatge de Whats-
App. El telèfon que ha facilitat 
és el 649.39.39.03. Pastor s'ha 
compromès a respondre tots els 
missatges que li arribin a través 
de la plataforma de missat-

Aq u e s t  d i m a r t s  a l  m a t í , 
l’alcaldessa de Montgat, Rosa 
Funtané, va traslladar-se a la 
Ciutat de la Justícia per decla-
rar en el cas de la celebració 
del referèndum de l’1 octubre 
en espais municipals. A la sorti-

geria instantània WhatsApp. 
L’alcalde apunta que ell, o el 
seu equip, respondran al més 
aviat que li sigui possible, donat 
que la tasca del dia a dia d'una 
alcaldia fa impossible atendre 
tots els missatges de manera 
immediata. Totes les consultes 
rebudes mitjançant el WhatsApp 
es respondran a través d’aquest 
mateix canal. No s’atendran 
trucades directament, ni aquest 
número es pot utilitzar com a 
telèfon d’emergències.

da, i acompanyada de diver-
sos càrrecs polítics, Funtané 
va explicar que s’acollia al 
dret de no declarar, seguint 
indicacions de l’Associació 
de Municipis per la Indepen-
dència. 

Pastor presentant el número de Whatsapp

Torna la festa del vi novell 
a Can Coll

Castanyada solidària 
de Badacentre 

Un any més, el pròxim dijous 
1 de novembre, diada de Tots 
Sants, la masia de Can Coll 
de Canyet organitzarà la festa 
de presentació del vi novell. A 
partir de les 11h, s’han presentat 
diverses activitats i actuacions, 
com els Bastoners de Canyet, el 
cantautor Lluís Platero, l’Esbart 
Sant Jordi, els Cantaquetx o la 
poetessa Coloma Lleal. També 
hi haurà tast del nou vi.

Badacentre celebra un any més, 
en col·laboració amb l’escola 
Sant Andreu la Castanyada 
Solidària, aquest divendres 
26 d’octubre. Està prevista 
l’elaboració de més de 100 
quilos de castanyes en tres 
punts de l’eix comercial. Els 
visitants rebran com obsequi 
una paperina de castanyes per 
celebrar per avançat l’arribada 
de la tradicional festivitat de 
Tots Sants.

Aquest divendres, 
Marató de Donants de 
Sang de Badalona
El Centre Cultural El Carme 
(carrer de Francesc Layret, 
78 - 82) acollirà divendres 26 
d'octubre, de 9 a 21 hores, ininte-
rrompudament, la Marató de 
Donants de Sang de Badalona 
oberta a tota la ciutadania. Fa 
10 anys, el Col·legi Maristes 
va engegar aquesta iniciativa 
solidaria, que té el suport de 
diverses entitats i el mateix 
Ajuntament de Badalona.
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Adif treu a subhasta sòl residencial 
a Badalona per 17 milions d'euros

Urbanisme | Carles Carvajal

Adif ha assumit noves desin-
versions immobiliàries dins 
dels seus plans. L'empresa 
v incu lada a l  M in is ter i  de 
Foment ,  encar regada de 
gestionar la xarxa ferroviària, 
ha posat a la venda dos nous 
terrenys al terme municipal 
de Badalona. En concret, Adif 
ha tret a subhasta pública 
dos terrenys al carrer Eduard 
Mar is tany per  17 mi l ions 
d'euros. 
La companyia, va posar a 
disposició de tots els interes-
sats les bases de la subhasta 
en les oficines de la Delega-
ció de Patrimoni i Urbanisme 
Nord-est, i va tancar tot aquest 
procés aquest mateix dimarts 
al matí, segons ha pogut saber 
el TOT. El primer terreny està 

situat a la parcel·la número 11 
de l'Avinguda Eduard Maris-
tany. La superfície d'aquest 
sòl és d'1.610,5 m2, mentre 
que la seva edificabilitat és 
de 6.131,8 m2 d'ús residencial 
i de 836,1 m2 d'ús comercial. 
Aquest terreny ha sortit a la 
venda amb un preu mínim 
de l ic i tació de 6,3 mil ions 
d'euros. El segon sòl està al 
costat del primer, i està situat 
a la parcel·la número 12 de 
l'Avinguda Eduard Maristany. 
Aquest actiu està situat en 
una parcel·la de 2.130 m2 i 
compta amb una edificabili-
tat d'ús residencial d'11.083 
m2. Pel que fa a l'ús comer-
cial, el terreny que ven Adif 
permet 1.511 m2 de superfí-
cie d'aquest tipus. El preu de 
sortida d'aquest terreny és de 
9,9 milions d'euros.

Els terrenys estan situats a tocar de la via del tren 

Cacera col·lectiva 
de senglars a Tiana

Escape room a 
l’aparcament soterrat 
de Montgat 

La Societat de Caçadors de 
Tiana va realitzar, el passat 
dissabte al matí, una una 
cacera col·lectiva de senglars 
a la zona de la Riera d'en 
Font, a la part del darrera de 
Can Fàbregas i Can Andreu 
limitant amb Alella, a Tiana. 
L’augment d’exemplars de 
senglars obliga als caçadors ha 
demanar permisos especials 
per fer aquest tipus de batudes 
periòdicament. 

Proposta original, per aquest 
dissabte 27 d’octubre a les 21h, 
a l’aparcament soterrat de la 
plaça de la Vila de Montgat. 
L’Espai Jove proposa realitzar 
un escape room dins d’aquest 
pàrquing. Es tracta d’una activi-
tat adreçada a nois i noies a 
partir de 14 anys. Els interessats 
en participar-hi han d’enviar 
un correu electrònic a: pij.
montgat@montgat.cat 

Intent d'apunyalament al 
barri d'Artigues 

Ensur t, aquest dimar ts al 
vespre, al barri d'Artigues. Un 
home va intentar apunyalar 
un propietari d'una carnisseria 
del carrer Xile. La víctima va 
fugir i va poder refugiar-se a 
l'interior d'un altre establiment. 
Gràcies a la ràpida actuació 
de la Guàrdia Urbana no hi 
va haver cap persona ferida. 
Els fets van provocar un gran 
enrenou al barri. 

9
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Activat el protocol per un brot de 
sarna a la residència del Parc Serentill

Societat | Carles Carvajal

El Departament de Salut va 
activar, la setmana passada, 
el protocol per brot de sarna 
a la residència assistida Parc 
Serentill, al barri de Bufalà. 
Segons ha pogut saber el TOT, 
l’equip directiu del centre va 
reunir d’urgència els familiars, 
el passat dimecres al vespre, 
per comunicar-los que 14 avis 
estaven afectats per aquest 
brot. El centre, on Eulen té 
la concessió, va activar el 
protocol i va procedir al seu 
aïllament. En poques hores, 
però, es va decidir que tots 
els avis del centre seguissin 

el mateix protocol. Els afectats  
van sotmetre’s al tractament, 
bàsicament amb l’aplicació 
d’una pomada, per tal que 
el brot no s’expandís, ja que 
aquest es transmet exclusiva-
ment per contacte físic. Tot i 
que els familiars poden entrar 
al centre per visitar als seus 
avis, ho han de fer tapats amb 
mascareta. Diversos familiars, 
consultats pel TOT, han lamen-
tat una manca d’informació, 
per part de l’equip directiu del 
centre i alguns han qüestionat 
que tots els ingressats s’hagin 
contagiat. Recordem que la 
sarna no és una malaltia de 
ràpida transmissió ni perillosa. 

9

WWW.FORNBERTRAN.CAT

MAR, 5 . 08911 BADALONA
T. 93 384 60 52

Les nostres  
tradicions !

Panellets artesans

BM/ANUNCI TOT PANELLETS 18.indd   1 19/10/18   13:12

Al moment de tancar aquesta 
edició de paper, el Departa-
ment de Salut no havia respòs 
al TOT sobre l’estat d’aquest 
brot de sarna en aquesta 
residència badalonina. 

Actualitat-8.indd   3 24/10/2018   11:27:27
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Bàsquet | Jordi Creixell

El  Div ina Joventut v is i ta 
aquest diumenge el Palau 
Blaugrana per afrontar un nou 
derbi contra el Barça Lassa 
(12.30h).  La Penya, després 
de tombar el Delteco GBC 
(88-64) i de visitar Lugo en 
el partit ajornat de la prime-
ra jornada contra el Cafés 
Candelas Breogán (a l'hora 
de tancar aquesta edició el 
matx s'estava jugant), inten-
tarà assaltar el complicat feu 
blaugrana. Un repte d'altura, 
perquè en l'última dècada el 
Joventut només hi ha pogut 
guanyar un cop. Va ser la 
temporada 2014-2015, amb 
Salva Maldonado a la banque-
ta i amb un bàsquet de Goran 
Suton a dos segons del final 
(82-83). El Barça lidera l'ACB 
amb el Madrid sense conèi-
xer la derrota (5-0), però tot 
i això s'ha mostrat encara 

Repte complicat al Palau Blaugrana

Neno Dimitrijevic està brillant en aquest inici de curs. / Foto: D. Grau-CJB 

com un conjunt força irregular 
en l'Eurolliga (una victòria i 
dues derrotes). Precisament 
a Europa els blaugrana han 
d'afrontar avui divendres un 
nou compromís a la pista del 
Darussafaka d'Istanbul. Un 
factor, el cansament, a inten-
tar aprofitar per la Penya, tot 
i que sobre el paper els de 

Pesic compten amb una planti-
lla molt superior, reforçada 
enguany amb Kevin Pangos, 
Chris Singleton, Jaka Blazic, 
Rolands Smits, Artem Pustovyi 
i Kyle Kuric. A la pretempora-
da, a Sant Julià de Vilatorta, el 
Joventut va vèncer els blaugra-
na per 65-62 i ara intentarà 
repetir a la lliga. 

El base badaloní de 34 anys va anunciar 
la seva retirada del bàsquet professional 
dilluns passat en una roda de premsa al Palau 
Blaugrana. Sada va defensar la samarreta del 
Barça durant bona part de la seva carrera i a 
l'ACB també va jugar amb l'Akasvayu Girona 
i el Morabanc Andorra. / Foto:  @FCBbasket

 Víctor Sada penja les botes

El primer triomf de la temporada s'està resistint 
per al Rugby Club Badalona, que va caure a 
casa davant del Manresa per 13-41. El campio-
nat no s'atura i aquest dissabte els Taurons 
tindran una nova ocasió d'assolir la primera 
victòria al camp del FCB Blau (17.30h). / Foto: 
Beto Miranda

 Els Taurons topen amb el Manresa

Sin título-1   2 24/10/2018   11:04:32
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DISSABTE 27-DILLUNS 29-DIMARTS 30 - 
DIMECRES 31 D’OCTUBRE (HORARI DE DIA FEINER)

B3 LLEFIÀ-CEMENTIRI-GUIXERES
CADA 
15’

Barris als que serveix: 
Llefi à, Sant Roc, Gorg, Progrés, Centre, Morera, Pomar

Entre les 9.00 i les 18.00 h. farà el recorregut per l’interior del cementiri.

DIUMENGE 28 D’OCTUBRE
(HORARI DE DIA FESTIU)

B3 LLEFIÀ-CEMENTIRI-GUIXERES
CADA 
10-15’

Barris als que serveix: 
Llefi à, Sant Roc, Gorg, Progrés, Centre, Morera, Pomar

Entre les 8.00 i les 15.00 h es reforçarà el servei i 
farà el recorregut per l’interior del cementiri.

