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Més de 100 porcs senglars han 
estat abatuts durant aquest any 
a Badalona

Medi Ambient | Carles Carvajal

La plaga de porcs senglars 
no s’atura a Badalona. La 
Generali tat de Catalunya, 
a través dels agents fores-
ta ls, ha autor i tzat durant 
els darrers mesos diverses 
batudes per caçar porcs 
seng lars ,  a la Ser ra lada 
de Marina, i dins del terme 
municipal de Badalona. El 
caçador Antonio Mata ha 
explicat al TOT que durant 
e ls  dar rers mesos s ’han 
fet batudes als voltants de 
Can Coll, Sant Jeroni o Can 
Boscà. La darrera batuda 
va ser prop de Can Mata, 
el passat 29 d’octubre. Ara 
mateix hi ha pendents dues 
batudes. Mata ha explicat al 
TOT que durant aquest any 
ja s’han abatut un centenar 
d’animals, però ara mateix 
a Canyet hi ha una plaga de 
senglars. Només al voltant 
de Sant Jeroni, segons el 
caçador, hi viuen al voltant 

d’uns 40 exemplars, alguns 
adults poden arribar a pesar 
uns 140 qui los. Totes les 
batudes s’han de fer de nit, 
amb el permís dels fores-
tals, i marcades amb l’ajuda 
d ’un GPS per seguretat . 
Actualment dos caçadors 
de Badalona fan aquestes 
batudes. 

Els porcs senglars 
destrossen els conreus 
Al Conreu Sereny, a tocar del 
monestir de Sant Jeroni de 
la Murtra, han encerclat amb 
fil elèctric tot l ’entorn dels 
horts. La seva responsable, 
la Dolors Clotas, ha expli-
cat al TOT que durant l’estiu 
van demanar una batuda 
controlada perquè els porcs 
senglars havien començat 
a fer mal als conreus. A part 
del gran nombre d’exemplars, 
a la Serralada de Marina, el 
problema també ve pel creua-
ment entre els porcs senglars 
i domèstics.

Cinc senglars abatuts, a la Serralada de Marina. Foto: Antonio Mata 

La Setmana

Sabater repta a Pastor a 
un cara a cara sobre les 
factures impagades

Preocupació d’ERC, 
Guanyem, ICV i Pdecat 
pels serveis socials

La regidora de Guanyem 
Badalona en Comú, Dolors 
Sabater ha convocat per al 
pròxim 14 de novembre una 
audiència pública per expli-
car la gestió econòmica de 
l’executiu local entre juny de 
2015 i juny de 2018, després 
que e l  govern soc ia l is ta 
d’Àlex Pastor hagi denun-
ciat l’existència de factures 
impagades al consistori.

En un comunicat conjunt, 
ERC-Avancem-MES, Guanyem 
BDN en Comú, ICV-EUiA i el 
Partit Demòcrata, han mostrat 
la seva preocupació davant 
la possibilitat de perdre recur-
sos per als Serveis Socials de 
Badalona. Segons denuncien, 
la no signatura d’un programa 
faria perdre la contractació de 
25 persones.

El sindicat de llogaters 
de Badalona comença a 
treballar

Aquest dissabte, 10 de novem-
bre a les 11h, a l’AVV de Bufalà 
tindrà lloc la primera reunió 
de treball, oberta a totes les 
persones que vulguin participar 
del nou sindicat de llogaters de 
Badalona. El temes a tractar 
seran com organitzar-se, donar 
a conèixer el sindicat a la ciutat i 
determinar les línies d’actuació.
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Alvaro Soler i Blas Cantó actuaran 
al concert ‘Hola Nadal!’ al passeig 
marítim 

Nadal | Carles Carvajal

Torna la música al Passeig 
Marítim després de tres anys. 
Badalona donarà el tret de sorti-
da a les festes de Nadal, el pròxim 
dissabte 1 de desembre, amb 
una jornada plena d’activitats 
que clourà amb el concert gratuït 
‘Hola Nadal!’ d’Europa FM, que 
tindrà lloc al passeig Marítim. 
Els cantants Álvaro Soler i Blas 
Cantó i els discjòqueis Wally 
López i Brian Cross protagonit-
zaran un espectacle presentat 
per Juanma Romero, conduc-
tor del programa ¿Me Pones?, 
dels caps de setmana d’Europa 
FM. En aquest mateix indret, 
durant tot el dia, les persones 
assistents podran gaudir de 
la 6a Fira de Joves Creadors i 
Creadores ‘Connec’t’Art’ i de la 
Fira ‘Hola Nadal!’, que comptarà 
amb tallers,animació, artesania i 
una àmplia oferta gastronòmica. 

El Pont del Petroli serà 
il·luminat amb llums de 
Nadal per primera vegada
L’1 de desembre, Badalona 
encendrà el Nadal. Els carrers 
més comercials, de tots els 
barris, quedaran il·luminats. 
Enguany, i tal com va avançar 
el TOT fa dues setmanes, 
s’instal·larà un arbre de Nadal, de 
10 metres, a la plaça de la Vila. 
Aquest dimecres, l’Ajuntament 
ha presentat tots els detalls de la 
campanya nadalenca. A part de 
l’Arbre de Nadal, el mateix dissa-
bte 1 de desembre, a les 20h, 
s’inaugurarà els llums de Nadal 
que s’instal·laran per primera 
vegada al Pont del Petroli. Els 
llums s’instal·laran al voltant 
de la passarel·la del pantalà. 
D’altra banda, el 30 de novem-
bre s’inauguraran unes grans 
caixes de regal visitables per 
dins que guarniran 5 punts de 
Badalona. 

Alvaro Soler actuarà l’1 de desembre al concert ‘Hola Nadal!’

7

Més novetats; Escape 
Room a la Casa de la Vila i 
nova fàbrica de joguines 
U n a  a l t r a  a c t i v i t a t  q u e 
s’estrena aquestes festes 
serà l ’Escape Room que 
tindrà lloc el dia 15 de desem-
bre a la Casa de la Vila. Les 
persones que ho desi tg in 
podran descobrir la història 
de l’edifici a través d’un joc 
en què hauran de resoldre 
diversos enigmes i trenca-
closques. 
D’altra banda, del 2 al 4 de 
gener,  El  Centre Cul tura l 
l'Escorxador-Nau3 es trans-
formarà en una fàbrica de 
joguines pels més pet i ts . 
D’altra banda, com en anys 
anteriors, els nens i nenes 
també podran assistir al parc 
esportiu de Nadal situat al 
Complex Municipal de Monti-
galà els dies 24 i entre el 27 i 
el 31 (ambdós inclosos).

Actualitat-6.indd   2 07/11/2018   11:49:30



6 7

La pista de gel tornarà a Sant Josep 
per tercer any consecutiu 

Preocupació a la Riera 
Matamoros per l’estat 
dels arbres

Nadal | Carles Carvajal

Per tercer Nadal consecutiu, 
Badalona tornarà a tenir una 
pista de gel oberta al públic en 
la que tothom podrà patinar i 
gaudir d’una estona de diversió 
amb aires nadalencs. Com els 
dos anys anteriors, l’edifici del 
Centre Parroquial de Sant Josep 
acollirà aquest espai d’oci. Des 
del 1 de desembre i fins després 
de Reis, la pista acollirà al públic 

Ensurt, fa uns dies, a la Riera 
Matamoros, entre Germà Juli i 
la plaça Doctor Niubó, per l’estat 
dels plataners. El passat diven-
dres, va caure una gran branca, 
sense causar cap dany. L’arbre 
va ser talat. Els veïns asseguren 
que part d’aquests plataners 
estan podrits i per seguretat 
s’haurien de talar. L’Ajuntament 
explica que s’esporgaran tots 
els arbres durant la present 
campanya d’hivern.

en torns de fins 45 minuts, amb 
una capacitat màxima de 85 
persones. L’activitat funcionarà 
tots els dies, els matins, des de 
les 10h a les 14h, i les tardes, 
de 16h fins les 21h. Aquest any, 
i com a novetat, de 10h a 11h 
tindrà lloc classes de patinatge 
a la mateixa pista. La pista de 
gel de Badalona només restarà 
tancada el matí de Nadal, 25 de 
desembre, i el matí d’Any Nou, 
1 de gener. 

Imatge de la pista de gel, el Nadal passat, a Sant Josep

El ple aprova el nou centre 
de Bdn Capaç a Pomar

S’obren les preinscrip-
cions per participar en el 
proper Mercat del Trasto

El darrer ple municipal va 
aprovar, per unanimitat, per 
construir el nou edifici de la 
Fundació Badalona Capaç en 
un terreny del barri de Pomar. 
Després de tres anys de polèmi-
ques polítiques, amb l’aturada 
de la construcció del centre a la 
Morera, ara s’ha iniciat la trami-
tació del canvi de PGM a Pomar 
que s’hauria d’enllestir abans 
d’acabar aquest any. 

Ja s’ha obert el termini de 
preinscripcions per participar 
en el proper Mercat del Trasto 
de Nadal que se celebrarà el 
diumenge 2 de desembre al 
parc de les Muntanyetes, situat 
a Montigalà.  Les persones que 
hi vulguin participar podran fer la 
preinscripció en línia a la pàgina 
web de l’Ajuntament o presen-
cialment a El Viver. 

