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La Setmana

Vandalisme contra les ermites
de la Serralada de Marina

Porta d'entrada de l'Ermita de Sant Climent, aquest dimarts
Patrimoni | Carles Carvajal

Toc d’alerta del Centre Excursionista de Badalona, encarregats de la seva conservació,
per l’estat de les ermites situades dins del terme municipal
de la ciutat. Badalona té tres
ermites a la Serralada de
Marina, la de Sant Onofre, Sant
Climent i Miranda, aquesta
darrera pràcticament derruïda.

Estat deplorable de
la Creu de Montigalà
Un altre dels elements singulars de la Serralada de Marina
és la Creu de Montigalà. La
creu centenària de ciment
armat també està patint, des
de fa temps, una gran quantitat
d’actes vandàlics i pintades.
Aquesta setmana, tal i com
mostra la fotografia, la creu
presenta un estat lamentable amb una gran quantitat de
pintades.

La preocupació més important, segons han explicat els
integrants del Centre Excursionista de Badalona al TOT,
és l’Ermita de Sant Climent
que ha patit nombrosos actes
vandàlics, durant els darrers
mesos. Pintades a les parets,
porta i intents d’entrar-hi, amb
un trencament del cadenat, han
fet saltar totes les alarmes. Els
integrants de Centre Excur-

sionista de Badalona han
demanat a l’Ajuntament, i
també al Museu Municipal, la
seva implicació perquè vetllin
pel manteniment d’aquestes
ermites, un autèntic patrimoni que té la ciutat. De fet, els
actuals conservadors d’aquest
espai han lamentat que Badalona “sembli que només miri de
cara al mar i recordi només
l’època dels romans” i deixi de
banda d’altres elements que
recorden la història de la ciutat.
Les ermites de Badalona són
propietat de la família Güell de
Barcelona, però actualment
el seu manteniment és nul.
De fet, la darrera remodelació de l’Ermita de Sant Onofre
és de la dècada dels 50 i de
Sant Climent dels 80. Ara per
donar a conèixer les ermites els
integrants del Centre Excursionista han programat mensualment unes rutes guiades per
l’entorn rural de la ciutat. Podeu
trobar més informació a la
pàgina de Facebook, Ermites
de Badalona.

4

Actualitat-4-5.indd 2

14/11/2018 10:18:20

La Guàrdia Urbana estrenarà
una nova unitat motoritzada
Detenen un home a
Nova Lloreda per
violència de gènere

La Guàrdia Urbana patrullarà en moto i en grup als "punts calents"
Seguretat | Redacció

El govern de Badalona ha
presentat el nou canvi organitzatiu a la Guàrdia Urbana que
es basa en la concentració de
recursos als “punts calents”. En
una ronda de premsa, l’alcalde,
Àlex Pastor, ha explicat que
l’augment de l’activitat delictiva obliga a “posar a la diana
l’incívic i el petit delinqüent” i
s’ha creat una unitat motoritzada que patrullarà als llocs
més conflictius de la ciutat. La
formaran cinc agents que es
desplaçaran sempre junts per
garantir una major “presència, efectivitat i agilitat” en
la resolució de conflictes. El
govern també ha anunciat la
instal•lació de càmeres a la
via pública, però el projecte és
encara molt incipient perquè
ni s’han encarregat, ni hi ha
autorització de la Comissió
de Videovigilància i tampoc hi
ha “garanties” de com i quan
es puguin autoritzar. L’alcalde
Àlex Pastor ha assegurat que
la gestió de l’anterior govern

municipal no era eficaç i ha fet
una crida al cos perquè “passi
a l’acció”, amb més presència
al carrer i posant el focus en els
petits conflictes a la via pública.
PP i Guanyem critiqu en
aquesta nova organització
de la Guàrdia Urbana
En dos comunicats a la
premsa, tant PP com Guanyem
han criticat aquests canvis a
la policia local de Badalona. Per una banda, Xavier
Garcia Albiol considera que el
govern continua amb la política encetada per Guanyem
ja que no ha presentat cap
proposta que augmenti la falta
de policia en els barris, que
és la gran mancança de la
ciutat en matèria de seguretat, segons Albiol. Per la seva
part, la regidora de Guanyem
Badalona, Dolors Sabater, ha
criticat el canvi organitzatiu
que el PSC ha posat sobre
la taula en considerar que es
tracta d’una sèrie d’actuacions
que no tenen “ni pressupost, ni
projecte”.