DIJOUS 1 DE NOVEMBRE

SE1 PL. TRAFALGAR-N II-CEMENTIRI
CADA 
15’

Barris als que serveix:
Llefi à, Artigues, Sant Roc, Gorg, Can Claris, Raval, Progrés, 
Centre, Casagemes, Canyadó, Morera

De 8.00 a 19.00 h.

SE2 PL. TRAFALGAR-LA SALUT-CEMENTIRI
CADA 
20’

Barris als que serveix:
Llefi à, La Salut, Sistrells, Lloreda, Nova Lloreda, Sant Crist, 
Bufalà, Bonavista

De 8.10 a 19.00 h.

B3 LLEFIÀ-CEMENTIRI
CADA 
10-15’

Barris als que serveix:
Llefi à, Sant Roc, Gorg, Progrés, Centre, Morera, Pomar

De 8.00 a 19.00 h. farà el recorregut per l’interior del cementiri

Més informació:

@AMBmobilitat 
@tusgsal_ofi cial 

Disponible a App Store i Google Play
AMB Mobilitat

@AMBmobilitat
@tusgsal

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

SERVEIS ESPECIALS D’AUTOBÚS
AL CEMENTIRI DE BADALONA

27-28-29-30-31 octubre / 1 novembre

ORI_148x210_serveis especials2018_totbadalona.indd   1 22/10/18   12:34A5_TUSGAL.indd   1 22/10/2018   15:42:48
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TALLER: Guixeres, 52  Badalona 

PADDOCK-BDN
ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

Tel.93 399 26 92                     info@paddockbdn.es                      www.paddockbdn.es

BOTIGA: Baldomer Solà, 4  Badalona 
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Futbol Americà | J.C.

Els Dracs renoven Brandon Ravenel 
i ja tenen rivals per a la copa

Els Badalona Dracs seguei-
xen preparant el nou curs i han 
tancat la renovació del receptor 
nord-americà Brandon Ravenel, 
màxim anotador de la lliga la 
temporada passada i un dels 
artífexs del tercer títol consecutiu 
dels badalonins. Fa unes setma-

nes els Dracs també van lligar el 
fixatge del "quarterback"Hunter 
Correll. D'altra banda, l'equip 
d'Óscar Calatayud ja coneix els 
rivals per a la Copa d'España, 
on també és el vigent campió. 
En semifinals, l'1 de desembre, 
s'enfrontarà al guanyador del 
duel de quarts entre els Gijón 
Mariners i Múrcia Cobras. 

Futbol | Jordi Creixell

El CF Badalona va caure per la 
mínima al camp de l'Hèrcules, 
que amb aquest triomf va 
recuperar el lideratge (1-0). 
Una jugada desafortunada va 
suposar l’únic gol del partit, 
quan un xut de Diego Benito en 
el minut 61, després d’anar al 
pal, va rebotar en l'esquena de 
Morales i la pilota va acabar al 
fons de la xarxa. Natalio i Santi 
Magallán van tenir l'empat, però 
el gol escapulat no va arribar. 
Els de Calderé han caigut fins 
a la quinzena posició, a prop de 
la zona de perill, i això obliga a 
sumar els tres punts aquest cap 

de setmana a l'Estadi davant 
del Castelló, equip de la zona 
baixa. El matx, diumenge a les 
7 de la tarda. 

Toca sumar els tres punts
 a l'Estadi davant del Castelló

Sis de sis. Les noies del 
Seagull no afluixen i es manté 
com a líder intractable. Les 
Gavines no havien guanyat 
mai al camp del Son Sardina, 
a Mallorca, però aquest cop 
es va treure l'espina: 1-4 amb 
gols d'Orteu, Pilar Garrote, 
Uribe i Queralt. L'Espanyol, 
serà el següent rival aquest 
d iumenge a  l 'Es tad i  de 
Badalona. 

El Seagull segueix 
imparable

Derrota al Rico Pérez. / Hércules CF

El totpoderós Leka Enea 
d ’ I run va passar com un 
huracà per terres catalanes i 
una de les seves víctimes va 
ser el Sosmatic Badalona, que 
va caure per 1-5 en la lliga de 
la Divisió d'Honor de tennis 
taula. La bona notícia per al 
CTT Badalona va ser l'històric 
debut del femení a la primera 
divisió. 

El Sosmatic Badalona 
no pot amb el líder
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Barcelona Energia, l’operador
elèctric públic i metropolità
L’any vinent, les instal·lacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’il·luminaran amb l’energia de Barcelona energia, operador 
elèctric metropolità. El mateix operador ja abasteix l’Ajuntament de Barcelona des del passat juliol. La iniciativa, habitual en altres 
grans metròpolis del món, ha de permetre a l’AMB complir amb els compromisos que s’ha marcat en el Pla Clima i Energia 2030.

El model energètic actual és inefici-
ent i perjudicial per al medi ambient 
i per a la salut de les persones, ja que 
es basa en els combustibles fòssils. 
A més, crea una gran dependència de 
l’exterior. Per això, l’interès de l’AMB en 
impulsar una transició energètica.
L’AMB, alineada amb les directrius 
europees, vol que els propers anys es 
redueixin les emissions fins a un 40% 
respecte el 1990, que almenys un 30% 
de l’energia consumida provingui de 
fonts renovables i millorar en un 30% 
l’eficiència energètica.

El nou model energètic estarà basat en 
les renovables, l’estalvi, l’eficiència, la 
gestió de la demanda i el foment de la ge-
neració d’energia de proximitat. És un mo-
del que vol posar al centre la ciutadania i 
assegurar a tothom l’accés a l’energia. En 
aquest context, Barcelona Energia, opera-
dor elèctric metropolità, és l’eina que ha 
d’ajudar en aquesta transició energètica. 

A més a més, la creació de l’elèctrica 
suposarà un estalvi per a l’administració 
segons es desprèn del pla de viabilitat que 
ha elaborat l’AMB. 
Per gestionar l’operadora elèctrica, l’AMB 
i l’Ajuntament de Barcelona han aprofitat 
l’estructura de TERSA, una empresa pú-
blica ja existent que es dedica a la gestió 
dels residus de l’àrea metropolitana.
Joan Pinyol, director de l’àrea de Medi 
Ambient de l’AMB, recorda les dificultats 
del projecte: “Volíem fer una intervenció 
més integral, però ens vam trobar amb 
unes restriccions brutals de la legislació”. 
Tot i això, assegura que la iniciativa té 
molt interès per l’AMB. 

Funcions de l’operador 
La primera elèctrica 100% pública de 
Catalunya amb tres grans funcions. 
Per una banda, subministrar l’energia 
a les instal·lacions de l’AMB, de l’Ajun-
tament de Barcelona i en un futur a 
les de diversos ajuntaments metropo-
litans. Per l’altra, assessorar sobre les 
tarifes i potències més adequades per 
a la ciutadania, ja que fins a 20.000 
llars podran contractar-ne els serveis. 
Finalment, ha de fomentar les ener-
gies renovables encarregant-se del 
manteniment d’instal·lacions fotovol-
taiques i representant els productors 
d’energia solar al mercat elèctric.

20.000 
USUARIS 
PARTICULARS

Fins a 20.000 famílies podran contractar els serveis 
de la nova elèctrica. L’AMB encara no ha calculat les 
tarifes finals, assegura que hi haurà altres serveis que 
faran atractiu el canvi de companyia.  
Per exemple, la nova operadora informarà de quina 
és la millor tarifa i potència més adequada i oferirà 
facilitats a les persones en risc d’exclusió residencial.  

Això serà possible gràcies als comptadors intel·ligents 
que ja estan connectats a la xarxa de bona part de 
les llars de la metròpoli. Els comptadors informen 
del consum energètic a temps real i gràcies a uns 
algoritmes permeten elaborar informes automàtics 
de recomanació energètica a qualsevol família.  
Més informació a amb.cat/mediambient

“Disposar d’una 
comercialitzadora pública 
d’energia ens permetrà garantir 
l’accés a l’energia renovable a la 
ciutadania, el que considerem 
un dret bàsic per a tothom, 
a banda de dur a terme la 
transició energètica”.
ELOI BADIA , 
VICEPRESIDENT DE 
MEDI AMBIENT
DE L’AMB

INCREMENT DE LA 
FACTURA ELÈCTRICA
EN 10 ANYS

70%
ACCIONS DEL 
PLA CLIMA I ENERGIA 
2030 DE L’AMB

ENERGIA RENOVABLE 
SUBMINISTRADA PEL 
NOU OPERADOR

96 100%

A5_ACPG.indd   1 22/10/2018   11:13:01



14 

El 5 d’octubre de l’any 1848 
es va fer una primera prova 
d’aquella primera línia ferro-
viària de la Península i, tres 
dies després, un viatge amb 
400 persones. La inauguració 
oficial de la línia Barcelona-
Mataró, que passa per Badalo-
na i Montgat, va tenir lloc el 
28 d’octubre, ara fa 170 anys. 
Va ser una celebració plena 
d’actes festius i solemnes. El 
primer any van viatjar 675.828 
passatgers, amb un rendi-
bilitat del 8% sobre el valor 
de les accions. I això només 
va ser l’inici. Aquest diumen-
ge, coincidint amb aquest 
aniversari, Mataró acoll irà 

Aquest diumenge farà 170 anys 
de la inauguració de la línia ferroviària 
Barcelona-Mataró

La imatge

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

#totbadalona a Instagram

Foto: Badalona Recuerdos

una Fira Ferroviària. A l’edició 
d’enguany s’han programat 
conferències, tallers, exposi-
cions i projeccions. 170 anys 

després, e l  t ren cont inua 
passant pel mateix traçat i 
gairebé amb el mateix temps 
de duració de trajecte. 

Una zona en desuso como es 
la plaza Josep Tarradellas en 
Badalona, puede dedicarse a 
un Parque Infantil de Tráfico, 
como en Barcelona 
@Jordi_Lug

Estic a un kebab a #Badalona 
i no paren de fer comandes de 
Glovo. A un kebab, a Badalona! 
Una ciutat on hi ha un kebab 
a cada carrer. Que ens està 
passant? @BelAritz 

Esperant el torn per veure la 
meva metgessa a un CAP de 
#Badalona, i el soroll és el 
propi d'un bar un divendres a la 
nit. Rialles, converses a crits, 
nens que corren,... Tabàrnia 
s'assembla molt a taverna 
@Victor77561191

Opinio-18-19.indd   1 24/10/2018   11:40:20



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MENARINI_DIARIDEBADALONA_CAT_TRZ.pdf   1   15/4/16   13:32

A5_MENARINI.indd   1 22/10/2018   11:40:38



16

@TotBadalona No es pot 
fer política enfrontant a les 
diferents sensibilitats de la 
ciutat. No es pot assenyalar 
un col·lectiu 
@ForquillaBadalona 

@TotBadalona 5 de la tarde, 
paseo de la salud, hora punta 
de los comercios y colegios, el 
camión de la basura en pleno 
paseo  @rufuspablo

@TotBadalona Soc d’una de 
les generacions de badalonins 
que hem crescut amb La Lluna 
i amb el Sr.Pere. A disfrutar 
d’aquesta nova etapa!!
@AnnaSerra79

El 31 d’octubre de l’any 1918 va 
néixer a Badalona la Pilar Juan 
i Bel. La vigília de la Castanya-
da, la Pilar farà 100 anys. Té 
un fill i va quedar viuda amb 
74 anys.  Aquesta badaloni-
na centenària ha viscut tota 
la vida al carrer Ponent. Va 
treballar a les fàbrica material 
Guerra i també a la fàbrica 
Artigas del senyor Federico 

de cosmètica, a més d’una 
pensió, durant els anys 70. La 
Pilar va veure com el canvi al 
barri del Gorg li afectava l’antic 
domicili i casa seva quedava 
enderrocada. La Pilar celebrarà 
aquests 100 anys d’una manera 
especial, amb la seva família i 
les seves amistats, a més que 
l’Ajuntament li portarà un petit 
obsequi la mateixa tarda. 