El Pdecat demana que 
Badalona tingui punts wifi 
gràcies a la Unió Europea 

El regidor del Partit Demòcra-
ta, Pere Martínez Carreté, s’ha 
adreçat al govern per demanar 
que l’Ajuntament de Badalona 
es presenti a una convocatòria 
europea amb l’objectiu d’ampliar 
els punts wifi gratuïts ja existents 
a la ciutat. Martínez Carreté 
destaca que “Badalona no pot 
quedar al marge de l’aposta de 
l’UE pel que fa al sector digital”. 
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Albiol vol recuperar la Unitat 
Omega i incrementar els agents 
de la Guàrdia Urbana al carrer

El govern de Badalona anuncia la instal·lació 
de càmeres de videovigilància a diversos punts 
conflictius 

Política | Carles Carvajal

Xavier Garcia Albiol, candi-
dat a les municipals del 2019 
dels populars, vol recuperar 
la Unitat Omega de la Guàrdia 
Urbana de Badalona, si torna 
a l’alcaldia. En una roda de 
premsa, aquest dimarts a la 
plaça Antonio Machado de 
la Salut, Albiol ha presentat 
un seguit de propostes en 
matèria de seguretat. El líder 
popular ha estrenat una nova 
campanya amb un cartell que 
porta d’eslògan “Et sents segur 
a casa?“, acompanyat d’un 
titular del Periódico on el passat 
setembre asseguraven que 
a Badalona “han augmentat 
els delictes i han baixat les 
detencions”. Al cartell també 
s’afegeix la frase “El proper 
pots ser tu”. Albiol ha recordat 
que la Unitat Omega va ser 
retirada per l’anterior govern 
de Sabater i que té la inten-
ció, si arriba a l’alcaldia, de 
tornar a recuperar-la. També 

Seguretat  | Carles Carvajal

El govern de Badalona presen-
tarà, el pròxim dilluns, el nou 
model organitzatiu de la Guàrdia 
Urbana de Badalona. En una 
nota de premsa, aquest dilluns 
a la tarda, l ’Ajuntament ha 
anunciat que presentarà un 
projecte per instal·lar càmeres 
de videovigilància a diversos 
punts conflictius de la ciutat. De 

ha presentat d’altres mesures, 
com incrementar la presència 
dels agents policials als carrers 
o precintar els habitatges que 
puguin ser ocupats. La presen-
tació de la campanya s’ha fet al 
barri de la Salut Alta, on Albiol 
ha recordat que en la seva 
etapa com alcalde va precintar 
nombrosos pisos amb planxes 
d’acer.

moment, però, no ha transcendit 
el nombre de càmeres ni tampoc 
la seva situació. D’altra banda, 
el govern també ha anunciat la 
implantació d’un nou sistema de 
control de patrulles via satèl·lit 
per millorar el servei i l’atenció 
a la ciutadania, la  incorpora-
ció de càmeres subjectives als 
uniformes dels agents i un nou 
servei d’intervenció planificada 
amb motocicletes.

Albiol, durant la presentació de la 
campanya, aquest dimarts

Mostra Tots Junts
Fem Salut a Llefià 

Maquillatge de 
Halloween i Estampació 
de davantals 

La plaça de Trafalgar del barri de 
Llefià acollirà aquest dissabte, 
10 de novembre, de 10h a 14h, 
la quarta edició de la mostra 
d’entitats i serveis de salut de 
Badalona Tots Junts Fem Salut. 
Els objectius d’aquesta propos-
ta són difondre hàbits saluda-
bles, donar visibilitat als actius 
de salut, potenciar la participa-
ció activa i la mobilització social 
i fomentar el treball en xarxa. 

Aquest dissabte 10, de 10:30h 
a 14:00h Badacentre ha progra-
mat dos tallers de maquillatge 
de terror a càrrec de l’Escola 
de Maquillatge Professional 
Your Make Up Studio i un taller 
d’estampació de davantals 
patrocinat per Boboli, activitats 
dirigides al més petits. Els tallers 
s’havien de fer el 27 d’octubre 
però van quedar aplaçats per 
la pluja. 

Cap de setmana solidari 
per les malalties minori-
tàries pediàtriques
Aquest divendres 9, i f ins 
diumenge 11, a la plaça del 
Centenari del Turó d’en Caritg 
serà l’escenari d’un cap de 
setmana solidari a favor de les 
malalties minoritàries pedià-
triques. Divendres a la tarda 
hi haurà un mercat artesanal, 
que s’allargarà durant tot el 
cap de setmana. Dissabte hi 
hauran actuacions musicals 
i diumenge una ruta en moto 
per Badalona, Montgat i Tiana. 
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Neix els Campaners de Badalona 
per recuperar el repic manual

Noves tasques de 
seguretat al turó de 
Montgat

Arriba una nova 
edició del Correllengua 
a Montgat

Arran dels despreniments de 
terra ocorreguts a la zona del 
turó de Montgat l’Ajuntament 
hi ha actuat amb urgència amb 
l’objectiu de garantir la seguretat 
i l’estabilitat del turó. El consistori 
ha encarregat un informe geolò-
gic amb caràcter d’urgència 
per conèixer amb més detall la 
situació i les mesures que es 
poden emprar en aquesta zona. 

La Regidories de Joventut de 
Montgat i Tiana han organitzat 
la nova edició del Correllengua 
que es celebra a la Sala Pau 
Casals aquest dissabte 10 de 
novembre.  A partir de les 21h, 
Pirat's Soud Sistema presenta-
ran el nou disc "Remena", entre 
d’altres activitats.

L’Ajuntament de Tiana es 
personarà com acusació 
particular per un cas de 
presumpte abús sexual

Polèmic per un presumpte 
abús sexual del propietari de 
l’establiment “El Petit Super-
mercat”. Una noia ha acusat a 
l’home d’abusos sexuals. Els 
fets, que s’estan investigant per 
la policia, han causat una gran 
commoció a Tiana. Entitats i 
Ajuntament han fet comunicats 
i el consistori ha anunciat que 
es personarà com acusació 
particular en aquest cas. 

Entitats | Carles Carvajal

L’any 2017, un grup d’amics, 
liderat per en Jordi Gimeno, es va 
proposar, de manera desinteres-
sada, recuperar el repic manual 
de les campanes de la Parròquia 
de Santa Maria. Tot i que des 
de sempre n’hi ha hagut tradi-
ció a la ciutat, durant els últims 
anys el repic manual ha passat 
a ser quelcom irregular, sobretot 
per dos motius: per una banda, 
l’electrificació de les campanes, 
per poder controlar-les còmoda-
ment des de la sagristia de les 
parròquies i, per altra banda, la 
pèrdua de l’ofici, que ha fet que 
aquesta pràctica hagi passat a 
persones que se’n carreguen de 
manera altruista.
El primer repic oficial del grup 
va ser el 15 d’agost de 2017, 
en motiu de la Solemnitat de 
la Mare de Déu d’Agost, patro-
na de la ciutat de Badalona, a 
la parròquia de Santa Maria. 
Des de llavors, el grup ha seguit 
repicant al campanar d’aquesta 

església, i cada vegada amb més 
freqüència. Aquest 5 d’octubre, 
el grup d’amics va formar 
l’Associació dels Campaners de 
Badalona i actualment conten 
amb 7 membres. Els objectius 
del grup són, per sobre de tot, la 
recuperació del toc manual de 
campanes a la ciutat de Badalo-
na i donar a conèixer al conjunt 
de la ciutat aquesta pràctica tant 
antiga com catalana. Actualment 
i, per assolir aquests objectius, 
s’han engegat alguns projectes 
com l’escola de campaners, les 
visites guiades al campanar de 
Santa Maria o l’estesa d’aquesta 
pràctica a altres campanars de 
la ciutat.

Imatge de les campanes de Santa Maria, aquest dimecres 

Components dels 
Campaners de Badalona
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Esports

Bàsquet | Jordi Creixell

El Divina Joventut torna a 
l 'Olímpic per afrontar dos 
partits consecutius a casa, 
aquest dissabte contra el 
Monbus Obradoiro (18h) i 
el dissabte següent, dia 17, 
contra el Montakit Fuenlabra-
da. Els de Carles Duran arriben 
a la cita en un bon moment, 
després d'haver superat amb 
nota la mini gira de tres partits 
lluny de Badalona. Les dues 
victòries contra el Breogán i 
l'Estudiantes i el partidàs al 
Palau Blaugrana, on l'equip va 
acaronar el triomf (94-92 en 
la pròrroga), han multiplicat la 
confiança del grup, amb tots els 
jugadors sumant i minimitzant 
l'absència per lesió de Dakota 
Mathias. 
Instal·lat en el sisè lloc de la 
classificació (4-3), el Divina 
Joventut té ara l'oportunitat 
de seguir consolidant-se a 

Dos partits seguits a casa
per ratificar la corba ascendent

El base argentí ha tingut un 
inici irregular de lliga, sobre-
tot per culpa de les pilotes 
perdudes, però això no ha 
impedit que comenci a deixar 
constància de la seva classe. 
A Lugo va ser un factor clau 
per sumar el triomf i diumen-
ge passat, a Madrid, va oferir 

Nico Laprovittola, MVP de la jornada 7
tot un recital contra un dels 
seus exequips, el Movistar 
Estudiantes. Laprovittola va 
signar 25 punts, 8 assistències 
i 28 de valoració per convertir-
se en l'MVP de la setena jorna-
da. A més, és el lider destacat 
en assistències de la lliga (8,14 
per partit).  

Laprovittola es va exhibir a Madrid. / Foto: Patricia Rojas

l'aixopluc de la parròquia verd-
i-negra. No fallar contra els 
teòrics rivals directes, també a 
casa, és fonamental per allun-
yar vells fantasmes com més 

aviat millor. I per fer-ho el suport 
de l'afició és clau. Guanyar 
els dos partits que venen a 
l'Olímpic, a més, suposaria 
poder començar a somiar.

25 jugadors del CTT Badalona van participar 
a Bàscara (Alt Empordà) en el Torneig Zonal 
classificatori per a l'Estatal de tennis taula. 
Adrià Fernàndez (sub-23) -a la imatge- i Pau 
Lloret (infantil) es van proclamar campions, 
mentre que Marina Bueno (infantil) va ser 
tercera. / Foto: Antonio Álvarez

Adrià Fernández i Pau Lloret, campions

El Club Korfbal Badalona va vèncer el Vacaris-
ses en el debut a la Lliga Catalana (18-15). 
Enguany l'entitat badalonina també està jugant 
el campionat francès, on competeix sota la 
denominació de CK Rotllana. A França va 
primer amb tres victòries en quatre partits. / 
Foto: @esports_bdncom

 Debut a la Lliga Catalana de korfbal
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Futbol | J.C.