La Guàrdia Urbana va detenir
la nit de dissabte un home com
a autor d'un delicte de violència
de gènere, per agredir la seva
parella i causa-li lesions al cap,
en uns fets que van succeir al
Passatge Riu Segre, a Nova
Lloreda. L’home, segons els
veïns, va agredir a la víctima
al cap amb un objecte contundent.

Tres detinguts per
robatori al barri de la Salut
Tres lladres van ser detinguts,
el passat cap de setmana, per
agents de la Guàrdia Urbana
acusats d’un robatori amb
força a l'interior d'un domicili del carrer Calderón de la
Barca, al barri de La Salut.
Un veí va alertar a la policia
local que va poder detenir els
lladres un cop havien forçat
la porta d’entrada amb una
palanca.

Mercadona tancarà
l’establiment del carrer
Jaume Ribó
La cadena de supermercats
valenciana, Mercadona,
tancarà el pròxim 5 de gener
el supermercat situat al carrer
Jaume Ribó, a Canyadó, tal
i com avançava el Diari de
B ad a l o n a , p e r n o ar r i b ar
als objectius marcats. De
moment, la cadena posa fre
a la instal·lació de més supermercats a la ciutat.
5
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L’Ajuntament tornarà a arranjar
l’aparcament de Renfe però busca
una solució definitiva
Albiol s’acomiada com a
president del PP català

Urbanisme | Carles Carvajal

Les darreres pluges han
malmès, encara més, l’estat
de l’aparcament de davant de
Renfe de Badalona. Gairebé tot el pàrquing presenta grans forats, desnivells
impor tants i grans bassals
d’aigua s’acumulen els dies
de pluja. El seu mal estat ha
provocat les queixes de molts
dels usuaris de l’aparcament
perquè han de fer malabarisme per evitar els esvorancs.
Segons han explicat al TOT,
fonts municipals, durant els
pròxims dies s’arranjarà els
forats més importants. Tot i
això, el consistori no té totes
les competències en aquest
aparcament. El govern municipal té la intenció d’estudiar
quin seria el material més

Xavier García Albiol, es va
acomiadar dissabte de la
direcció del PP català fent un
“pas al costat” i apel•lant als
resultats del 21-D, que no van
ser “els esperats”, segons va
afirmar. Albiol ja va anunciar,
fa mesos, la intenció de ser
el cap de llista a Badalona
dels populars en les eleccions
municipals del pròxim mes de
maig.
Estat de l’aparcament de Renfe,
aquesta setmana. Foto: Albert Guerra

adient per evitar, en dies de
pluja, l’acumulació de bassals
en aquest aparcament a l'aire
lliure.

Tusgsal col·labora amb
BDN Lab en el projecte
Menuda Badalona
L’empresa Tusgsal i BDN Lab
han signat un conveni per ajudar
els centres educatius de la ciutat
que participen en un prova pilot
del projecte de tecnologia de
fabricació digital. BDN Lab és
un centre de fabricació digital
que promou l'aprenentatge i
l'ús de dispositius i tecnologies
avançades com impressores i
escàners 3D.

L’Ajuntament obre un
expedient a Adif per
l’estat de les vies
Troben dos eriçons abandonats a la plaça de Pompeu Fabra
Un ciutadà de Badalona va
trobar, a principi de mes, dos
exemplars d’eriçons europeus
comú abandonats a la Plaça
Pompeu Fabra. A causa dels
perill que corrien els animals
per la zona on es trobaven

per l’alta densitat de trànsit,
responsables de Medi Ambient
de l'Ajuntament els van traslladar al Centre de Recuperació
de Fauna Salvatge per avaluarne el seu estat i el possible
alliberament al medi natural.

A petició del Partit Demòcrata
de Badalona, el govern municipal ha incoat expedient administratiu a Adif perquè netegi les
vies del tren, entre els carrers
Sant Lluc i Eduard Maristany.
El Pdecat també ha demanat al
govern local que sancioni, amb
l’ordenança de civisme, a les
persones que llencen escombraries a les vies del tren.
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Can Ruti estrena una nova àrea de
Ginecologia i Obstetrícia amb 1.500
metres quadrats i 32 llits
L’escola Gitanjali prepara
un Mercat del trasto