La badalonina Pilar Juan i Bel 
farà dimecres 100 anys 

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Des d'aquest dilluns ha 
començat la campanya de 
la vacuna de la grip. Penses 
vacunar-te? 
No, no em vacunaré 86%
Sí, em vacunaré 14% 

Pròxima pregunta:
Creus que s’han d’instal·lar 
tant aviat els llums de Nadal 
als carrers de Badalona?
Sí, s’han d’instal·lar
No, no s’han d’instal·lar

140 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres seguidors 
han opinat!

Fito Buí
La meva botiga de xuxes 
de l'adolescència...

Marc Flores
Mica en mica van desapa-
reixent les cases amb 
els seus badius per ser 
ocupades per pisos sense 
cap gracia

Gemma Corrales
Ja no hi haurà mai més 
cucas-coles ni xocolatines 
per les 3 pessetes que 
sobren

18
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Cicle de conferències — 2018 / 2019

Totes les conferències comencen a les 19h de la tarda — Accés lliure
www.marinabadalona.cat / www.badalona.cat

25 d'octubre 29 de novembre
Centre d’Activitats Nàutiques
Port de Badalona

Centre d’Activitats Nàutiques
Port de Badalona

EL NOU ZOO 
DE BARCELONA. 
ESTRATÈGIA AMB 
ESPÈCIES MARINES
— Antoni Alarcón
Director del Zoo de Barcelona. 
Exgerent del Consorci del Besòs. 
Assessor ambiental. Biòleg.

Port de Badalona — L’Escola del Mar

ACTUALITAT -DEBAT - REFLEXIÓ

DE LESBOS AL 
MEDITERRANI 
CENTRAL, CAP 
A GHANA, AL MAR 
D’ALBORAN...
I ALLÀ ON CALGUI
— Membres de l’ONG
PROACTIVA OPEN ARMS

ACTUALITAT – REFLEXIÓ – DENÚNCIA

A5_MARINA BDN.indd   1 15/10/2018   11:56:46
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Setmana anterior: 
Plaça de la Constitució

18

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

Des de fa 50 anys, amb la 
creació del barri de Sant Roc, 
aquesta entitat lluita per tal de 
dinamitzar aquesta zona de 
Badalona. Ho fa amb un munt 
de projectes socials i cultu-
rals. La Fundació Ateneu Sant 
Roc compta amb 242 socis/
es que donen suport, 400 
voluntaris/es i 21 persones 
remunerades que es distri-

Fundada el 2011, Catalan 
Brewery comença la seva 
producció i comercialització 
de cervesa ar tesana amb 
la col•laboració entre Joan 
Saperas i Manolo Aguilar. Estan 
situats en una nau de Can Ribó 
i també disposen d’un espai de 
degustació.

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

bueixen dins dels programes, 
projectes i equips de funcio-
nament. 
fundacioateneusantroc.org

Descobrim un racó quotidià de Badalona

Cervesa Catalan 
Brewery

On és?

Fet a Badalona 

Entitats

Fundació Ateneu de Sant Roc

Opinio-18-19.indd   3 23/10/2018   12:31:49
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Divendres 26 d’octubre

Marató de donació de sang 
dels Maristes, de 9h a 21h, a 
l’edifici del Carme del carrer 
Francesc Layret 

Aplec 2018: 4rtes jornades 
del Plegat de paper al Círcol, 
f ins diumenge, a l ’Escola 
Jungfrau 

Sessions internacionals de 
Filmets, 17h, 19h i 21h, al 
Teatre Zorrilla 

Castanyada a Pomar, des de 
les 17h, amb diverses activi-
tats, al Casal Cívic de Pomar 

Concert de Obscure, tribut 
The Cure, a les 23:30h, a la 
Sala Sarau 08911

Dissabte 27 d’octubre

III Fira del Playmobil de Ba-
dalona, durant tot el cap de 
setmana, al Centre Cultural 
l’Escorxador nau3

48h Open House BCN, visites 
a 12 edificis de Badalona, 
durant tot el cap de setmana 
(també diumenge) 

Taller de Halloween, a partir 
de les 10:30h, al Mercat de 
la Salut 

Concert d’havaneres, amb 
Peix Bullit, Onades Marine-
res i Cord Jove en Clau de 
Veu, a les 18h, a la Bada-
lonense 

Concert amb Jhonny, tribut 
George Michael, a les 24h, a 
la Sala Sarau 08911

Taller festa amb Ball de folk, 
amb Bauma, de 20h a 23h, a 
la plaça Constitució 

Nit de les Venus, cloenda de 
Filmets, a les 22h, al Teatre 
Zorrilla. (entrada amb invi-
tació)

Diumenge 28 d’octubre

Concert vermut Open House, 
a les 12h, a l’Orfeó Badaloní, 
espai Marina

Teatre familiar, amb Laika, 
amb la companyia Xirriqui-
teula Teatre, a les 18h, al 
Teatre Principal 

Recital poètic; Encara, Pe-
re Quart, a les 18:30h, a la 
Badalonense. Organitza: El 
Círcol

Dilluns 29 d’octubre

Selecció de palmarès de Fil-
mets, a les 19h, al Teatre 
Zorrilla (entrada lliure)

20

 Badalona 

21
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Col·loqui sobre l’òpera, a les 
19:30h, a l’Espai Betúlia 

Cicle Per fi és dilluns! Amb 
Jam session amb Martí Se-
rra, a les 20h, a l’Escola Mo-
derna de Badalona (entrada 
lliure) 

Dimarts 30 d’octubre

Taller de Halloween, a par-
tir de les 17:30h, al Mercat 
Maignon

Dimecres 31 d’octubre

Castanyada al Mercat Maig-
non (plaça vella) a partir de 
les 10h, donació de castan-
yes per les vostres compres 

Inauguració de l’exposició 
160 anys de la Badalonen-
se, a les 19h, a l’edifici de 
l’Ajuntament de Badalona, 
planta baixa

Teatre Solitudes amb Kulunka 
Teatro, a les 21h, al Teatre 
Zorrilla 

Dijous 1 de novembre

Segona Pedalada popular en 
bicicleta per la Serrada de 
Marina, a partir de les 9h, 
sor tida des del Decathlon 
Badalona

21

Presentació dels vins novells, 
Orígens Blanc i Rosat. A par-
tir de les 11h, amb tastos, 
actuacions de Lluís Platero, 
Cantaquetx, poemes i ball 
de bastons de Canyet, a la 
Masia de Can Coll

Divendres 2 de novembre

Teatre Ex, Todos tenemos 
uno, amb la Companyia Plató 
de Cinema, a les 20h, al a 
Badalonense 

Concert Augie Burr, tr ibut 
Elvis Presley, a les 23:30h, a 
la Sala Sarau 08911

Dissabte 3 de novembre

Concert de tardor amb el gui-
tarrista Guillem Pérez-Quer, a 
les 19h, al Teatre Principal 

Tunel del terror, a partir de les 
19h, a l’AV del Congrés

Teatre Ex, Todos tenemos 
uno, amb la Companyia Plató 
de Cinema, a les 18h, al a 
Badalonense 

Concert amb Hotel Cocham-
bre, a les 24h, a al Sala Sarau 
08911

Diumenge 4 de novembre

Visita teatralitzada al Ce-
mentiri de Sant Crist, a les 
11h (inscripcions prèvies al 
Museu) 

Dilluns 5 de novembre

Cicle Per fi és dilluns! Amb 
Tr io  Bar r i l ,  a  l es  20h,  a 
l’Escola Moderna de Bada-
lona (entrada lliure) 

Dimarts 6 de novembre

Missa de difunts,a les 20h, a 
l’església de Sant Josep  

022_tb023.indd   3 22/10/2018   12:51:37



Cultura

Aquest divendres s’ha obert 
el termini de presentació de 
sol·licituds per a tots aquells 
nens i nenes que vulguin parti-
cipar a la Cavalcada de Reis 
2019 de Badalona i que aniran 
a dalt de les carrosses. En 
aquest sorteig públic poden 
participar-hi tots els nens i 
nenes de Badalona que el dia 
5 de gener de 2019 tinguin 
entre 8 i 14 anys. D'entre 
tots aquests nens i nenes se 
n'escolliran dos grups, de 8 
i 9 anys i de 10 a 14 anys. 
Per presentar la sol·licitud cal 
omplir el formulari que aparei-
xerà al portal web badalona.
cat, a partir d’aquest divendres 
26 d'octubre, i fins el dijous dia 

15 de novembre a les 10 hores. 
També es pot fer la petició de 
forma presencial al Depar-
tament d'Atenció al Ciutadà. 
El dijous 22 de novembre, a 
les 17.30 hores, a la sala de 
premsa de l'edifici municipal 
El Viver, es farà el sorteig 

Cavalcada | Redacció

Carrer a carrer 
Eslògan utilitzat 
per l’empresa 
constructora en 
la promoció de 

pisos que el 1975 l’Ajuntament 
va autoritzar edificar en uns te-
rrenys que estaven destinats a 
zona verda. Gràcies a l’oposició 
dels veïns es va impedir la cons-
trucció dels habitatges. 

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

Parc del Gran Sol

Sant Joan de Llefià

22

Oberta la convocatòria per 
participar a la Cavalcada de Reis 2019

24

Imatge de la cavalcada d’aquest any 

públic davant del secretari de 
l'Ajuntament o persona en qui 
aquest delegui. S'escollirà a 
més un altre número de la llista 
que servirà de tall per poder 
disposar dels suplents que 
siguin necessaris. L'entrada a 
aquest acte serà lliure.

Fa 10 anys, a l’Espai Francesca 
Bonnemaison de Barcelona, es 
va fer una exposició d’arpilleres 
anomenada Artesania com 
expressió del compromís polític 
de les dones xilenes. Aquesta 

exposició, organitzada per la 
curadora xilena Roberta Bacic 
i Eugènia Mestres de l’espai 
Bonnemaison, va ser el punt 
d’inici de projectes de diferents 
col·lectius de persones i contex-
tos de treball. Així neixen grups 
i tallers d’arpilleres arreu de 

Solidaritat | Redacció

Sant Roc acollirà aquest dissabte un fòrum d’arpilleres de tot Catalunya 

Catalunya, i una de les més 
actives eren les arpilleres de 
la Fundació Ateneu Sant Roc. 
Justament aquest dissabte, 
27 d’octubre, aquesta entitat 
acollirà un fòrum d’arpilleres de 
tot Catalunya. La trobada serà 
durant tot el dia. 
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Entrevista a José María Torres, President del 
Grupo Numintec i candidat a la Presidència 
de la Cambra de Comerç de Barcelona

Per què és important la 
Cambra per Badalona i el 
Barcelonès Nord? 
Badalona és un motor econò-
mic de Catalunya, Espanya 
i Europa. La ciutat combina 
serveis i indústria i està fent una 
aposta important per la innova-
ció. A Badalona, la Cambra té 
una de les seves delegacions 
territorials i cal que aquesta 
guanyi pes tant a la ciutat com 
dins la Cambra en favor de les 
empreses de Badalona, Santa 
Coloma i Sant Adrià. 