El Seagull es retroba amb el triomf i segueix líder

El Seagull es manté al capda-
vant del grup tercer de la segona 
divisió femenina amb 22 punts, 
els mateixos que el Saragossa 
i tres més que el Collerense 
i el Barça B. Les "Gavines", 
després d'empatar a casa amb 
l'Espanyol (0-0), es van retro-
bar amb el triomf al camp de 

l'Igualada (0-1). No va ser, però, 
una victòria fàcil. Les locals 
es van mostrar com un equip 
molt sòlid i el Seagull només 
va poder decantar la balança 
gràcies al gol de Mar Torras 
al minut 24. Aquest diumenge 
(12h) tornen a l'Estadi Municipal, 
on s'enfrontaran al Sant Pere 
Pescador, tercer per la cua.

Victòria de prestigi al camp 
de l'Alcoià (0-1), que enfila 
el Badalona fins al vuitè lloc 
amb 16 punts, a només dos 
de la zona de "play-off".  Una 
rematada de cap impecable 
de Chacopino, al minut 71, va 
acabar decidint el matx a favor 
dels escapulats, que tot i patir  
van saber mantenir la porteria 
a zero. Aquest diumenge, a 
l'Estadi, els de Ramon Maria 
Calderé rebran la Sociedad 
Deportiva Ejea (17 h) amb 
l'objectiu d'assolir la tercera 
victòria consecutiva. El conjunt 

aragonès ocupa la 15a posició 
de la taula, amb 12 punts.
D'altra banda, fa uns dies els 
socis van aprovar per unani-
mitat el pressupost per a la 
present temporada, de 914.000 
euros, i la liquidació de l'exercici 
2017-2018, que es va tancar 
amb un benefici de 5.215,76 
euros. El club va informar que 
ingressarà al voltant de 250.000 
euros pels drets de formació de 
Mariano Díaz, jugador format en 
les categories inferiors, que el 
Real Madrid va fitxar la tempo-
rada 2011/12 i que ha recuperat 
enguany després d'haver-lo 
traspassat a l'Olympique de Lió. 

El Badalona venç a Alcoi (0-1)
i ja mira cap amunt en la classificació 

Eufòria al vestidor d' El Collao. / Foto:  @CF_Badalona

Futbol | J.C.

L a  Fu n d a c i ó  S a l u t  A l t a 
organitza el diumenge 18 de 
novembre la primera Cursa 
d'Orientació Solidària per 
conèixer la diversitat del barri 
i col·laborar amb projectes 
socioeducatius de l'entitat. 
Sota el lema "Mou-te per la 
Salut Alta", els participants 
hauran de passar per uns 
controls assenyalats en un 
mapa en el menor temps 
possible. 
L'activitat es pot prendre com 
un agradable passeig o com 
una prova atlètica compe-
titiva.

El 18 de novembre, 
cursa d'orientació
a La Salut Alta

Les  Drac s  G i r l s  van  fe r 
diumenge passat a la Rambla 
de Badalona una jornada 
de captació per incorporar 
noves jugadores i fer créixer 
la plantilla. El conjunt badalo-
ní té previst jugar un any més 
la lliga estatal femenina, que 
ha de començar el pròxim 
mes de gener. 
D'al tra banda, els equips 
inferiors dels Dracs ja han 
encetat  la temporada de 
"flag" i aquest cap de setma-
na també començarà la Lliga 
Catalana junior. 
Els badalonins s'estrenaran 
d iumenge a les 17.15h a 
Montigalà contra els Barce-
lona Pagesos.

L'equip femení
dels Dracs busca
noves jugadores 

Sin título-1   3 07/11/2018   12:53:05
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Ara fa just 160 anys, va fundar-
se a Badalona la Societat Coral 
La Badalonense. Aquesta va 
ser la primera societat que es 
va fundar a la ciutat i la que 
encara manté una massa coral 
activa. El seu origen es situa 
als voltants de l'any 1852, en 
les trobades d'un grup d'obrers, 
artesans, pescadors, corders i 
teixidors al ja desaparegut cafè 
de Can Clarós, on després de 
fer tertúlia, acabaven cantant 
cançons populars. Un bon dia 
decidiren formar un cor, i se'ls 
va començar a conèixer com 
el Coro de Badalona. El 1858, 
el cor entrà a formar part de la 
Societat Euterpe de Cors de 

Exposició d’imatges de la Societat 
Coral la Badalonense 

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: Museu de Badalona

Clavé, registrant-se oficialment 
amb el seu nom actual. Cal 
remarcar que l'any 2010 va rebre 
la Creu de Sant Jordi. Enguany 
celebren 160 anys d'existència 
i des del Museu ens han volgut 

sumar-se a la celebració amb 
una petita exposició que repassa 
la trajectòria d'aquesta entitat. 
La podreu veure fins al 30 de 
novembre a la planta baixa de 
l'Ajuntament (plaça de la Vila).

Tres escuelas públicas 
pendientes de construir en 
#Badalona centro hace 10 
años. Eso sí megaconstruc-
ciones de viviendas a precios 
desorbitados, lo que quieras  
@JoseGayosoLopez

Prou agressions als treballa-
dors exigeix al Cap Gran Sol de 
#Badalona Condicions dignes 
per a serveis públics dignes 
@MareaBlancaCAT

Fa dies vaig tenir una discussió 
aromàtica i per això faig aques-
ta enquesta. La sortida de 
metro de Martí Pujol (Pompeu 
Fabra L2) de #Badalona està 
carregada de plantes i fa olor 
de...? 
@Carrerasxavi
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1.500 famílies vulnerables han reduït un 18 % les factures de 
llum, aigua i gas, amb el suport de la Diputació de Barcelona

Amb l’objectiu de do-
nar suport als ajunta-

ments de la demarcació 
de Barcelona en les acci-
ons preventives contra 
la pobresa energètica, la 
Diputació de Barcelona 
ofereix el programa Au-
ditories i intervenció als 
habitatges en situació de 
pobresa energètica. Es 
tracta d’un seguit d’ac-
cions per millorar l’efi-
ciència energètica dels 
habitatges en situació 
de pobresa energètica, 
reduir les despeses 
d’aquestes llars en sub-
ministraments bàsics 
(electricitat, aigua i gas) 
i millorar la qualitat de 
vida de les persones en 
situació de vulnerabilitat 
social. 

El programa inclou dues 
visites a domicili -en 
què hi participen un 
tècnic especialitzat en 
eficiència energètica i un 
tècnic d’intervenció soci-

al- i a partir de les quals 
es dissenya i s’implanta 
una intervenció inte-
gral, amb la instal·lació 
d’aparells de monitorat-
ge de consum, l’anàlisi 
de factures i hàbits de 
despesa, el recull de da-
des de diagnòstic social, 
la instal·lació d’elements 
d’eficiència energètica i 
l’assessorament sobre 
la gestió dels subminis-
traments i els hàbits de 
consum.  

Durant el 2017, s’han fet 
1.540 auditories a 212 
municipis de la demar-
cació de Barcelona que 
han reduït un 18% les 
factures de llum, aigua i 
gas de les famílies vul-
nerables, el que repre-
senta 225 euros anuals 
per llar. S’han instal·lat 
més de 18.000 elements 
d’eficiència energètica 
per a optimitzar la il·lumi-
nació, controlar i gestio-
nar millor l’energia, millo-
rar l’aïllament de portes o 

finestres i estalviar aigua. 
S’han realitzat 5.218 ac-
tuacions per optimitzar 
els contractes de submi-
nistraments, entre elles 
587 peticions de Bo 
Social. 

El programa té un pres-
supost d’un milió d’euros 
i es continua implantant 
fins al juliol de 2019, 
amb la previsió de dur 
a terme 1.600 auditories 
energètiques a 191 mu-
nicipis més. 

Segons explica la vi-
cepresidenta segona i 
responsable de l’Àrea 
d’Atenció a les Perso-
nes, Meritxell Budó, 
«Són els ajuntaments 
els que es posen en 
contacte amb la Dipu-
tació per sol·licitar les 
auditories. Són casos 
de vulnerabilitat que ja 
s’han detectat a través 
dels serveis socials 
municipals». Budó afe-
geix que «Les dades 

que recollim ens per-
meten afrontar nous 
reptes de futur. Per 
això, el nostre com-
promís és seguir tre-
ballant en aquest línia 
i poder fer una cirurgia 
més precisa amb les 
dades obtingudes».

En paral·lel, a través de 
les Oficines Municipals 
d’Informació al Consu-
midor (OMIC) i de les 
Unitats Mòbils d’Infor-
mació al Consumidor 
(UMIC) que es despla-
cen als municipis, s’ofe-
reix informació a la ciuta-
dania sobre la tramitació 
del Bo Social. 

Són accions de la Dipu-
tació de Barcelona que 
s’avenen amb l’Objectiu 
de Desenvolupament 
Sostenible de l’Agenda 
2030 de les Nacions Uni-
des, número 1: “posar fi 
a la pobresa en totes les 
seves formes en tot el 
món”.

Redacció DIBA

@iStock

Pobresa energètica
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@TotBadalona Judici als 
regidors sobre el 12O. Bahhh 
Srs. Jutges quines ganes 
de perdre temps i fotre el 
numeret, llavors diuen que la 
justicia està colapsada!
@Rfapi1

@TotBadalona Instal·lar potser 
sí. Il·luminar de Nadal, no   
@robertcargol

@TotBadalona 170 anys del 
tren. 170 anys tancats al mar. 
Els nostres avis van saber 
progressar, potser q fem el 
mateix i busquem un altre lloc 
per les vies... @Aneguetlleig

A f inals d ’aquest mes de 
novembre tindrà lloc a la seu 
de la Fundació BBVA de Bilbao 
l'estrena absoluta de la fonte 
del badaloní Carlos Rojo, sota 
la interpretació del prestigiós 
Trio Arbós. Ells mateixos han 
estat els responsables de realit-
zar l'encàrrec al compositor. Un 
encàrrec que s'emmarca dins del 

seu projecte “Flamenc envisio-
ned” que consta d'una sèrie 
d'encàrrecs a compositors de 
renom nacional i internacional, 
en els quals es convida a la 
reflexió entre la música contem-
porània i el flamenc. Rojo va 
formar-se a l’ESMUC i va parti-
cipar a diversos grups locals de 
Badalona a finals dels anys 90.