Per què vol ser president 
de la Cambra de Comerç 
de Barcelona? 
Volem recuperar l’essència 
de la Cambra, volem una 
Cambra que posi en valor la 
xarxa cameral per sumar sinèr-
gies amb altres Cambres en 
benefici del teixit empresa-
rial, volem una Cambra on les 
empreses, sigui quina sigui la 
seva dimensió, tinguin veu per 
manifestar les seves necessi-
tats i definir un pla d’acció per 
donar resposta a necessitats 
concretes. Volem una Cambra 
que actuï a curt termini però 
amb una visió estratègica de 
futur.  

Quin paper han de tenir 
les dones a la Cambra? 
De les 13 cambres catalanes 
sols una està presidida per una 
dona. Actualment, les dones 
són ja majoria a les universitats 
i cada cop hi ha mes emprene-
dores però en canvi no ocupen 
prou llocs entre els càrrecs de 
direcció de les cambres. Les 
dones han de tenir sens dubte 

més pes a la cambra. Volem 
impulsar programes que ajudin 
a les pimes a compatibilitzar 
vida laboral i familiar, el teletre-
ball i que ajudin a la dona a 
tenir les mateixes oportunitats 
que els homes. 

¿En què pot ajudar 
la Cambra a les 
empreses? 
A les pimes els falta temps i 
recursos per planificar la seva 
internacionalització, expansió i 
adaptació a la revolució indus-
trial 4.0. 
Nosaltres hem dissenyat un 
pla estratègic de formació, 
ajuda i suport a les pimes i 
autònoms perquè prenguin 
consciència de la importància 
de la visió estratègica dins 
l’empresa. 

Totes les empre-
ses poden votar a 
les eleccions de la 
Cambra?
Sí,  l es  p rop de 40 0.0 0 0 

empreses que formen part 
de l  cens e lec to ra l  de la 
Cambra tenen dret a vot. 
A més, la meva candidatu-
ra ha defensat l ’ús del vot 
electrònic amb la voluntat de 
potenciar la participació i que 
totes les empreses puguin 
votar de forma senzilla quins 
representants consideren 
que poden defensar millor 
els seus interessos. 
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Aquest dissabte, 27 d’octubre, 
arribarà la cloenda del Filmets 
Badalona Film Festival, amb 
la Nit de les Venus. A partir de 
les 22h, i en directe per Televi-

Cançons com Lobo Hombre 
en París, Maracaibo, Vuelve el 
Amor o Ella es un Volcán, entre 
molts d’altres títols, sonaran 
el divendres 9 de novembre, 
a les 23h, a la Sala Sarau 
08911. La Unión, inamovibles 
del seu pòdium des de l’any 
1984, segueixen protagonit-
zant una de les pàgines més 
interessants del llibre sobre 
la història del pop en espan-
yol. La Unión és la banda i 

sió de Badalona, el Teatre 
Zorrilla acollirà la cloenda amb 
l’entrega de premis. Diumenge, 
a les 19h, hi haurà la projecció 
dels films guanyadors. 

el retrat de tres generacions 
que han trobat en les seves 
cançons i so una forma de 
sentir la vida, d’expressar-se 
davant l’adversitat, de viure la 
música de la manera que cal 
viure-la, és a dir , com una 
declaració d’intencions, com 
un reflex del jo pel jo, com una 
irreverència a un món que mai 
deixa de sorprendre’ns i que 
és més fàcil descobrir i portar 
acompanyats de melodies com 
les que sempre ens han ofert 
Rafa i Luis. 

Música | Redacció

22

La Unión tornaran a actuar 
a la Sala Sarau 08911

Cloenda del Festival Filmets amb la Nit de les Venus

24

La Unión torna a Badalona 

Un any més, tal i com avança-
va el TOT en el darrer número, 
Badalona participa en les 48 
hores Open House BCN. Durant 
tot aquest cap de setmana, 12 
edificis de la ciutat obriren les 
seves portes. Destaca la Casa 
Prat de Via Augusta, una casa 
racionalista de l'arquitecte Joan 
Amigó i Barriga.

L'Escola Jungfrau acollirà, des 
d’aquest divendres i fins diumen-
ge, la 4arta edició de l'Aplec 
2018, organitzada pel Círcol a 
través de la secció de Soca-Rel. 
En aquesta ocasió la trobada 
Mundial del plegat de paper es 
centra en la divulgació d'aquest 
art en mestres i educadors. Dins 
de l'Aplec, aquest dissabte 27 a 
les 20h actuarà el grup Baula a 
la Plaça de la Constitució. 

Encara, Pere Quart és un espec-
tacle a càrrec de la Laura Riera i 
en Jaume Forés en homenatge 
als 30 anys de la mort de Joan 
Oliver, un dels grans poetes 
catalans contemporanis, el 
2016. Amb aquesta obra repas-
saran la vida i obra del poeta, 
en una època convulsa. Serà 
aquest diumenge 28, a les 18h, 
a la Badalonense, organitzat 
pel Círcol. 

Cap de setmana de les 
48h Open House BCN a 
Badalona

Arriben les 4rtes 
Jornades del Plegat 
de paper al Círcol

Recital poètic, Encara, 
Pere Quart a la 
Badalonense
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El  p r o p e r  d i m e c r e s ,  31 
d’octubre, farà 150 anys que 
el teatre Zorrilla va aixecar el 
teló per primera vegada. 

La nit d'aquell dissabte 31 
d'octubre de 1968 el teatre 

s'obria per primera vegada al 
públic. A les vuit del vespre, 
després de la interpretació 
d'una simfonia s'alçà el teló, i 
el primer actor, Antoni Malli de 
Brignole, llegí: "Badalona, el 
genio"", una poesia que havia 

26

150 anys del teatre Zorrilla, 
150 anys del primer teló 

27

Portada de la revista Blanco y Negro 
(22-06-1919) 

Interior del teatre Zorrilla. Acte homenatge a la vellesa.
Foto. El Eco de Badalona, 14 d'abril de 1928

escrit per aquella inaugura-
ció. Tot seguit, s'escenificà 
Traidor, inconfeso i mártir, el 
popular drama de Zorrila, que 
posà en escena la compan-
yia de Malli. L'acte, d’aquell 
primera dia, va cloure amb 

Visita al teatre Zorrilla després de ser adquirit per l'Ajuntament  (anys 1983-1987) 
Foto. Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament
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un recital de poesia. L’edifici 
va ser ideat per l’arquitecte 
Jaume Botey i Garriga. 

L'edifici es construí prenent 
com a model el teatre barroc 
i ta l ià , en forma de ferra-

dura. L'edifici era un reflex 
dels teatres romàntics del 
Segle XX i, pel que fa a la 
decoració, la característica 
era l'ornamentació rococó. 
El 3 de gener de 1869, José 
Zorrilla va visitar Badalona 

26 27

Interior ja reformat i restaurat i, apunt de ser inaugurat.
Foto. Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament

Entrada al Cine Atya/Teatro Zorrilla pel carrer del Mar.
Foto. Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament

i al teatre va organitzar-se 
un homenatge. L’any 1970, 
el teatre tanca abocat per la 
crisi, i després de molts anys 
tancat, el 21 de gener de 1999 
va reinaugurar-se després de 
ser adquirit per l’Ajuntament. 

Interior del teatre en iniciar-se les obres de recuperació i restauració. Dècada dels noranta. 
Foto. Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Bandi és el pseudònim d'un es-
criptor que viu a Corea del Nord 
i que durant anys ha amagat 
els seus escrits per protegir-los 
del govern. Aquest llibre recull 
set històries que donen veu als 
ciutadans que van viure sota 
els règims de Kim Il-sung I Kim 
Jong-il.

L'acusació. 
relats prohibits 
de Corea del 
Nord

Bandi

Facilitat per Saltamartí Llibres

Celebrada amb un entusias-
me desbordant per la crítica i 
els llibreters francesos, que la 
van catapultar al primer lloc en 
les llistes de llibres més ven-
uts el 2016, aquesta deliciosa 
novel·la hipnotitza el lector 
amb les seves imatges d’aire 
surrealista.

Editorial

Esperant 
a mister 
Bojangles

Bourdeaut, 
Olivier

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

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 159

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

Estrenes de Cinema

Alpha

Escuela para fracasados

Animales sin collar

Direcció: Albert Hughes
Intèrprets: Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur 
Jóhannesson, Natassia Malthe, Leonor Varela, Jens 
Hultén

Europa, 20.000 anys enrere. Durant la seva pri-
mera cacera amb el grup d'elit de la seva tribu, un 
jove és ferit i donat per mort.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Malcolm D. Lee
Intèrprets: Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, 
Taran Killam, Romany Malco

Un grup d'individus inadaptats són obligats a acu-
dir a classes per a adults amb un objectiu que 
sembla totalment fora del seu abast: treure's el títol 
d'educació secundària.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Jota Linares
Intèrprets: Daniel Grao, Natalia de Molina, Borja 
Luna, Ignacio Mateos, Natalia Mateo

Un mas aïllat al mig del camp andalús és testimoni 
del triomf de l'Abel i la Nora. Ell és un polític en-
tregat a la lluita pels més desfavorits i acaba de 
fer història.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:
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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

Actualitat-4.indd   1 07/03/2017   13:20:05
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Lectors

Antonio Gomez

Hace años e l  as fa l to de 
la calle Guífre a la altura 
del N º 695-697 estaba en 
condic iones pésimas por 
su dejadez en el arreglo de 
los socavones,  hasta e l 
punto de tener que denun-
c iar lo por var ios medios 
entre ellos TOT  Badalona,  
consiguiendo como mucho 
que la brigada de manteni-
miento de la vía publica del 
Ayuntamiento de Badalona  
parchearan dichos socavo-
nes , así durante años. Pues 
bien como es de bien nacido 
ser agradecido  desde este 
medio quisiera agradecer 
que por fin se este asfaltando 
la carretera,  dejándola en 

L’Isaac Lorenzo ha donat a 
la redacció del TOT diversos 
exemplars d’aquest setmana-
ri, des del número 49 al 740, 
que corresponent des de l’any 
1985 al 1993, aproximada-
ment. Es tracta d’un recull de 
portades, amb fotos antigues, 
i articles d’història local d’en 
Pindaro, que els avis de l’Isaac 
van col·leccionar durant molts 
anys. Agraïm a l’Isaac, i família, 
aquesta donació des del TOT. 

Agradecimiento al 
Ayuntamiento de Badalona

Donació d’exemplars del TOT

32

condic iones para el traf i -
co diario de utilitarios entre 

ellos autobuses,camiones y 
motos.

C/. Fluvià, 37 - 08911 Badalona
Tel. 933 844 855
www.escolatabalet.cat - tabalet@escolatabalet.cat

ESCOLA 
BRESSOL
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C/ Arbres 39, 08912 Badalona                         93 180 16 14   

Info@informaticabadalona.es                       633 10 06 61

Servicios informáticos para PYMES
Soluciones informáticas a medida para tu empresa.

¿Te asustan los cambios  informáticos? 
Ahorra tiempo y dinero / Protegemos tus datos.

· TPV para comercios
· Redes / Servidores
· Mantenimiento / Ventas

· Instalaciones / Comunicaciones
· Diseño Web / Diseño Gráfico
· Informática para escuelas
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Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@totbadalona.com

Eusebi Vives

Des de  l ’es t i u ,  a  c ausa 
d’unes obres, hi ha un gran 
forat d ’obres a la sor t ida 
de l’autopista, a Badalona 
Nord, venint de Mataró. Tant 
costa tapar aquest forat que 
representa tot un perill per 
a vianants i cotxes? D'altra 
banda, des de fa uns dies, 
les obres dels laterals han 
fet que un carril de President 
Companys est igu i  sense 
utilitzar. Durant les obres que 
no hi treballen no seria poder 
habilitar aquest carril? Tot 
plegat és un autèntic caos.

Forat perillós a la 
sortida de l’autopista

32

44a EDICIÓ

www.festivalfi lmets.cat

Amb el suport de: Patrocinadors principals:

Patrocinadors:

BDN
Badalona
Comunicació

BDN
Televisió
de Badalona

Dissabte 27 d’octubre, a les 22 hores, al Teatre Zorrilla 
EN DIRECTE LA NIT DE LES VENUS A TELEVISIÓ DE BADALONA

Cerimònia de cloenda del festival FILMETS 2018

FILMETS 18-NIT VENUS TOT 132x93,5 mm.indd   1 28/9/18   11:17
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 El Gremi de Pastissers espera  
 mantenir les vendes de panellets  

Els panellets tornaran a portar 
cues a les pastisseries de 
Badalona aquest Tots Sants. 
La venda d'aquest producte 
arriba als seus màxims aquest 
dia amb la previsió de mante-
nir les xifres de l'any passat. 

El Gremi de Pastissers de 
Barcelona calcula vendre'n 
uns 250.000 quilos. La tradi-
ció es manté i cap panellet 
fa ombra al de pinyó. Segons 
dades del gremi, tres de cada 
quatre panellets que es venen 

34

contenen aquest ingredient. La 
resta mantenen les varietats 
habituals però hi ha propostes 
noves com els de fruita de la 
passió o mango. Els preus de 
venda oscil·laran entre els 40 
i els 55 euros per quilo. 

SUPLEMENT TARDOR

FORN DE PA
PASTISSERIA
DEGUSTACIÓ

TLF. 93 460 66 70
Avda. Catalunya, 37
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Forn Sant Pere
Productes Artesans

Carrer Sant Pere, 38
Tel. 659 22 05 89

Tots els nostres productes 
estan elaborats manualment i 
cuits a la llenya. Vine per Can 
Sant Pere i tasta el nostre pa, 
retroba’t amb el veritable gust 
d’ençà.

Les previsions de vendes 
de panellets per aquest any 
calquen les que els diferents 
Gremis van fer l'any passat. 

Tot i això, algunes pastisseries 
comencen a veure brots verds 
en les vendes. El panellet de 
pinyó continua sent "el rei" 

de la tradició. Des del Gremi 
de Barcelona calculen que el 
75% dels 250.000 quilos que 
es vendran aquest any siguin 
d'aquest tipus. El continuen 
acompanyant els d'ametlla, 
codony, coco o cafè a més 
de noves tendències. Les 
apostes d'aquest any passen 
per sabors més "àcids". Des 
del Gremi expliquen que les 
innovacions passen per posar 
"fruita de la passió o gerds" 
que contrastin amb la dolçor 
del massapà. Aquest procés 
passa per fer-los "liofilitzats" 
amb fruites deshidratades i 
rehidratades de forma natural 
amb la mateixa humitat del 
massapà. 

 Pinyó i tendències      
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Fer els panellets de pinyons 
a casa 

Els ingredients:
500 g d'ametlla marcona crua 
mòlta
350 g d'ametlla trencada
1 patata kennebec petita
350 g de sucre
1 llimona
3 ous
350 g de pinyons

Fer-ho pas a pas: 
Bullim la patata amb pell, i 
després la pelem i l'aixafem 
amb una forquilla. 

Seguidament la posem en un 

bol amb un rovell d'ou, sucre 
i ho barregem.

Div id im l 'amet l la marco -
na mòlta en tres i l 'afegim 
al bol amb la barreja de la 
patata. Quan est igui ben 
barrejat, hi afegim la segona 
part d'ametlla, i al cap d'una 
estona, la tercera part amb 
la ratlladura d'una llimona 
(evitant rascar la part blanca, 
que és amarga). Ho barregem 
tot fins que estigui uniforme 
i ho pastem al tallador o al 
marbre.
De la barreja, en fem una bola 
i la posem en un bol. La tapem 
amb un drap de cotó i deixem 

que reposi durant tot un dia a 
temperatura ambient. Un cop 
passades 24 hores, ho dividim 
en dues parts i en fem dues 
barres. D'una barra, en farem 
boletes i de l'altra, bastonets.
Batem 2 ous. Ho dividim en 
dos plats fondos: en un hi 
posem l'ametlla i en l'altre, els 
pinyons. Ho remenem tot bé.
Arrebossem les boletes amb 
pinyons i els bastonets, amb 
ametlles. Ens haurem d'ajudar 
amb les mans per anar clavant 
les ametlles i sobretot els 
pinyons.
Els posem a coure al forn amb 
paper sulfurat, 10 minuts a 
200 graus.
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Temps de castanyes
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La tardor és pinta de colors 
marrons i s’impregna d’olor 
a castanyes. 

Aquesta fruita és molt rica 
en potassi, vitamina B, ferro 
i ajuda a eliminar líquids. A 
més, són una font d’energia 
per a esportistes i els més 
petits que estan en el temps 
de desenvolupament. 

Crema dolça de castanyes 
1 kg de castanyes sense 
closca
• 1 kg de sucre
• 1 poma verda
• 1 got d’aigua
• 1 branca de canyella

Hem de bullir les castanyes 
sense closca durant uns 
trenta minuts fins que esti-

guin tendres i retirem l’aigua. 
En un altre recipient al foc, 
incorporem el sucre i el got 
d’aigua per a aconseguir un 
almívar. Finalment, incor-
porem la poma ratllada i la 
branca de canyella, junta-
ment amb les castanyes tri-
turades. 
Cuinem uns 30-45 minuts 
fins que quedi espès. Reti-

Gastronomia

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

• Menús diaris de dilluns a diumenge
• Menús especials per a grups i empreses
• Aniversaris
• Tapes casolanes

GASTRONOMIA.indd   2 24/10/2018   10:35:55



       Carta 
       Carns a la Brasa 
       Menú: diari / Dissabtes / Festius 
       Menjar per emportar 
       Sopars Privats (mín. 10 pax.) 
       Cates / Maridatges 
        (vins, birres, gins, etc.) 
 

    I ara, UN diumenge al mes: 
    Vermouth de Pintxos !!!  

         pròxim: 
 

 
 
 

     Segueix-nos: 
 

         Petit Marquina Restaurant 
         petit.marquina.restaurant 

 

  C/Alfons XII, 109 local,Badalona  :687603758 
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Segueix-nos:
       Petit Marquina Restaurant
       petit.marquina.restaurant
C/Alfons XII, 109 local,Badalona: 687 603 758

• Carta • Carns a la Brasa 
•  Menú: diari / Dissabtes / Festius
•  Menjar per emportar •  Sopars Privats (mín. 10 pax.)
•  Cates / Maridatges (vins, birres, gins, etc.)

 I ara, UN diumenge al mes:    VErmut de Pintxos!

pròxim:   11 de novembre 

38 39

rem del foc i refredem. Els 
més llaminers ja tenen llesta 
la seva crema de castanyes!

Castanyes rostides
• Castanyes fresques
• Aigua
• Sal (opcional)

Escalfem el forn a 200ºC i 
preparem una safata amb 
paper per a forn. Rentem les 
nostres castanyes i fem un 
tall al lateral. 

Col·loquem les nostres cas-
tanyes a la safata i les mu-
llem amb una mica d’aigua. 
Les cuinem durant uns 
20 minuts. Passat aquest 
temps, ja podem gaudir de 
les castanyes rostides de 
sempre, però fetes a casa!
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Arriba la tardor i el fred, el 
dia s’escurça i hi ha para-
detes de castanyes al ca-
rrer... què vol dir? Que és 
temps de Castanyada! Un 
dels aliments estrella per la 
celebració de la Castanyada 
són els moniatos. Tot i que 
la gran majoria associem 
aquest aliment només per 
aquesta festivitat, sapigueu 

que podem gaudir tota la tar-
dor i fins a principis d’hivern 
de les seves propietats. Ori-
ginària de Llatinoamèrica, 
on fa part des de l'època 
precolombina de la dieta lo-
cal, va arribar a Europa al 
segle XVI i s'ha difós àmplia-
ment per tot el món. 

Què és el moniato?

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

SALÓ PRIVAT PER FESTES

El moniato és una planta 
originària dels tròpics de 
l’Amèrica Central. És un tu-
bercle ric en hidrats de car-
boni complexos i sucres i no 
té greixos però si gairebé un 
2% de proteïna (provitamina 
A, vitamina E i vitamina B9).

Quins beneficis ens apor-
ta a l’organisme?
Entre d’altres, el consum de 
moniato, ajuda a depurar el 
fetge gràcies al contingut 
d’aminoàcid, té un efecte 
preventiu del càncer, prote-
geix la salut de la vista i la 
pell gràcies al seu contin-
gut en vitamina A i E i és 
hidratant pel sistema diges-
tiu perquè el moniato està 
format per un 70% d’aigua. 
La vitamina A és típica dels 

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

Per Tots Sants, moniatos
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vegetals i hortalisses com 
la pastanaga o el tomàquet 
i està relacionada amb el 
bon estat la salut dels ulls, 
a la vegada que enforteix el 
sistema immunitari i té pro-
pietats antioxidants. També 

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

afavoreix el bon estat de la 
pell. El moniato es pot con-
sumir de diverses maneres, 
al forn i al caliu, toy i que 
també es poden menjar en 
forma de xips fregides, for-
mant part de pastissos o do-

lços o acompanyant carns i 
rostits.

En aquesta època de l’any 
els podrem trobar en un es-
tat òptim en els nostres mer-
cats.
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Cristina Iglesias 
(Community Manager)

42

 La importància de les xarxes socials  
 per a les empreses 

43

Sab ies que e l  80% de ls 
e s p a nyo l s  c o n s u l t a  l e s 
xarxes socials per triar un 
restaurant, un electrodomès-
tic o una peça de roba? Avui 
dia, des de que ens desper-
tem fins que ens fiquem al 
llit, tenim la tecnologia a les 
nostres mans, ja no sabem 
viure sense smar tphone i 
molt menys sense xarxes 
socials.  

Per a una empresa, és molt 
impor tant  e l  que e l  món 
virtual ofereix. Si s'utilitzen 
professionalment, les xarxes 
soc ia ls donen v is ib i l i tat , 
atreuen a futurs clients, els 
fidelitza i fan que confiïn en 
la marca.  
En el moment que es baixen 
les pers ianes, l 'aparador 
virtual del teu negoci ha de 
seguir ober t les 24 hores, 
usuaris que el visiten i que 
dec ide ixen s i  compren o 
no, solament per la imatge 
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SOPARS I DINARS DE 
NADAL D'EMPRESA

PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM 
651 976 517

Empresa

de meravella: això anima als 
possibles clients a visitar el 
nostre negoci i realitzar una 
compra. 

Per a això, hem d'informar 
d e l s  p r o d u c t e s  q u e 
s'ofereixen, les promocions, 
tenir bones fotografies per 
pub l i ca r,  ana l i t za r  cada 
moviment, donar una atenció 
al client amb molta manya-
ga i el més important: estar 
posicionats en Google, que 
la nostra empresa surti en 
les primeres posicions quan 
busquin alguna cosa que 
tingui a veure amb el nostre 
sector. 

Conclusió: Cuida les xarxes 
socials de la teva empresa 
com a la teva pròpia empre-
sa.