El compositor badaloní Carlos Rojo 
estrenarà La fonte, obra encàrrec 
del Trio Arbós 

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Creus que s'han d'instal·lar 
tant aviat els llums de Nadal als 
carrers de Badalona?
Sí, s’han d’instal·lar 19%
No, no s’han d’instal·lar 81%

Pròxima pregunta:
Creus bona opció que sigui 
festiu a Badalona el dissabte 
11 de maig de 2019, dia de 
Sant Anastasi? 
Sí, és tradició
S’hauria de canviar de dia

198 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres seguidors 
han opinat!

Mario Chamorro
Es una vergüenza los 
agujeros que hay en ese 
parking....

Maite Doñágueda 
Clar, és que la mesura 
de les restriccions està 
creada per tal que només 
la classe alta pugui tenir 
cotxe

Jose Joaquín
Esta preparado para hacer 
practicas para el Paris 
Dakar con tanto socavón

18
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La Fundació Naturgy activa un fons solidari per a la rehabilitació 
energètica d'habitatges de famílies en situació de vulnerabilitat
• La Fundació de l'empresa 
energètica llança el Fons Solidari 
de Rehabilitació Energètica per 
donar suport als habitatges i les 
famílies més vulnerables, inicial-
ment, de Catalunya, Madrid i 
Galícia, tot i que serà extensible 
a més comunitats.

La Fundació Naturgy ha activat 
el Fons Solidari de Rehabilitació 
Energètica amb l’objectiu de fi-
nançar millores en habitatges de 
col·lectius en risc de vulnerabilitat, 
inicialment a les comunitats de Ca-
talunya, Madrid i Galícia.
La Fundació de l’empresa ener-
gètica busca donar suport als 
col·lectius més desfavorits, gràcies 
a millores substancials dels seus 
habitatges en matèria de reha-
bilitació, equipament i eficiència 
energètica. “La nostra Fundació 
és la donant principal d’aquest 
fons que ara comença a funcionar 
i amb el qual confiem poder aju-
dar als col·lectius més vulnerables 
i mantenir activa la nostra línia 
d’acció per lluitar contra la pobresa 
energètica”, ha indicat el director 
general de la Fundació Naturgy, 
Martí Solà.
L’import econòmic inicial aportat 
per la Fundació es destinarà a tres 
línies principals d’actuació. Per un 
costat, la rehabilitació exprés d’ha-
bitatges per millorar l’eficiència 
energètica així com per a l’equipa-
ment als habitatges tant de repa-
ració com de substitució. Per altra 
banda, les accions que contempla 
el Fons també van dirigides a l’ade-
quació a la normativa bàsica per 
garantir el subministrament per 
complir amb la normativa de segu-
retat, tant en instal·lacions d’elec-
tricitat com de gas.
Els beneficiaris del Fons de la Fun-
dació Naturgy seran aquelles per-
sones en situació de vulnerabilitat 
que siguin o bé propietaris o bé 
els inquilins de les vivendes que 
es rehabiliten. Serà necessari que 
les persones que es beneficien del 
Fons siguin ateses per entitats del 

• L’objectiu de la companyia és 
finançar les millores d’aquests 
habitatges en matèria de reha-
bilitació, equipament i eficiència 
energètica.

• El Fons Solidari de Rehabili-
tació Energètica està obert a la 
contribució ciutadana així com 
a empleats i clients. La Fundació 
Naturgy es compromet a donar 
el mateix import que el públic 
interessat a aquesta iniciativa.

Tercer Sector amb les quals la Fun-
dació tingui acords de col·labora-
ció, o visquin en pisos que la titu-
laritat i gestió siguin entitats del 
Tercer Sector o administracions.

Obert a la ciutadania
A més de la contribució de la 
Fundació Naturgy, el Fons Soli-
dari de Rehabilitació Energètica 
està obert a les contribucions vo-
luntàries que qualsevol ciutadà 
vulgui fer. “Més enllà de les con-
tribucions de la Fundació Natur-
gy, qualsevol persona que vulgui 
pugui contribuir al fons: clients, 
empleats, proveïdors, ciutadans 
en general, ja siguin persones fí-
siques, associacions o altre tipus 
d’entitat”, va explicar Martí Solà.
Amb aquesta iniciativa, la Funda-
ció de l’empresa energètica vol 
involucrar a tots els seus públics 
d’interès amb aquesta acció, que 
ja està activa des d’aquest mes 
d’octubre. La Fundació es com-
promet a contribuir al Fons amb 
el mateix import que els ciutadans 
hagin ofert desinteressadament.
Aquelles persones que vulguin 

contribuir al Fons poden fer les 
seves aportacions, a partir d’1 
euro, a través de la plataforma de 
pagament habilitada per a això 
i a la qual es pot accedir a la pà-
gina web de la Fundació Naturgy 
(www.fondo.fundacionnaturgy.
org ).
La Fundació emetrà un certificat 
acreditatiu de les aportacions rea-
litzades per cada donant, perquè 
es pugui fer la corresponent des-
gravació fiscal.

Fundació Naturgy
La Fundació Naturgy, fundada l’any 
1992 per la companyia energètica, 
té com a missió la difusió, forma-
ció, informació i sensibilització de 
la societat en temes d’energia i 
medi ambient. També desenvolu-
pa programes d’acció social tant 
en l’àmbit nacional com interna-
cional, incidint especialment en 
actuacions destinades a pal·liar la 
vulnerabilitat energètica. En l’àm-
bit cultural, promou accions orien-
tades a la preservació i difusió del 
patrimoni històric del sector del 
gas i l’electricitat.

Pla de vulnerabilitat

Contingut elaborat amb la informació de la Fundació NATURGY
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Setmana anterior: 
Rambla del Gorg

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 

El Badalona Dracs és el 
club pioner d'aquest esport 
a l’Estat fundat l’any 1987. 
El primer partit amistós, que 
alhora fou el primer partit de 

Les Aromes de Montserrat és 
un licor d'herbes destil·lat de 
31° de graduació alcohòlica, 
elaborat a partir d'aigua, sucre, 
alcohol i dotze herbes. Des de 
2011, les Aromes es fan a la 
fàbrica de l’Anís del Mono de 
Badalona.

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?

futbol americà jugat a Espan-
ya, es disputà al març de 1988 
contra el Palermo Cardinals. 
Ha guanyat diversos títols 
estatals i europeus. 

Descobrim un racó quotidià de Badalona

Aromes de 
Montserrat 

On és?

Fet a Badalona 

Entitats

Badalona Dracs
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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.

SI VOL LLOGAR EL SEU IMMOBLE I ES PREGUNTA:
Com seleccionar als seus futurs llogaters?
Quant pot demanar de lloguer?
Cobrarà tots els mesos?
Com redactar un contracte?
Com evitar-se problemes?

SI VOL COMPRAR:

Disposem d’una àmplia cartera d’immobles, entre els 
quals vostè pot triar preu, zona i característiques. 
Ah! i pel finançament, no es preocupi, li podem oferir 
la que més s’ajusti a les seves possibilitats. Paga-
ments fins a 30 anys.
Aquestes i altres preguntes, que vostè es farà, només 
les resolen els professionals, nosaltres estem a la 
seva disposició, comprovi la nostre serietat.

Ens podeu trobar al:
C/Prim, 136 . 08911 Badalona
616 271 965 - 637 261 422 – 636 298 789 –  933 842 544

157.indd   2 05/11/2018   10:52:31



Cultura

A q u e s t  d i s s a b t e  10  d e 
novembre al matí, al voltant 
d ’un trentena de gegants 
i  capgrossos d ’a r reu de 
la c iutat es trobaran a la 
Rambla, a l’alçada de Roca 
i Pi, per celebrar la setena 
Fira de Gegants i Capgrossos 
de Badalona. Aquesta festa 
va néixer l’any 2012 amb la 

intenció d’agrupar tots els 
capgrossos i els gegants que 
hi ha a la ciutat. A les 11 h. 
l’acte d’inauguració donarà 
el tret de sortida a la Fira. 
Durant el matí hi haurà tallers 
de dibuix i de confecció de 
màscares, entre d’altres, per 
als nens i nenes. A les 12 h. 
una cercavila recorrerà la 
Rambla, entre el carrer del 
Carme i el carrer de Mar. Un 

Gegants | Redacció

Carrer a carrer 
Francesc Xa-
vier Cabanes i 
d’Escofet. (Sol-
sona 1781-Ma-

drid 1934). Militar i historiador. 
Participà en les campanyes 
de Menorca (1801). Portugal 
(1807) i en la Guerra de la In-
dependència. Publicà diverses 
obres.

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

Carrer del
Mariscal Cabanes 

Artigues

20

Dissabte arriba la setena Fira 
de Gegants i Capgrossos a la Rambla

21

Imatge de la fira de l’any passat. Foto: Geganters de Badalona 

cop retornats al centre del 
passeig, davant de Roca i 
Pi, a les 12:45 h. tindrà lloc la 
mostra de balls de gegants. 
Tot plegat acabarà amb un 
gran final de festa a les 13:30 
h. A més, al llarg de tot el 
dia hi haurà paradetes amb 
informació i marxandatge de 
les entitats i una exposició 
a l’aire lliure de les diverses 
figures festives.
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El pròxim divendres, 16 de 
novembre, la Biblioteca de 
Can Casacuberta acollirà la 
presentació de dos contes 
infantils de la mà de la badalo-
nina Marta Salvat. Els dos 
contes tenen com a protago-
nista la Nebai i porten per nom 

“La Nebai i el cel dels animals” 
i “La Nebai i la llum interior”. 
En el primer llibre s’explica 
als nens com acomiadar a 
algú estimat que ens deixa i 
a La Nebai i la llum interior, 
explica com connectar amb 
la llum i poder interior que 
tots tenim dins. La presentació 
començarà a les 18h. 

Llibres | Redacció

20

Presentació dels contes “La Nebai i 
el cel dels animals” i “La Nebai i la llum 
interior”, de Marta Salvat

21

 “Requiem do menor Cheru-
bini” serà el concert que s’ha 
programat aquest diumen-
ge, 11 de novembre, a la 
parròquia de Sant Josep. El 
recital s’ha integrat dins dels 
actes del 150è aniversari 
de l’església. El programa 
inclou el introitus, la kytie, 
la secuentia, l ’ofer torium, 
el sanctus, el benedictus, 
l’agnus dei. El concert anirà a 
càrrec dels cors Participatiu-
Americantus amb el piano 
d’Àlex Castellana i la direc-
ció de Gabriela Zabala. El 
concert començarà a les 18h. 

Música | Redacció

Concert dels 150 anys de la Parròquia 
de Sant Josep

Imatge dels dos contes 

El muntatge distingit per la críti-
ca amb el Premi Revelació de la 
temporada 2017-18, Los bancos 
regalan sandwicheras y chori-
zos, de la companyia José y 
sus Hermanas serà representat, 
aquest divendres 9 de novem-
bre, 21h, al Teatre Zorrilla. L’obra 
destaca per ser un muntatge 
jove, ple de música i vitalitat. 

Aquest divendres 9 de novem-
bre, a l’Espai Marina a les 
18.30 h, tindrà lloc la presen-
tació del l l ibre Flamenco, 
arquología de lo Jondo de 
l’escriptor i jurista Antonio 
Manuel Rodríguez Ramos, 
aprofitant la seva gira per 
Catalunya. L’acte inclourà 
l’actuació de Madalena Mañé 
i el guitarrista Albert Pons. 

Aquest cap de setmana, 
10 i 11 de novembre, conti-
nuen les representacions, 
a la Badalonense del carrer 
Sant Anastasi, de l’obra “Ex, 
todos tenemos uno”. La Jove 
Companyia Plató de cinema és 
la primera companyia resident 
al Círcol que s’instal·la en 
aquest espai i durant tres 
setmanes representa de nou, 
aquesta obra.

L'obra «Los bancos 
regalan sandwicheras 
y chorizos» al Zorrilla

Presentació del llibre 
“Flamenco, arqueologia 
de lo jondo”

Més representacions 
de “Ex, todos tenemos 
uno”

REQUIEM 
do menor 

CHERUBINI

 
COR  PART IC IPAT IU  LA  GARRIGA  

COR AMERICANTUSY

Cor Participatiu- Cor Americantus 
Piano: Àlex Castellana 

Direcció: Gabriela Zabala
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Divendres 9

Exposició “La Nostra ciu-
tat” del Grup de Belles Arts 
del Museu, fins el 23 de no-
vembre, al Centre Cívic Dalt 
la Vila 

Exposició 160 anys de la 
Badalonense, a la planta 
baixa de l’Ajuntament, fins el 
30 de novembre 

Halloween a la Ronda de 
Llefià, aplaçat del dia 31, 
tindrà lloc a partir de les 17h, 
a la mateixa ronda 

Teatre, los Bancos regalan 
sandwicheras y chorizos, cia. 
José y sus hermanas, a les 
21h, al Teatre Zorrilla

Música per Senegal, amb 
actuacions musicals, a partir 
de les 19:30h, al Centre Cul-
tural l’Escorxador de la Salut 

Cap de setmana solidari en 
benefici de les malalties mi-
noritàries pediàtriques, fins 
diumenge 11, a la plaça del 
Centenari, al turó d'en Caritg

Concert del grup La Unión, 
a les 23h, a la Sala Sarau 
08911

Dissabte 10

VII Fira de Gegants i Cap-
grossos de Badalona, d’11h 
a 13:30h, a la Rambla 

IV Mostra de Salut, “Tots 
junts Fem Salut”, de 10h a 
14h, a la plaça Trafalgar 

Teatre Ex, todos tenemos 
uno, de la companyia Plató 
de cinema, a les 20h, a la 
Societat La Badalonense, al 
carrer Sant Anastasi 14 

Badalona Escena. El Cant 
dels obrers, acte clausura 

dels 160 anys de la Badalo-
nense, a les 21h, al Teatre 
Zorrilla

Concert de Rock Over, by 
Momo, a les 24h, a la Sala 
Sarau 08911

Diumenge 11

Teatre infantil amb els Tres 
Porquets, a les 16:30h i les 
18h, al teatre de la Badalo-
nense, al carrer Sant Anas-
tasi, 14 

Concert d’òpera i sarsuela, 
a les 18h, a la Parròquia de 
Sant Francesc 

22

 Badalona 

23

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

ESCOLA 
BRESSOL

022_tb023.indd   2 06/11/2018   14:28:02
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Teatre Ex, todos tenemos 
uno, de la companyia Plató 
de cinema, a les 18h, a la 
Societat La Badalonense, al 
carrer Sant Anastasi 14 

Badalona Escena. El Cant 
dels obrers, acte clausura 
dels 160 anys de la Badalo-
nense, a les 19h, al Teatre 
Zorrilla

Dilluns 12

Cicle Per f i  és d i l luns! 
Concert de Rita Payés i Toni 
Saigui ( jazz) a les 20h, a 
l’Escola Moderna de Música 
de Badalona

Dimarts 13

Conferència Frankenstein i 
el Golem: dos "monstres" de 

23

la cultura europea a càrrec 
d’ Antonio Contreras Martín 
(Institut d'Estudis Medievals, 
UAB-IES La Llauna), a les 
19h, a l’Espai Betúlia 

Montgat
Divendres 9

Club de Lectura Infantil 
“Tirant Lo Roig”Per a infants 
de 8 a 9 anys. Cal inscripció 
prèvia, a les 18h, a la Biblio-
teca Tirant lo Blanc 

Elecció de la pubilla de la 
Sardana a les 19h al Saló de 
Plens de Montgat 

Dissabte 10

L'hora del conte per a na-
dons, “Dins del cor” a càrrec 

d'Ada Cusidó.Per a famílies 
amb infants de 0 a 3 anys. Cal 
inscripció prèvia, a les 11h, a 
la Biblioteca Tirant lo Blanc

Aplec de Sant Martí, a les 11 
h Missa i benedicció i venda 
de les coques, a les 12 h 
Ballada de Sardanes amb la 
Cobla La Flama de Farners. 
Organitza: Agrupació Sarda-
nista de Montgat

Correllengua 2018. a les 
21h, Lectura del Manifest 
del Correllengua, a les 21.10 
h Lliurament dels premis del 
Concurs de microrrelats per 
a joves de 14 a 35 anys, a les 
21.30 h Concurs de rap en 
català, a les 23 h Concert del 
grup "Pirat's Sound Sistema" 
que presenten el seu disc 
“Remena” 

Dimecres 14

Entre llibres amb la novel·la 
“El secret de Christine Falls” 
de Benjamin Black. Modera: 
Lluís Martí, a les 19 h a la 
Biblioteca Tirant lo Blanc 

Tallers, Recanvis, Vendes i Exposició
Especialitzat en motos de gran cilindrada

www.motosbadalona.com

President Companys, 11 · 08911 BADALONA · Tel.: 93 464 05 53 · Fax 93 464 05 19
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Els dubtes corsequen la Júlia: 
s'estima de debò el seu marit?, 
està disposada a ser mare?, en-
llestirà a temps el guió que està 
escrivint sobre el veritable paper 
de la científica Rosalind Franklin 
en el descobriment de la doble 
hèlix de l'ADN? 

El fil invisible

Lienas, Gemma

Facilitat per Saltamartí Llibres

Cinco mujeres. Cinco histo-
rias particulares. Y un punto 
de encuentro: la experiencia 
en la cárcel.Los días iguales 
de cuando fuimos malas es la 
novela que consolida el talen-
to literario de su autora, Inma 
López Silva.

Editorial

Los días 
iguales de 
cuando fuimos 
malas

Lopez Inma

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. 160

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

Estrenes de Cinema

Bohemian Rapsody

El árbol de la sangre

El cascanueces y los cuatro reinos

Direcció: Bryan Singer
Intèrprets: Rami Malek, Aidan Gillen, Tom Hollander, 
Lucy Boynton, Gwilym Lee

Freddie Mercury va desafiar els estereotips i les 
fracturades convencions per convertir-se en un 
dels artistes més estimats del planeta. En un gir 
inesperat, Freddie, envoltat d'influències, deixa 
Queen per dedicar-se a la seva carrera com a 
solista.
Crítica:   Públic: 

Direcció: Julio Medem
Intèrprets: Úrsula Corberó, Álvaro Cervantes, Najwa 
Nimri, Patricia López Arnaiz, Maria Molins

La Rebeca i el Marc són una jove parella que 
viatja fins a un mas que va pertànyer a la família 
del Marc per escriure-hi la seva història en comú. 
Durant aquests dies recompondran un gran arbre 
genealògic amb 25 anys de relacions.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Lasse Hallström, Joe Johnston
Intèrprets: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Matthew 
Macfadyen, Morgan Freeman, Helen Mirren

La Clara es troba de sobte en un estrany i miste-
riós món paral·lel que alberga la Terra dels Flocs 
de Neu, la Terra de les Flors i la Terra dels Dolços. 
Llavors ha de desafiar el terrible Quart Regne i la 
seva tirana governant.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:
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ZORRILLA, PRINCIPAL
novembre 2018
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Venda d’entradesMitjans de comunicació ofi cialsAmb el suportHo organitza

DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE

A LES 21 H

TEATRE PRINCIPAL

quartiana

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE

A LES 21 H

TEATRE ZORRILLA

CONCERT DE 

SANTA CECÍLIA
BANDA SIMFÒNICA DE BADALONA

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE

A LES 21 H

TEATRE ZORRILLA

la resposta

NOVEMBRE 
DISSABTE 10 A LES 21 H 

DIUMENGE 11 A LES 19 H 

TEATRE ZORRILLA

EL CANT 
DELS OBRERS

 LA BADALONENSE

A5_Vertical.indd   1 6/11/18   13:59A5_TATRO ZORR.indd   1 06/11/2018   14:32:49
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 Instal·lar una estufa de llenya 

Llar

Redacció / ACPG

Us donem alguns suggeri-
ments per evitar problemes 
durant la instal·lació d’una 
xemeneia o estufa de llenya.
•  Com més rec te es t igu i 
el tub de sor tida de fums, 
menys problemes ens poden 
sorg i r  a  l ’hora que to rn i 
enrere el fum. La recomana-
ció dels principals fabricants 
és d’admetre com a molt un 
colze de 45º.
• El tub ha de sobresortir més 
que la part més elevada de la 
teulada, uns 50 i 60 cm més.
• S’aconsella respectar una 
d is tànc ia d ’uns 8 metres 
entre la sor t ida del  tub i 
qualsevo l  vo lum ex ter ior 
(arbres, cases), per evitar 
que el fum ensopegui i torni 
cap enrere baixant pel tub.
• La xemeneia, per poder fer 
bé la combustió, necessita 
d’oxigen, si l’estança és molt 
petita haurem de deixar una 
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entrada d’aire exterior.
• El conducte de sortida es 
recomana que sigui rodó.
• El tipus de tub (material) 
que es recomana és d’acer 
inoxidable.
• Respecte a les sor t ides 
de fum, existeixen diversos 
t ipus: barret f ix (metàl·l ic, 
formigó o d ’obra);  barret 
g irator i (metàl· l ic); barret 
extractor (metàl·lic); barret 
anti-retorn (metàl·lic).
• Entre tub i tub es recoma-
na la utilització de massilla 
refractàr ia, que evita que 
quan es  d i l a t in  e l s  tubs 
puguin quedar escletxes per 
on pugui sortir el fum.