42 43

que o fe re i xen  l es  teves 
xarxes socials. Òbviament, 
per poder aprofitar aquesta 
oportunitat, cal gestionar-les 
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bellezaactiva.com
  

A vegades s’utilitzen talons 
massa alts, formes molt estre-
tes o puntes excessivament 
afilades, tot això us pot portar 
a patir lesions irreparables. 

 Com cuidar els peus 

44

Tendències

També cal ressaltar que és 
molt possible que tinguem un 
peu lleugerament més gran 
que l’altre, per la qual cosa a 
l’hora de comprar un calçat 
hem de provar-nos ambdós 
peus, ja que és possible que 

en un peu us calci bé però en 
l’altre us quedi massa ajustat. 
Un altre punt és que no tothom 
té el mateix tipus de peu.
• Peu grec: aquest és un tipus 
de peu que té el segon dit més 
llarg després del dit polze, 

45

Per a tu, el dia més important. 
Per a nosaltres, el client més especial.

Glòria

ESPECIAL NUVIS

Carrer Francesc Layret, 12   08911 Badalona

Durant tot el mes de novembre vine a conèixer el nostre showroom exclusiu. T’encantarà.
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MODA Y ARREGLOS DE ROPA
Rambla Sant Joan, 79 A Badalona

637 143 341 · 930 072 088

cures que els altres. Per cuidar 
els nostres peus és recoma-
nable caminar descalços en 

per la seva banda el tercer dit 
mesura aproximadament el 
mateix, mentre que el quart i 
el cinquè són més petits que 
en els demés casos.
• Peu polinesi o quadrat: en 
aquest peu pràcticament tots 
els dits són iguals i es troben 
a la mateixa alçada.
• Peu egipci: en aquest peu 
el dit polze és el més llarg i els 
altres li segueixen per mida en 
ordre descendent, aquest tipus 
de peu és el més delicat per 
la qual cosa requereix majors 

45

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

DETERGENTS I SABONS naturals A GRANEL
sense fosfats ni conservants biodegradables

aprenem a reutilitzar els envasos 
per reduir l'impacte ambiental

llocs segurs per no clavar-nos 
quelcom i per així activar la 
circulació.
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sanitaris, la campanya antigripal 
incideix en la vacunació de la 
resta de grups de risc, com són 
les embarassades, els malalts 
crònics i amb factors de risc de 
totes les edats i les persones 
més grans de 60 anys. El període 
òptim de vacunació és fins el 15 
de desembre, uns quinze dies 
abans que la grip arribi al llindar 
epidèmic. Les dosis estaran 
disponibles durant tota la tempo-
rada. 

Altres grups de risc: 
embarassades, malalts 
crònics i majors de 60 anys
A banda dels professionals 
sanitaris, la campanya antigri-

El Departament de Salut ha 
iniciat aquest dilluns la campan-
ya de vacunació de la grip 
2018-2019 per a la qual ha adqui-
rit més d'1,2 milions de dosis de 
la vacuna que estaran dispo-
nibles a tots els CAP i centres 

vacunals del país. Salut posa 
el focus enguany en els profes-
sionals sanitaris i es fixa el repte 
d'incrementar la taxa de vacuna-
cions entre aquest col·lectiu, que 
actualment se situa entorn del 
23%. A banda dels professionals 

Comença la campanya 
de vacunació de la grip 

ACTIVA T
centre de dia

ACTIVA T
centre de dia

8

9

Per Gent gran
SAD

SERVEI 
D'ATENCIÓ 

DOMICILIÀRIA 

Riera Matamoros, 34 
Informació: 93 797 86 08 · activat@activatcd.com

Centre Acreditat (PEV ) Generalitat de Catalunya 

Salut
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pal del Departament de Salut 
incideix com cada any en la 
vacunació de la resta de grups 
de risc, com són les embaras-
sades, els malalts crònics i amb 
factors de risc de totes les edats 
i les persones més grans de 
60 anys. Després de l'augment 
de l'any passat de la vacunació 
entre les dones embarassades, 
els responsables de Salut Públi-
ca esperen tornar a incrementar 
la taxa de cobertura en aquesta 
campanya i assolir una taxa de 
cobertura, al menys del 25% 

entre el col·lectiu. Les persones 
amb problemes de salut crònics i 
amb factors de risc registren una 
cobertura vacunal baixa: d'un 
32,3% entre 0 i 14 anys i d'un 
20% entre 15 i 59 anys. Entre les 
persones més grans de 60 anys, 
la cobertura vacunal se situa en 
el 54,25%.

La malaltia de la grip 
La grip és una malaltia respira-
tòria vírica que s'encomana fàcil-
ment d'una persona a una altra. 
A Catalunya arriba amb l'hivern, 

la majoria de les vegades a 
partir de la segona quinzena 
de desembre, i s'incrementa 
habitualment durant les primeres 
setmanes de gener.
Produeix febre elevada, tos, 
mal de cap i malestar general. 
En la majoria de casos, les 
persones es recuperen en 
una o dues setmanes sense 
necessitat de rebre tractament 
amb fàrmacs específics. Els 
antibiòtics no curen la grip. És 
important seguir unes bones 
pràctiques d’higiene.

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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Esteve Cugat, ha realitzat cinc 
tumoracions del pàncrees i 
quatre tumors de fetge, on 
s’inclouen també reseccions 
majors, sent la primera sèrie 
d’aquesta cirurgia robòtica a 
la sanitat pública.
Segons expliquen des de 
Can Ruti, l ’Hospital entén 
la cirurgia robòtica com un 
dels vectors claus del futur de 
l’atenció quirúrgica i aquest 
programa evidencia la seva 
aposta. Actualment, el Servei 
de Cirurgia General i Digestiva 
ha incorporat la robòtica a la 
Unitat de Cirurgia Metabòlica, a 
la Unitat de HBP i a la Unitat de 
Coloproctologia, i espera incor-
porar aquesta tècnica a d’altres 
unitats. El Dr. Joan Francesc 
Julian, cap del servei, destaca 
que la cirurgia robòtica “evolu-
cionarà de forma rellevant i 
exponencial en els propers 
anys i l’Hospital Germans Trias 
estarà al capdavant d’aquesta 
nova etapa”. Per la seva banda, 
el Dr. Esteve Cugat, subratlla: 
“Estem a les portes d’un canvi 
de model conceptual, i aquests 

Can Rut i segueix donant 
passes endavant en la implan-
tació de la cirurgia robòtica 
al centre. És en aquest marc 
que durant el 2018 ha posat 
en marxa el primer progra-
ma d’un hospital públic de 
c irurg ia robòt ica hepato -
bilio-pancreàtica (HPB) de 
tot l’Estat.  A Catalunya, es 
tracta de la primera experièn-
cia d’aquest tipus i representa 
un salt endavant en la quali-
tat i la precisió amb què es 
poden intervenir els tumors 
que afecten aquestes àrees.
Aquest programa ha permès 
que des del seu inici, al març de 
2018, s’hagin operat per robot 9 
casos, una xifra que està molt 
per sobre del que és habitual 
en aquest tipus d’intervencions, 
i convertir el Servei de Cirurgia 

General i Digestiva de l’hospital 
en un referent tant en l’àmbit 
nacional com europeu. En 
concret, la Unitat de Cirurgia 
HBP, de gestió compartida amb 
l’Hospital Universitari Mútua-
Terrassa, i coordinada pel Dr. 

Av. President Companys, 57 local
08911  Badalona

Tel. 93 464 21 34
info@boramarserveis.com

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

Germans Trias engega un programa de 
cirurgia robòtica hepato-bilio-pancreàtica 
pioner a l’estat 
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9 casos inicials, que han tingut 
molt bon resultat, ens marquen 
el camí per fer cirurgies cada 
cop més complexes”.
La cirurgia robòtica permet 
intervenir els pacients amb 
el màxim grau de precisió 
quirúrgica, ja que compta amb 
braços robotitzats que filtren 
les impureses dels moviments 
quirúrgics del cirurgià i amb 
visió augmentada i tridimen-

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     
Av. Catalunya, 60-62 · 93 388 18 41
FARMÀCIA P. RELAT     
Antiga de València, 31 · 93 399 92 76
FARMÀCIA PUCHOL 
Antiga de València, 31· 93 399 92 76
FARMÀCIA SERENTILL 
de Mar, 23 · 93 384 12 33
FARMÀCIA VIVES 
Juan Valera, 197 ·  93 388 05 04
FARMÀCIA VIAYNA 
President Companys, 45
FARMACIA MASNOU
Llefià, 15-17 · 93 387 42 98
FARMÀCIA OLÍMPIC 
Av.d’Alfons XIII  nº 127 93 387 93 50

sional. L’ús del robot fa també 
que la cirurgia sigui mínima-
ment invasiva, de manera 
que els pacients es beneficien 
d’una menor estada hospita-
lària i menys dolor postope-
ratori. Està previst que en un 
futur proper la cirurgia robòti-
ca, dins de la cirurgia hepàti-
ca, incorpori la navegació, la 
realitat augmentada i el Big 
Data, així com la possible 

interconnexió amb d’altres 
centres en temps reals. 
La Unitat de Cirurgia Hepato-
bilio-pancreàtica es va crear 
l’any 2017 amb l’objectiu de 
potenciar el coneixement i 
l’excel·lència d’aquesta cirur-
gia. De gestió compartida 
entre l ’Hospital Germans 
Trias i l’Hospital Universitari 
MútuaTerrassa, està liderada 
pel doctor Esteve Cugat.
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Una difícil experiència 
pot modificar la teva visió 
de futur doncs no et deixa 
indiferent. Modifiques 
el rumb en funció de 
les c ircumstàncies. 
Recuperes una vella 
amistat. 

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Amb la parella et pots 
trobar en un punt on 
la comunicació es fa 
més complicada. Potser 
passa perquè cadascú 
es reafirma en excés i 
caldria un exercici extra 
d'empatia.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Po t s  c o m e n ç a r  a 
recollir els fruits d'una 
inversió o rebre algun 
ajut econòmic. Això 
t'ajudaria a seguir amb 
els teus projectes però 
no et confiïs en excés, 
sigues prudent.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Desig per algú o ganes de 
fer activitats esportives. En 
aquest període l'energia 
que es mou dins teu, és 
important. Canalitzar-
la serà bo per poder 
aconseguir el que vols.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

El Sol entra al teu signe 
i arriba la renovació 
energètica. Comptes 
amb energia suficient 
per fer efectius els 
teus propòsits més 
alliberadors amb una 
bona dosi d'ètica.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Sembla que estàs al 
lloc que has d'estar. 
Tot  i  l 'es forç de ls 
darrers temps encara 
et queda energia per 
acabar aquest final de 
cicle. Estigues atent, 
segueixes aprenent.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Final d'un període de 
plantejaments i ideals 
de com han de ser les 
coses. Entres en una 
fase de materialització i 
hauràs de posar tota la 
teva energia per fer-ho 
realitat.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

F ina l  d 'e tapa que 
has ded icat  mo l ta 
energia a qüestions 
laborals, a projectar-
te professionalment. 
Inicies el període de 
realització. Estigues 
preparat per a l'activitat.

VERGE
(22/8 al 21/9)

En l 'estira-i-arronsa 
que pots tenir amb una 
persona jove, trobaràs 
part de la teva pròpia 
joventut si ja tens una edat. 
Potser caldrà adaptar-se 
als nous temps i gaudir-
los.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Si deixes de banda 
una excessiva pretensió 
econòmica i et centres 
més a assolir reptes 
personals i objectius 
que t'omplen, derivaràs 
millor la teva energia cap 
al futur.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

La fe és necessària i pot 
ser un bon aliat per tu. 
Tant si ets home com 
si ets dona, l'energia 
femenina equilibrarà una 
actitud excessivament 
vehement, usa-la a favor 
teu.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Alguna cosa t'impulsa 
a mirar més enllà de 
les teves fronteres ja fa 
un temps i has après 
força. Possible interès 
per una persona que es 
troba lluny. Sospesa la 
situació.