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 CA-
RES PREMIUM*  

* MILLOR 
PRODUCTE 

2016  PER LA OCU

instal·lació i IVA inclòs
1.260€

 desde

DES DE 35€ AL MES
Amb 
programador 
de regal

VINE A VEURE’NS I AGAFA 
LA TEVA BOSSA DE REGAL*

(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 06/11/2018   11:12:32



bellezaactiva.com
  

L’argila posseeix propietats 
guaridores capaces d’extreure 
de l ’ inter ior i  ex ter ior de 
l ’organisme les impureses 
que el perjudiquen. L’argila, a 
nivell intern, actua com a agent 
purificador. En congestions de 
ronyons, fetge, estómac, ventre 

 Fangoteràpia, per què serveix? 

28

Tendències

i altres òrgans, les cataplas-
mes de fang tenen un efecte 
prodigiós. El mateix passa amb 
els desordres digestius amb 
flatulències, acidesa, mal alè, 
febres i afeccions de pulmons. 
El fang, degut als seus porus, 
té la propietat d’absorbir. A més 
és desinfectant, per la qual 
cosa és molt útil en el guari-

ment de ferides i contusions. 
Té un gran poder guaWridor 
en nafres, ferides amb pus, 
picades de vespa, etc.Quan 
apliquem el fang sobre la pell 
penetren en el cos substàn-
cies útils i s’eliminen toxines, 
verins i agents pertorbadors 
que passen al fang. També és 
un eficaç antiinflamatori. Actua 
sobre els focus infecciosos 
profunds, eliminant produc-
tes de la infecció, com és el 
cas del pus. A més estimula 
les funcions de la pell. Afavo-
reix la fixació i destrucció de 
l’àcid úric, per aquesta raó és 
recomanable contra la gota.
En fer ides putrefactes la 
cataplasma de fang és cicatrit-
zant i absorbent. El mateix 
succeeix amb les cremades.

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

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

DESDE 39€ A 67€ 
Assesoramiento 
personalizado y gratuito

Avinguda Martí Pujol
Horas convenidas
Teléfono y whatsapp:  
690.12.71.10 Sonia Hernández

` `

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

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

Mercé Rodríguez

TENDENCIES.indd   1 07/11/2018   13:14:02



Regalo: Reflexologia podal

LUCE UNA PIEL RADIANTE

Exclusivo tratamiento facial purificante 
y oxigenante Combina tecnología

médica y cosmética profesional para 
oxigenar y purificar la piel externa e

internamente.

C/ Roger de Flor, 98 Badalona
93 383 14 88 info@armoni.es www-armoni.es

ARMONI-158.indd   1 06/11/2018   14:35:40



Farmàcies

Salut

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

BSA APPediatria és una eina 
que permet als pares i mares 
disposar en la seva butxaca 
d'informació sanitària fiable, 
senzilla i propera sobre la 
salut dels petits de la casa. 
L'aplicació, disponible en IOS 
i Android, és un recurs més per 
informar, formar i empoderar 
les famílies amb els dubtes 
més freqüents sobre salut 
infantil. L’app vol celebrar el 
seu primer any de vida oferint 
una millor experiència als 
usuaris. El projecte està liderat 
per 7 professionals assisten-
cials entre pediatres i inferme-
res pediàtriques que dissenyen 
els continguts, la majoria dels 
quals s'ofereixen en format 
infografia per enviar missatges 
entenedors a cop d'ull sobre 
temes quotidians de salut i 
higiene de vida. L’app, que 
ha estat confeccionada amb 

la col•laboració del Col•legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Barcelona, està disponible 
en català i castellà. L’equip 
destaca que, fins el moment, 
l'avaluació dels usuaris és molt 
positiva i els indicadors quanti-
tatius indiquen que anem en la 
direcció correcta: ens apropem 
a les 2.000 descarregues i 
gairebé 200.000 pàgines 
vistes. Per celebrar el primer 
any de vida, l 'equip motor 
ha desenvolupat una sèrie 
d'actuacions que commemo-
rin la fita i que ens apropin 
encara més a les famílies 
usuàries i les que vindran. 
Un total de 5 noves seccions, 
sales d’espera decorades, una 
celebració digital i un recorre-
gut amb berenars saludables 
a les biblioteques municipals 
són les accions destacades 
de l’itinerari festiu. 
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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

més greix durant l’exercici, ja 
que el fet de no tenir hidrats 
de carboni per cremar, es 
passa directament a utilit-
zar els greixos acumulats 
en el cos. Malgrat això, es 
pot produir també pèrdua de 
massa muscular. 

Un altre perill de córrer en 
dejú és l’elevat risc de patir 
una hipoglucèmia.

redacció - amic.cat

Què és mi l lo r,  esmorzar 
abans de sor tir a córrer o 
sortir a fer footing en dejú i 
esmorzar després? No és el 
mateix que un professional 
surti a córrer en dejú que ho 
faci una persona no entrena-
da. Si es tracta d’una perso-
na entrenada, sopant la nit 
anterior una ingesta rica en 

hidrats de carboni, dormint 
bé i prenent una beguda amb 
hidrats de carboni durant la 
pràctica de footing, córrer 
en dejú pot no tenir conse-
qüències negatives ni per al 
rendiment ni per a la salut. 
Però en persones no entre-
nades pot suposar un perill. 

La rutina de córrer en dejú va 
sorgir per aconseguir cremar 

 Esmorzar abans de sortir 
 a córrer o sortir en dejú? 
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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 

No esmorzo abans de sortir 
a córrer, què puc fer?
Si el cos no us permet menjar 
abans de córrer, bé perquè 

“no us entra” el menjar o bé 
perquè us és indigest, una 
opció és canviar els horaris 
d’entrenament. 

Si això no és possible, el més 
recomanable és que la nit 
anterior feu un sopar ric en 
hidrats de carboni.

Avgd. President Companys, 57 - 08911

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

Telf. 93 464 21 34

34_pag.31_SALUT.indd   3 07/11/2018   13:12:44



L'orenga i el romaní, dos potents 
antioxidants per conservar els aliments

34

Dues herbes d'ús molt comú a 
la cuina, l'orenga i el romaní, 
s'han revelat com dos potents 
antioxidants que utilitzats en 
l'envasat dels aliments podria 
millorar la seva conservació, 
segons un estudi del Con-
sell Superior d'Investigacions 

Científiques (CSIC). Com la 
resta de plantes aromàtiques, 
el romaní i l'orenga són riques 
en polifenols, uns compos-
tos químics d'origen natural i 
de gran poder antioxidant. El 
seu ús podria substituir el de 
conservants d'origen sintètic 

Gastronomia

per prevenir l'oxidació dels ali-
ments. Aquest poder antioxi-
dant es podria combinar amb 
el desenvolupament de ma-
terials biodegradables per a 
l'envasat d'aliments, els quals 
podrien substituir parcialment 
els plàstics en un futur. 

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

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

SALÓ PRIVAT PER FESTES
Esmorzars de forquilla

Carns a la brasa · Menú diari
Obert de dilluns a 

divendres de 8 a 19h. 
i divendres i dissabtes nit

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

Bar - Restaurant

Santa Madrona, 122 - 123
08911 Badalona 

Tels. 93 389 30 80- 93 464 17 09
labotadearagon@wanadoo.es

ESPECIALITAT
en Tapes Variades i típiques d'Aragó

des de 1973

GASTRONOMIA.indd   1 05/11/2018   12:40:26



RESTAURANTE 
SHAN HAI CITY

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

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

en badalona desde 1990

RESTAURANTE 
SHAN HAI CITY

ENTRADAS Y SOPAS
1.Ensalada China                     3,75€
5.Ensalada de Gambas                        3,70€
7.Rollo de Primavera                     1,70€
8.Pan Chino                                             1,50€
9.Pan de Gambas                     1,95€
11.Sopa de Aleta de Tiburón            3,25€
12.Sopa Agripicante                    3,25€
13.Sopa de Maíz con Pollo                3,25€
14. Sopa de Maíz con Cangrejo        3,25€
15.Sopa de Marisco                              3,70€
16.Sopa de la Casa                                3,65€
18.Sopa de Pollo con Champiñones  3,25€

ARROZ Y TALLARINES
20.Arroz con Curry                             3,80€
21.Arroz Frito Tres Delicias              3,75€
22. Arroz Frito con Ternera              3,45€
23. Arroz Frito con Pollo                    3,45€
24. Arroz Frito con Gambas              4,15€
25.Arroz Especial                                 5,75€
26.Arroz Blanco                                    1,60€
27.Tallarines con Tres Delicias        4,75€
28.Tallarines con Ternera                 4,50€
29.Talarines con Pollo                     4,50€
30.Tallarines con Gambas                 4,95€
31.Tallarines Hong Kong                   5,50€
32.Tallarines Chinos a la Plancha   6,10€
33.Fideos con Tres Delicias               4,95€
34.Fideos con Ternera                     4,70€
35.Fideos con Pollo                              4,70€
36.Fideos con Gambas                     5,10€
37.Fideos Japoneses a la Plancha    6,10€

TERNERA
40.Ternera Liqi Estilo Coreana        5,85€
41.Ternera con Verduras                   5,30€
42.Ternera con Salsa de Ostras       5,95€
43.Ternera con Cebolla                      5,30€ 
44.Ternera con Pimientos Verdes  5,30€
45.Ternera a la Plancha                      6,50€
46.Ternera con Curry                      5,40€
47.Ternera con Champiñones          5,30€
48.Ternera con bambú,setas chinas   5,70€
49.Ternera con Salsa Picante           5,30€
50.Ternera Estilo Tailandia              5,85€

POLLO
51.Pollo con Verduras                        4,85€
52.Pollo con Salsa Agridulc              4,85€
53.Pollo con Almendras                    5,50€
54.Pollo con Pimientos Verdes       4,85€
55.Pollo a la Plancha                           6,50€
56.Pollo con Curry                               4,85€
57.Pollo con Champiñones               4,85€
58.Pollo con Bambú y Setas Chinas  5,40€ 
59.Pollo con Salsa Picante                4,95€
60A.Pollo con Limón                           5,10€
60B.Pechuga Frita 
        con Huevos y Patatas                  5,35€

GAMBAS Y MARISCO
61.Gambas con Verduras                  7,25€
62.Gambas con Salsa de Ostras       7,25€
63.Gambas con Cebolla                      7,25€
65.Gambas a la Plancha                     8,50€
66.Gambas con Curry                         7,25€
67.Gambas con Champiñones         7,25€
68.Gambas. Bambú y Setas Chinas   7,60€
69.Gambas con Salsa Picante           7,25€

FRITURAS
74.Cerdo Agridulce                              4,95€
82.Langostinos Estilo Japonés         7,80€
83.Ternera Frita Estilo Chino           5,40€
84.Pollo Frito Estilo Chino                5,40€
86.Wan Tun Frito                                  3,30€
89.Patatas Fritas                                   2,90€
90.Alas de Pollo Fritas                     4,55€

PESCADO Y SEPIA
91.Sepia con Verduras                        7,25€
92.Sepia con Salsa de Ostras            7,25€
93.Sepia a la Plancha                           8,95€
96.Sepia con Curry                              7,25€
98.Sepia, Bambú y Setas Chinas     7,25€
99.Sepia con Salsa Picante                7,25€

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

MENÚ PARA 2 PERSONES 17,50 €
1 Ensalada china
2 Rollos de primavera
1 Pollo con almendras
1 Ternera con bambú
Setas chinas
1 Arroz frito tres delicias

MENÚ PARA 3 PERSONSONAS 25,95 €
1 Ensalada china
3 Rollos de primavera
1 Arroz frito tres delicias               
1 Ternera a la planxa
1 Pollo con almendras
1 Cerdo agridulce

MENÚ PARA 4 PERSONAS 37,50 €
2 Ensaladas chinas
4 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Pollo con almendras 
1 Alas de pollo fritas
1 Ternera a la planxa
1 Gambas salteadas con bambú y setas

MENÚ PARA 5 PERSONAS 42,95 €
2 Ensaladas chinas
5 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Ternera con salsa de ostras
1 Pollo con almendras 
1 Empanadilla frita
1 Cerdo agridulce
1 Gambas con ostras

MENÚ PARA 6 PERSONAS 54 €
2 Ensaladas chinas
6 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Empanadilla al vapor, a la plancha 
o fritas
1 Pollo con limón
1 Alas de pollo fritas
1 Ternera a la plancha
1 Pollo con almendras
1 Gambas con champiñones
2 panes chinos

menús especiales

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

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

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

en badalona desde 1990
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 La ceba, un aliment 
 amb moltes qualitats 

36 37

Redacció - amic.cat

La ceba és un aliment molt 
saludable. Un un 90% del 
contingut de la ceba és aigua, 
d’aquí que l’aportació calòrica 
sigui escassa, amb una xifra 
de 25 calories als 100 grams. 
Per la seva composició, la 
ceba aporta fi bra i el contin-
gut en minerals i en vitamines 

és, també, interessant. És per 
això que la ceba és un aliment 
indicat en dietes de control de 
pes. Específi cament, pel seu 
contingut en fi bra, la ceba 
contribueix a la sensació de 
sacietat, a la vegada que mi-
llora el trànsitintestinal.
En relació amb els minerals, 
cal fer esment, especialment, 
al potassi, tot i que també 
les cebes inclouen quantitats 

importants de calci, ferro, 
magnesi i fòsfor. Gràcies a 
l’aportació de potassi i al baix 
contingut en sodi, el consum 
de ceba afavoreix l’eliminació 
de l’excés de líquids, la qual 
cosa és positiva per a les per-
sones amb hipertensió, gota 
o retenció de líquids. 

El potassi és, a més a més, 
un mineral necessari per a 

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

Mercè, 2 · 93 384 87 44

TA P E S  ·  R E S TA U R A N T

Menú diario y fines de semana sábado y domingo

GASTRONOMIA.indd   2 05/11/2018   12:40:11
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la transmissió i la generació 
de l’impuls nerviós i impres-
cindible per tal de mantenir 
una activitat muscular. A 
banda d’aquestes qualitats, 
la ceba és rica en compos-
tos ensofrats, responsa-
bles del característic sabor. 

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

Aquests compostos actuen 
sobre les vies respiratòries i 
milloren l’expectoració. Això 
resulta beneficiós en casos 
d’afeccions respiratòries, com 
els refredats i la bronquitis.
 El consum de ceba també 
afavoreix la circulació san-

guínia; això és degut a una 
substància anomenada ‘quer-
cetina’. Pel que fa al contingut 
vitamínic, les cebes són ri-
ques en vitamines del grup B, 
com els folats, que intevenen 
en la producció de glòbuls 
vermells i blancs.

GASTRONOMIA.indd   3 05/11/2018   12:40:14



38

ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

No permets que altres 
persones et diguin com 
has de gestionar la teva 
economia. Mostres 
interès en activitats 
lúdiques diferents, t'has 
cansat de fer sempre el 
mateix. 

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Penses en una persona 
del teu passat de qui fa 
temps que no en saps 
res. Tot i que normalment 
et quedaries a l'espera, 
aquesta vegada et ve 
de gust moure fitxa i 
buscar-la.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Sembla que com més 
intercanvies opinions, 
més et desconcertes i no 
saps cap a on dirigir les 
teves passes. Potser et 
cal estar més en solitud i 
sentir què diu el teu cos.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Normalment no ets una 
persona gelosa però en 
aquest període et pots 
trobar sospitant de mil 
detalls que veus en la teva 
parella. És temporal però 
evita que t'obsessioni.

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)

Júpiter al teu signe, on 
restarà per un any, pot 
ajudar-te a expressar el 
que sents i has reservat, 
esperant el moment de 
sortir a la llum. Gaudeix 
del trànsit benefactor.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Segueix el moviment 
v i ncu la t  a l  se c to r 
laboral. Has passat de 
la quietud al màxim 
aprofitament del temps 
en poques setmanes. 
Cal gestionar-ho bé per 
no sobrecarregar-te.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Serà bo estar atent 
amb algunes persones 
d'intencions poc clares, 
sobretot si són dones. 
És millor optar per la 
prudència i el silenci. 
Observar serà millor que 
actuar.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Si tens mascotes, et 
poden demanar atenció 
extra i has de deixar 
de fer altres activitats. 
La salut és un sector 
que t'amoïna i poses 
energia a tenir un bon 
manteniment.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

En aquest període potser 
has de fer adaptacions 
a la llar, perquè les 
teves circumstàncies 
han canviat en els 
darrers temps i s'obre 
la possibilitat de treballar 
a casa.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

El temps passa volant i 
et toca moure fitxa per 
deixar algunes coses 
lligades abans d'acabar 
l'any. Per dur-ho a terme, 
comptes amb l'ajuda 
d'alguns familiars o 
amics.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Sents que algunes 
persones volen imposar-
te la seva autoritat i 
opinió, i això t'estressa 
i et confon. Potser és 
una bona ocasió per 
aprendre a posar límits 
adequats.

Facilitat Imma del Destí AMIC

Horòscops

Frases cèlebres

«Combatre's un mateix és la 
guerra més difícil; i vèncer-se 
la victòria més bella»

Friedrich Von Logau

«La mediocritat, possible-
ment, consisteix a estar davant 
la grandesa i no adonar-
se'n»

Gilbert Keith Chesterton
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

Vam començar la setmana amb 
un primer tast de l’hivern. La 
temperatura va baixar sobta-
dament entre els dies 27 i 29 
fins a registrar una mínima de 
6,7 °C al centre de Badalo-
na i de 3,2 °C a la Conreria 
dimarts dia 30 a primera hora 
del matí, essent els valors més 
baixos en un mes d’octubre dels 
últims 6 anys. Posteriorment, la 
temperatura es va anar recupe-
rant, sobretot de dia. Així, el 
cap de setmana va ser força 
agradable. Amb tot, la pluja 
va tornar a acompanyar-nos, i 
amb abundància, durant bona 
part de la setmana. Després de 
la tongada de pluja del cap de 
setmana del 27 i 28 d’octubre, 
quan es van acumular vora 50 
mm, entre dimecres i dijous, 
just per la castanyada, van 

L’estat del cel va ser molt canviant 
durant tota la setmana. De dies 
completament assolellats en 
vam tenir ben pocs. El succes-
siu pas de depressions ens van 
portar tota mena de núvols. 
Divendres, un front desgastat 
va deixar un matí força ennuvo-
lat per núvols mitjans que, a 
Badalona, no van deixar pluja. 
Fotografia de @Arualaure.