Facilitat Imma del Destí AMIC

Horòscops

Frases cèlebres

«El que dóna valor a una 
tassa de fang és l'espai buit 
que hi ha entre les seves 
parets»

Blaise Pascal

«Que dues persones mani-
festin que els en desagrada 
una altra és una còmoda 
manera d'expressar que 
s'agraden mútuament»

Lin Yutang
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

Els grans aiguats de les Terres 
de l’Ebre, del País Valencià i 
d’Andalusia van ser la notícia 
meteorològica a escala penin-
sular, amb acumulacions que 
van superar els 300 l/m2 en 
alguns punts d’aquests sectors. 
Al Barcelonès i el Maresme 
també vam tenir la nostra ració 
de pluja, tot i que va ser molt 
més moderada. Entre els dies 
15 i 21 d’octubre al centre de 
Badalona es van acumular 23,8 
l/m2. D’aquesta manera ja s’ha 
superat la precipitació mitjana 
del mes d’octubre quan encara 
falten uns dies per acabar-lo. 
Es porten recollits 84,4 l/m2, 
mentre que la mitjana és de 80,9 
l/m2. Des de l’1 de gener, s’han 
registrat 652,2 l/m2, el valor 
més elevat des de l’any 2011. 
De fet, des de llavors que mai 

Al llarg de bona part de la setma-
na va dominar el vent de llevant i 
gregal que, en alguns moments, 
va arribar a bufar amb cops 
superiors als 40 km/h. Això va 
fer que la mar estigués força 
remenada, com s’observa en 
aquesta fotografia feta dilluns 15 
per @Arualaure.

Temp màx 23,7 °C el dia 21

Temp mín 15,3 °C el dia 16

Hr màx 93% el dia 15

Hr mín 59% dies 19 i 21

Press atm màx 1023,6 hPa dia 20

Press atm mín 1002,9 hPa  dia 15

Vent màx 43,5 km/h 
(nord-est) dia 19

 Precipmàx 24h 10,0 l/m2 dia 15

 Precip anual 652,2 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

no s’havia superat la precipitació 
mitjana anual. Enguany, hem 
trencat una ratxa de sis anys 
consecutius amb menys pluja 
del normal. Amb tot, durant la 
setmana passada la tempera-
tura es va mantenir força suau, 
sense cap refrescada desta-
cable. Tan sols dimarts de bon 
matí l’ambient va ser fresc, amb 
una mínima propera als 15 °C.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo 
setmana del 15 
al 21 d’octubre
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 El terra antilliscant 

Llar

` ` Redacció / ACPG

Existeixen molts tipus de terres 
per posar en els llocs públics 
però també a la nostra llar. Un 
dels terres que més ha reduït 
els accidents domèstics és, 
sense dubte, el terra antillis-
cant, pel material amb què 
està fet. Aquest tipus de terres 
podem trobar-los a escoles, 
centres comercials i allà on 
hi hagi molt de tràfec de gent. 
Aquest tipus de terra està 
compost per un material molt 
resistent, molt fàcil de netejar 
i segur, l’únic que necessita és 
passar un pal de fregar mullat 
en aigua i una mica de vinagre 
perquè quedi terra brillant i 
llueixi com el primer dia.Per 
això cal conèixer una mica el 
material, i tenir en compte que 
hi ha alguns productes que no 
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es poden utilitzar en aquest 
tipus de terres, com qualsevol 
tipus de cera, amb dissolvent, o 
a base d’oli de llinassa, vernis-
sos, pólvores abrasives. Si ens 
centrem en els avantatges, 
no podem deixar de banda 
que ofereix una gamma àmplia 
d’imitació de fusta o de granit, 
colors àcids i forts per a aquells 
que els agrada decorar la casa 
de manera moderna, i dibuixos 
de molts tipus per a aquells 
que desitgen un aire original.A 
banda d’això, els terres antillis-
cants són molt fàcils d’instal·lar, 
ja que només requereixen el 
seguiment de les instruccions 
del fabricant.

CALDERA JUNKERS 
CERAPUR CONFORT

DES DE 47€ 
AL MES

instal·lació
 i IVA inclòs

1.695€ 

tovalloler o 
termostat 

de regal

0%
Financiació sense 

INTERESSOS 
fins a 3 anys

CALEFACCIÓ TOTAL 
desde

instal·lació i IVA inclòs
2.799€

DES DE 77.75€ AL MES

NO PASSI FRED AQUEST HIVERN
CALDERA ARISTON 
CARES PREMIUM*  

* MILLOR 
PRODUCTE 

2016  PER LA OCU

instal·lació i IVA inclòs
1.260€

 desde

DES DE 35€ AL MES
Amb 
programador 
de regal

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

Aigua · gas · electricitat · escalfadors · calderes
calefacció · plaques solars · aire condicionat

Tramitació de butlletins

OFICINA I BOTIGA

Avd. Martí i Pujol, 102 - 08912 Badalona

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

www.globalclimainstalacions.com

EL SEU INSTAL·LADOR DE CONFIANÇA A BADALONA

LL.indd   3 22/10/2018   15:58:12



SOLUCIÓN INTEGRAL
CALEFACCIÓN

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

Instalaciones y mantenimento 
Calefacción | Aire acondicionado | Electricidad | Gas

Datos | Agua  | Eficiencia energética 

FINANCIACIÓN 0% INTERÉS
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139.000 €

Estupendo piso de 3 habitaciones y 68 mts cuadrados. 
Finca con ascensor. El piso se encuentra situado junto 
al metro y esta muy bien situado, cerca de colegios, 
médicos y todo tipo de servicios. Dispone de aire 
acondicionado y calefacción.

JUNTO A CTRA ANTIGA DE VALENCIA - 
ARTIGAS - BADALONA

123.000 €

Piso 60m2 de 3 habitaciones (2 dobles), salón-
comedor, cocina y baño. Exterior a la calle, pocas 
escaleras. Conservado para entrar a vivir. Cuenta 
con un pequeño patio. Zona muy bien comunicada, 
comercio y colegios. Piso Amueblado.

C/ ARIBAU – ARTIGAS – BADALONA

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

Tel.  93.460.91.39

Mòbil. 657.789.862

www.finquesgaldos.com

COL·LEGIAT Nº A11001/BCNfincas-galdos@hotmail.com

¿Sabes cuánto 
vale tu piso ?

3 Habitaciones, salon, cocina y baño. Ideal 
para pareja o de inversion con terraza en la 
parte de arriba. Con muchas posibilidades.

Badalona C/ SEVILLA
PLANTA BAJA DE 50m² 

59.000 €cuota 230 €

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

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

139.000 €cuota 540 €

COMPRAMOS
AL CONTADO

Vende tu piso 
en tiempo récord

(valoración profesional gratuita)

¿Cansado de Alquilar?
TRAMITAMOS
HIPOTECAS

SIN AVAL 
NI ENTRADA + GASTOS INCLUIDOS

4 habitaciones, salón-comedor, cocina y 
baño. Todo exterior, muy bien conservado
para entrar a vivir. Zona muy tranquila,
junto autobuses.

Badalona PLAZA DE LES CANÀRIES
BUFALÀ
PISO DE 75m² 

115.000 €cuota 440 €

3 habitaciones, salon-comedor, cocina y baño.

con balcón. Muy bien conservado para entrar a vivir. 

Junto al metro L10 y L1 Y PARADA DE AUTOBUSES.

Financiamos el 100% de la hipoteca más gastos. 

Badalona C/ CALDERÓN DE LA BARCA
PISO DE 75m² 

106.000 €cuota 410 €

2 habitaciones, salón-comedor y cocina en un mismo
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. 

Badalona C/ CIRCUNVALACIÓN
PLANTA BAJA DE 55m² 

89.000 €cuota 350 €

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. 

Santa Coloma de Gramenet
CALLE DE LA CIUTADELLA
PISO DE 55m²

115.000 €cuota 440 €

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 
al metro linea 2, autobuses y hospital espíritu santo.

Santa Coloma de Gramenet
AVENIDA SANATORI
PISO DE 65m²

115.000 €cuota 440 €

Ascensor

Con BALCÓN de 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y baño. Para entrar a vivir.
FINCA CON ASCENSOR! Junto al metro y 
autobuses. 

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

129.000 €cuota 500 €

R E S E R V A D O

R E S E R V A D O

Ascensor Ascensor

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

Tel.  93.460.91.39

Mòbil. 657.789.862

www.finquesgaldos.com

COL·LEGIAT Nº A11001/BCNfincas-galdos@hotmail.com

¿Sabes cuánto 
vale tu piso ?

3 Habitaciones, salon, cocina y baño. Ideal 
para pareja o de inversion con terraza en la 
parte de arriba. Con muchas posibilidades.

Badalona C/ SEVILLA
PLANTA BAJA DE 50m² 

59.000 €cuota 230 €

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

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

139.000 €cuota 540 €

COMPRAMOS
AL CONTADO

Vende tu piso 
en tiempo récord

(valoración profesional gratuita)

¿Cansado de Alquilar?
TRAMITAMOS
HIPOTECAS

SIN AVAL 
NI ENTRADA + GASTOS INCLUIDOS

4 habitaciones, salón-comedor, cocina y 
baño. Todo exterior, muy bien conservado
para entrar a vivir. Zona muy tranquila,
junto autobuses.

Badalona PLAZA DE LES CANÀRIES
BUFALÀ
PISO DE 75m² 

115.000 €cuota 440 €

3 habitaciones, salon-comedor, cocina y baño.

con balcón. Muy bien conservado para entrar a vivir. 

Junto al metro L10 y L1 Y PARADA DE AUTOBUSES.

Financiamos el 100% de la hipoteca más gastos. 

Badalona C/ CALDERÓN DE LA BARCA
PISO DE 75m² 

106.000 €cuota 410 €

2 habitaciones, salón-comedor y cocina en un mismo
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. 

Badalona C/ CIRCUNVALACIÓN
PLANTA BAJA DE 55m² 

89.000 €cuota 350 €

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. 

Santa Coloma de Gramenet
CALLE DE LA CIUTADELLA
PISO DE 55m²

115.000 €cuota 440 €

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 
al metro linea 2, autobuses y hospital espíritu santo.

Santa Coloma de Gramenet
AVENIDA SANATORI
PISO DE 65m²

115.000 €cuota 440 €

Ascensor

Con BALCÓN de 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y baño. Para entrar a vivir.
FINCA CON ASCENSOR! Junto al metro y 
autobuses. 

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

129.000 €cuota 500 €

R E S E R V A D O

R E S E R V A D O

Ascensor Ascensor

106.000 €

Piso de 3 habitaciones grandes y 70 mts. cuadra-
dos. Piso exterior. El piso se encuentra reformado.
Listo para entrar a vivir, dejan la mayoria de los 
muebles. Muy bien comunicado

LA SALUD - C/ FEDERICO GARCIA LORCA

cuota: 393 € 

cuota: 465 € 134.000 €

Piso 70 mts2 de 3 hab. (actualmente 2). Reformado y lis-
to para entrar a vivir. Muy luminoso y con vistas despe-
jadas, balcón integrado en el comedor. Se incluye plaza 
de parking en la primera planta. Finca con ascensor muy 
amplio. Zona muy bien comunicada cerca de colegios, 
mercados y c. médicos.

C/ SANT BERTOMEU LLEFIÁ, BADALONA 

cuota: 529 € cuota: 530 € 

98.000 €

Piso de 65 m2 cuenta con 3 habitaciones (Dos 
Dobles), salón-comedor, cocina y baño. Junto al 
metro línea 10 y autobuses. Estado Conservado 
para entrar a vivir. Además cuenta con pequeño 
patio interior. 

RICARD STRAUSS, LA SALUT-BADALONA 

cuota: 378 € 

CON ASCENSOR Y PARKING

79.000 €

Piso de 60m2 de 3 habitaciones, salón-comedor, coci-
na y baño. Todo exterior a la calle. Muy bien conserva-
do, para entrar a vivir. Ideal como primera o inversión. 
Situado cerca de transportes, comercios y colegios.

BADALONA – SANT ROC, C/ CORDOVA

cuota: 300 € 

144.000 €

109.000 €
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Immobiliària

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

idealista.com

Si el passat dijous ens vam 
a s s a b en t a r  que  l a  Sa la 
del Contenciós del Tr ibu-
nal Suprem va declarar que 
l'AJD de les hipoteques havia 

de pagar els bancs i no els 
hipotecats, un dia després, 
el president de la mateixa 
Sala convocava al Ple per 
a la revisió d'aquest criteri. 
A ixò s igni f ica un efec tes 
p ràc t i c s  que e l s  mag is -
trats especialistes en altres 
branques rev isen e l  que 
han decidit els magistrats 
especialistes en dret tribu-
tari, precisament en aquest 
assumpte. 
Però,  atenc ió,  perquè la 
sentència dictada continua 
tenint efectes. I és que el 
Tr i buna l  Suprem no  po t 
anul· lar una sentènc ia ja 
d ic tada i  deixar- la sense 

Què passa si el propietari del teu 
habitatge vol entrar a casa?

efectes. La sentènc ia ha 
establert que és el banc és 
el que ha de pagar l'AJD i no 
el hipotecat, però és cert que 
aquest criteri pot ser modifi-
cat per la decisió del Ple de 
la Sala. "I la nota informativa 
publicada pel president de la 
Sala del Contenciós anticipa 
aquesta possibilitat", afegeix 
el advocat d'Àtic Jurídic. 
Per  tant ,  f ins  que no es 
conegui la votació del Ple 
de la Sala, les Hisendes 
autonòmiques, ni cap Tribu-
nal administratiu o judicial 
seguirà el cr i ter i f ixat pel 
Tribunal Suprem en la seva 
sentència.

www.ksagrup.com  ksabadalona@ksagrup.com

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

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

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

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

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

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

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€ 

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

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.Aca-
bats de granqualitatc, calefacció 
de radiadors. 

300.000 € 

VENDA LLOGUER

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

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

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.

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

LOCAL EN VENDA C. INDEPEN-
DENCIA (Molt comercial) 90 mts2 
Venda: 120.000€

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 €  

 PIS EN LLOGUER, CENTRE, Carrer 
Joan Peiro, 4 habitacions, bany i cui-
na reformats, sala menjador amb 
balco, terrassa de 25 mts.2. es tot 
exterior. 1.050 € mes. Plaça de par-
quing opcional. 

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

PIS EN VENDA (VIA AUGUSTA) 
(Zona Centre)

100mts2 4 Habitacions (una es 
suite amb bany) gran menjador, 
cuina,tot exterior
375.000 €

LOCAL DE LLOGUER C.ALFONS XII 
CANTONADA Mª CRISTINA
85 mts.2.molt comercial, cuatre 
portes al carrer, qualsevol nego-
ci o activitat 
750 €/mes

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

280.000 €

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.

1.200€/mes
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IMMOBILIARIS

BUSCO PISO, Una habita-
ción o loft, alquiler económico. 
Ricard. 607 871 137 
SE BUSCA PISO una habita-
ción, loft o apartamento econó-
mico para alquilar en Badalona 
626 638 259

TREBALL
 

SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, fija. 698 872 
525
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza, en 
las tardes. 697 838 174
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza, en 
las tardes.617 938 042

58

CHICA SE OFRECE  para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza, jornada completa o 
por horas. 603 798 481
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, disponibilidad 
inmediata. 698 856 427
SE OFRECE SEÑORA para 
tareas del hogar, cuidado de 
personas mayores o niños. 644 
848 081
SE OFRECE SEÑORA para 
tareas del hogar, cuidado de 
personas mayores o niños. 666 
642 577
S E  O F R E C E  S E Ñ O R A 
responsable para el cuidado 
de personas mayores y limpie-
za, interna o por horas. 698 
746 523
S E  O F R E C E  S E Ñ O R A 
responsable para el cuidado 
de personas mayores, canguro 

Anuncis per paraules

y limpieza, interna o por horas. 
698 865 903
SEÑORA RESPONSABLE 
busca trabajo para cuidado 
de personas mayores, niños y 
limpieza, por horas o fija. 625 
785 968
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, n iños o l impieza, 
disponibilidad por las mañanas. 
636 702 113
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores y 
limpieza, responsable y honra-
da, disponibilidad inmediata. 
625 969 884
CHICA SE OFRECE  para 
cuidado de personas mayores, 
niños y l impieza, responsa-
ble y honrada, disponibilidad 
inmediata. 602 345 205
CHICA SE OFRECE  para 
cuidado de personas mayores, 

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

Horari Misses
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INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL CENTRE: 

LLAMINADURES, REGALS I MOLT MÉS...

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

SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 627 16 97 47

Preu: 0,35€/paraula

niños y limpieza. 687 104 126
B U S C O  T R A B A J O  d e 
limpieza, cuidado de personas 
mayores, experiencia, referen-
cias. 663 795 128
CHICA BUSCA TRABAJO 
para limpieza, por horas. 631 
469 295
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. 685 
876 025
SE OFRECE CHICO  para 
atender personas mayores, 

Necrològiques

24 d'octubre
• Rosa Subirats Mariegas
• José Martínez Rodríguez

23 d'octubre
• Andrés Giner Gimeno
• Montserrat Carreras Duran
• Antonio Algar Montes

22 d'octubre
• José López Rodríguez
• Emili Muñoz-Ramos Torà
• Antonio Carra Lizarán
• Joaquín Jiménez Martínez
• Rosa Fernández Jiménez

21 d'octubre
• Ricardo González García
• Lali Rodríguez Culebras
• Mercedes Espuis Mota
• Maria Alberch Galcerán
• Carmen García Mateo
• Pasión Rodríguez Martínez
• Sergio Vidal Flaquer
• Fernando Oliver Ramón

20 d'octubre
• Juana Hernández Sánchez
• Isidro Martínez Martínez
• Francisco Guirao García
• Jesús López Gandara
• Carmen García Martínez
• Isabel Latorre Nachez
• Antonia Alba Hidalgo
• María Martínez Álvarez 
• Montserrat Sabater Barberà

con experiencia de enfermería, 
muy responsable y trabajador. 
También l impieza y comida. 
Con referencias. 634 818 682 
Francisco

VARIS

COMPRO COMICS, álbumes 
de fútbol, Playmobil, Scalex-
tr ic, Geyperman,Madelman, 
muñecas, Tente, Rico, Paya 
y ant igüedades en general. 
679-736-491

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

Som líders, gràcies a tu!

ANUNCIA'T AL TOT, 
TRUCAN'S I T'INFORMAREM
651 976 517
comercial@totbadalona.com

*Dades Baròmetre municipal maig 2018
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Anys 70, Plaça Roja a Sant Roc 
Foto antiga : Miquel Bellés i Núria Puigneró  
Foto actual: Facu Martínez 

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

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

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 

BadalonaRecuerdos.indd   1 24/10/2018   11:40:55



Distribuïdors oficials del TOT

Horari: 
De dilluns a divendres de 9 a 13.30 i de 16 a 20h. 
Dissabte tarda de 16.30 a 20.30h. 

Ferramentes, metal·listeria, fusta, eines de tall, 
serralleria, estris de cuina.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
El TOT és una revista gratuïta que la gent li agrada molt 
per les seves notícies locals i és molt buscada.

Plaça Pep Ventura, 13 Badalona

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h. i de 17 a 
20.30h. Dissabtes de 9 a 14h. i de 17 a 20h Diumenges i 
festius de 10 A 14h.

Guarnim amb flors tots els esdeveniments de la teva 
vida, mestres floristes desde 1937

Per què et fas distribuïdor del TOT?
Distribuir el TOT Badalona es "fer Badalona".

Coll i Pujol, 188 Tel. 932 504 623

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h. i de 14.30 a 
20.30h. Dissabtes de 9.30 a 13.30h.
Naturopatia, acupuntura, dietes personalitzades, 500 
marques de productes naturals, i el racó del té amb més 
de 50 especialitats.

Per què et fas distribuïdor del TOT?
Perquè el TOT pot fer vindre clients al meu negoci i 
per donar a conèixer el meu negoci a les zones on es 
reparteix.

Renovació distribuïdors

Nous distribuïdors del TOT

Prim, 113-117
93 384 41 51
Prim, 90-92
93 384 17 62
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  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

LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763

  CENTRE  
ROMÁN  PIZZA
PRIM, 173 93 384 84 62
LA NOVA GRANJA
Prim, 177 · 933 841 153 
NO + VELLO
Arbres, 5-7
934 640 097 · 633 544 313
KARNS  FIBLA
Arnús, 26–28 · 933 846 654
JARDINERIA CONCEPCIÓ
Arnús, 29 · 933 844 059
MOLSA
Canonge Baranera, 10-12
933 848 240 
EL VERMUT COROMINAS
Canonge Baranera, 45
647 520 697
FORN BERTRAN -1922-
Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647 
PASTISSERIA FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718 
CA ĹALBERT
Canonge Baranera, 106-
108
934 642 127
LA BOTIQUE DEL PEIX
Canonge Baranera, 42
933 891 048
CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976
ORGÀNIC
Canonge Baranera, 90
933 844 150
GRANJA FIMONS
Colón, 68 · 934 643 386 

CLINICA DENTAL
VILAGRAN
Enric Borràs, 1-3
93 464 77 76
CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61
FLORISTERÍA MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653
PERRUQUERIA
BARBANY ART 
Francesc Layret, 147 
934 641 141 
PRELUDI
Cadis, 4 · 934 642 677
PURA VIDA 
QUIROPRACTICA 
Francesc Layret, 171 
933 843 775
XARCUTERIA ARGUDO
Carrer de Mar, 38
933 848 061
LA PARADA
Francesc Layret, 118
933 843 659
CASAL DE GENT GRAN 
DEL CENTRE
Ignasi Iglesias, 38
933 892 948
FABRE GEMMÒLEGS
Lleó, 28 · 931 703 479
fabregemmolegs.cat 
FRUTAS CUEVAS
Lleó, 65 · 934 640 179
FORN BERTRAN
Mar, 5 · 93 384 60 52
DROGUERIA BOTER
Mar, 71 C.Baranera, 2e
933 845 464 
IBERCASA FINCAS  S.L.     
Martí Pujol, 255  local 10       
616 601 835
FIMONS BAR
Mossen Anton, 29
93 389 11 38

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 ĹAVELINO
Santa Madrona, 66
931 405 754 
J.CAMPS S.L.
Sta. Madrona, 45
931 184 232 
MARGENAT
Santiago Rusinyol, 3
Martí Pujol, 131

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

Distribuïdors oficials
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  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

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

  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

Demana el TOT 
al teu comerç 
de confiança

Troba el TOT cada setmana 
als nostres distribuïdors oficials
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