Temp màx 21,7 °C el dia 4

Temp mín 6,7 °C el dia 30

Hr màx 91% dies 31 i 1

Hr mín 42% el dia 30

Press atm màx 1021,0 hPa dia 3

Press atm mín 990,7 hPa dia 29

Vent màx 66,0 km/h 
(sud-est) dia 31

 Precipmàx 24h 37,2 l/m2 dia 31

 Precip anual 744,2 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

reaparèixer les tempestes. En 
total es van recollir 42,4 mm 
més, acompanyats de fortes 
ratxes de vent i fins i tot de pedra 
petita. Aquest octubre que ja 
hem deixat enrere ha estat el 
més plujós des de 1994, segons 
dades de l’Observatori Munici-
pal. S’han arribat a acumular 
173,6 mm, en total, més del 
doble de pluja del normal.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo setmana 
del 29 d’octubre al 

4 de novembre
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Immobiliària

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

idealista.com

L'estoc d'habitatge a Espan-
ya es va reduir un 13% el 
2017 però encara acumu-
la 1,2 mil ions d' immobles 
buits. Unes dades en què 
es torna a xifres de 2006, en 
plena bombolla immobiliària. 
Segons l'Anuari Immobiliari 
de la consultora RR Acuña, 
3 4 0 .0 0 0  c o r r e s p o n e n  a 
l 'es toc d 'hab i tatge nou i 
867.000 a habitatge usat. El 
país és molt heterogeni pel 
que fa a temps de dissolució 
d'aquest estoc (2,9 anys de 
mitjana) pel tipus de deman-
da. El mercat de l'habitatge 
cont inua encarr i lant anys 
de recuperació des el pitjor 
de la crisi econòmica, amb 
un augment de les compra-
vendes i  en la concessió 
d'hipoteques. La recuperació 
dels salar is a les l lars ha 
produït un increment de la 
demanda, i una pujada dels 
preus, que en pocs llocs està 
harmonitzada amb l'oferta.
E n c a r a  e s  s e g u e i x e n 
arrossegant els excessos 
de l 'època del boom, que 
e l  merc a t  no  ha  ac aba t 
d'absorbir en aquests anys.

L'estoc d'habitatge es redueix a 1,2 
milions i torna a nivells previs a la crisi

el teu cercle 
de confiança
www.cerclehabitat.com

Truca’ns!

655 922 322
info@cerclehabitat.com

Agent  Immobiliari

|  Professionalitat  |  Ètica  |  Rigor  |  Discreció  |

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

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

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

Membre de:
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 ·  93 383 04 68

105.000 €

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

168.000 €

SISTRELLS Ref B- 2904: Àtic de 60 m²+ TERRAS-
SA de 20 m ², 2 hab ( 1 doble) ext., bany i cuina 
arreglats, menjador 16 m ², parquet, calefacc. 
Ideal parelles!!

MONTIGALÀ- FINCA SEMINOVA Ref B-2901: 
Pis de 75m², 3hab + estudi de 15m², bany 
complert, menjador de 23m² ext a balcó, 
terrassa de 40m², gres, alumini, roure , calf 
i a/c.Asc.

246.000 €

LA PLANA Ref B- 2906: Pis de 80 m ², 3 hab (1 
doble), bany compl + cuina arreglats, galeria, 
menjador 20 m ² ext a balcó, asc. 

248.000 €

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

166.000 €

MAS RAM-TIANA Ref-B2727: Preciosa casa 
de Pb + 2+golfes, 3 hab., 2 banys compl + aseo, 
cuina de 30 m ², menjador de 60 m ² ext a te-
rrassa de 60 m ², piscina. Parcel.la de 1200 m ². 
Per entrar a viure, única a  la zona!! 

990.000 €

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

320.000 €

310.000 €

POMPEU FABRA Ref B-2856: 90 m ², 4 hab.
( 1 doble),  2 banys compl., menjador de 20 
m ² ext a balcó, calefacc. Finca amb ascensor, 
TOT EXTERIOR!! 

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

285.000 €

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

406.000 €

CASA ZONA CONQUESTA Ref B-2902: Casa de 
200m² aprox distribuida en Pb+2+golfes, 3hab 
+ 2 despatxos i traster.,  2 banys, cuina office, 
menjador ext, calef i a/c.  Pati 30m² i 4 balcons. 
En la PB h negoci amb entrada independent.

620.000 €

GORG Ref B- 2905: Pis de 85 m ²+ TERRASSA 
de 85 m ², 3 hab ( 2 dobles ),traster, bany com-
pl+ aseo, menjador de 25 m ² ext a terrassa de 
10 m ², calefacc. Obra seminova.

439.000 €
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BUSCO PISO, Una habitación 
o loft, alquiler económico. Ricard. 
607 871 137 
VENDO LICENCIA municipal 
de mercat dels Encants de Glories. 
Tlf 627 445 198 
PL BARÓ MALDÀ- Ref B-2889: 
Planta baixa  de 75 m ² + PATI 
de 16 m ², 3 hab., bany compl 
+ cuina office, menjador de 22 
m ², calefacc. 243.000 € Tel 933 
832 806
MERCAT TORNER-CASA EN 
VENDA Ref B- 2891: Casa repar-
tida en Sòtan+PB+pis a raó de 50 
m ² + LOCAL de 50 m ². Terrat de 
50 m ² + 2 terrasses de 15 m ², 
calefacc. Per entrar a viure! 495. 
000 € Tel 933 830 468
DUPLEX-COLL I PUJOL Ref 
B- 2893: 150 m ² + terrassa de 
60 m ² + terrat de 20 m ², 3 hab (2 
dobles), cuina americana de 20 
m², 2 banys, calefacc. Vivenda 
única, tipus caseta. 387.000 € Tel 
933 832 806
GORG- Ref B- 2876: 95 m², 3 
hab., bany compl amb dutxa + 
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cuina arreglats, menjador 25 m ² 
ext a balcó, terra gres, calefacc. 
Finca amb asc. 222.000 € Tel 933 
830 468
CENTRE- Ref B- 2899: Pis de 4 
hab., ( 1 doble), bany compl i cuina 
conservats, menajdor 18 m ² ext a 
balcó, a cond amb bomba de calor, 
asc. TOT EXTERIOR! 250.000 € 
Tel 933 832 806
ST CRIST Ref B- 2884: Pis de 75 
m ²+ 2 terrasses de 10 m² i 75 m², 
3 hab., bany i cuina en molt bon 
estat, a cond amb bomba de calor. 
preu 188.000 € Pàrquing inclòs. Tel 
933 830 468

TREBALL
 

CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y limpie-
za, jornada completa o por horas. 
603 798 481
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, disponibilidad 
inmediata. 698 856 427
SEÑORA RESPONSABLE 
busca trabajo para cuidado de 

Anuncis per paraules

personas mayores, niños y limpie-
za, por horas o fija. 625 785 968
SEÑORA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños o limpieza, disponibilidad por 
las mañanas. 636 702 113
BUSCO TRABAJO de limpieza, 
cuidado de personas mayores, 
experiencia, referencias. 663 795 
128
CHICA BUSCA trabajo para 
limpieza, por horas. 631 469 295
JOVEN BUSCA trabajo de 
Paleta o cuidado de persona 
mayores. 600 054 265
SE OFRECE SEÑORA para 
cuidar personas mayores y limpie-
za. 686 089 972
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
por las noches y fines de semana. 
632 404 866
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, niños y 
limpieza por horas o interna. 603 
444 244
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, niños 
y limpieza, con experiencia en 

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

cuidados de enfermería, por horas 
o interna. 688 247 919
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores y 
limpieza, interna. 666 852 368
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, niños y 
limpieza. 687 104 126
SEÑORA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. 612 249 643

Necrològiques
6 De Novembre
• Jordi Sabio Salvador
5 De Novembre
• Gabriel Prat Suñol
• Antonio Sánchez López
• Juan Antonio Ramírez Sunyer 
• Sebastián Pérez Sánchez
• Isabel Melero Serrato
• Antonio López Pérez
• Antonia Martínez Ávalos
• Ana Domenech Hernández
• Cándida Cruz Martínez
• Ángeles Palomares González
• Juana Martínez Pérez

CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores y 
niños. 663 580 494
SEÑORA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, por las mañanas 
y noches. 632 294 292
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores. 
688 337 241
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, por horas. 637 
189 533 
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, niños y 
limpieza. 658 165 357 

CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, niños y 
limpieza, fija, por horas, disponibili-
dad inmediata. 698 204 700

VARIS

COMPRO COMICS, álbumes 
de fútbol, Playmobil, Scalextric, 
Geyperman,Madelman, muñecas, 
Tente, Rico, Paya y antigüedades 
en general. 679-736-491

SE NECESITA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Para Inmobiliaria en Badalona

Estudios mínimos: Grado 
Medio. Inglés imprescindible. Se 
valorará experiencia en el sector 
Inmobiliario. Dominio completo 
de Office. Trato profesional y 

humano. Capacidad de trabajo 
en equipo. Tipo de puesto: 

Media Jornada a Completa. 
CV a inmo@alfabadalona.com

50 ANYS DE 
MATRIMONI NOMÉS 
S'ACONSEGUEIXEN 

AMB AMOR!
FELICITATS PACO I LOLA!

SI ELS VEIEU, 
FELICITEU-LOS!

ALQUILER OFICINA 
300 €/MES 

O COMPARTIR 200 €/
MES CON POSIBILIDAD 

DE ALMACÉN
TEL. 608 690 516
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Any 1928, estany a la Rambla davant de l'escola del Mar.
Foto antiga: Josep Brunet
Foto actual: Facu Martínez

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

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

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 
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A5_ENGESTUR.indd   1 22/10/2018   11:10:39



  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

  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

Distribuïdors oficials
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  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  
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 
DON PELUT
Vaixell Ma. Assumpta, 8
935 144 185
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

Renovació distribuïdors

Horari: 
09-13:30h 16:30-20 i dissabte de 09:30-14h

A la nostra botiga especialitzada trobaràs per la teva 
mascota,una àmplia gamma de productes de les millors 
marques a preus ajustats.I ara també gravació de pla-
ques identificatives al moment.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè és la millor revista local i els nostres clients, 
l'esperen cada setmana.

Roger de Flor, 82
93 388 74 57
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