Imatge de les noves instal·lacions a Can Ruti
Sanitat | Carles Carvajal

L’Hospital Germans Trias de
Badalona disposa, des d’aquesta
setmana, d’una nova àrea de
Ginecologia i Obstetrícia. L’espai
té 1.500 metres quadrats, 21
habitacions, i capacitat per a
32 pacients. Aquesta actuació
s’emmarca en el projecte per
remodelar la torre Maternal del
centre sanitari, que inclou la
quarta, cinquena i sisena planta
de l’edifici, així com crear una
unitat de neonats. El projecte suposa una inversió de 6,2
MEUR que ha finançat el Servei
Català de la Salut. Cada any,
Can Ruti atén una mitjana de
1.400 naixements, té més de
1.700 ingressos d’Obstetrícia
i més de 500 de Ginecologia.
Les noves instal·lacions s’han
dissenyat pensant en el confort
de les pacients i en la millora de
la qualitat assistencial. Compten
amb una desena d’habitacions
per al Servei d’Obstetrícia, per
a mares i nadons i una altra
desena per al Servei de Ginecologia, on ingressen les dones
després de cirurgies d’aquesta

especialitat.La planta també
disposa d’una sala d’alletament,
on les mares poden rebre assessorament sobre lactància materna i tenir un espai íntim on fer-ho;
una sala d’exploració de nadons
amb dues banyeres; una àrea
d’informació per a familiars,
per mantenir la confidencialitat de la informació, i un nucli
d’infermeria diàfan que afavoreix
la comunicació amb els professionals. Aquestes instal·lacions
es completaran amb una unitat
de neonatologia amb cures intermèdies i UCI neonatal i maternal que es posaran en marxa
properament. “Es tracta d’una
aposta ferma amb l’objectiu
d’oferir excel·lència en l’atenció
maternal i dels processos
ginecològics, situant el nostre
hospital com centre líder de
referència per la ginecologia i
l’obstetrícia del territori”, explica el doctor Sergio Martínez,
director clínic i cap del Servei
de Ginecologia. Les obres de
remodelació d’Obstetrícia han
tingut una durada d’un any i mig
i un pressupost de 6,2 milions
d’euros.

A q u e s t d i u m e n g e, 18 d e
novembre, l’escola Gitanjali
de Badalona ha organitzat
un mercat del trasto. D’11h
a 14h, hi haurà parades de
productes de segona mà,
com roba infantil, joguines,
disfresses, parament de la
llar a preus d’1 euro. Durant
el matí també hi haurà servei
de bar.

Els robatoris en urbanitzacions del Baix Maresme
repunten amb el canvi
horari
Els municipis de muntanya
de la zona del Baix Maresme,
com Tiana, tornen a viure una
onada de robatoris aquesta tardor, sobretot en cases
d'urbanitzacions. Aquesta és
una dinàmica que s'accentua
en el darrer trimestre de l'any
amb el canvi a l'horari d'hivern
i que s'ha convertit en habitual.
Els Mossos ja han reforçat el
patrullatge policial.

Montgat commemora
el Dia dels drets dels
infants
El Consell d’Infants i Adolescents de Montgat han organitzat diversos actes per aquest
diumenge 18 de novembre
en motiu del Dia Internacional
dels Drets dels Infants, que se
celebra el dia 20. Les activitats,
d'11 a 14 h al parc del Tramvia,
tenen com a objectiu sensibilitzar i difondre els drets d’aquest
col·lectiu a la població.
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Esports

El Montakit Fuenlabrada, el següent
Bàsquet | Jordi Creixell

Segon partit seguit a casa
per a la Penya. El Montakit
Fuenlabrada serà el següent
a passar per l'Olímpic aquest
dissabte a les 6 de la tarda en
un enfrontament on el Divina
Joventut té a l'abast sumar la
tercera victòria consecutiva.
Els de Carles Duran segueixen
fent passos endavant i el cap
de setmana passat en van fer
un de molt important contra
un Monbus Obradoiro molt
incòmode (83-79).
Els gallecs van ser un rival molt
dur que durant molts minuts
va saber lligar curt una Penya
sense encert en el tir exterior
i amb problemes per trobar
espais en la teranyina defensiva
dels de Moncho Fernández.
Malgrat anar a remolc bona
part del matx, però, els verd-inegres no van perdre mai la fe
i la seva perseverança va tenir

Dawson va donar espectacle contra l'Obradoiro. / Foto: D. Grau-CJB

premi. Un cop més la tripleta
formada per Nico Laprovittola (22 punts i 5 assistències),
Shawn Dawson (20 punts) i un
Marko Todorovic clarament a
l’alça (11 punts i 6 rebots) va
ser clau per girar la truita. Com
també ho va ser un triple providencial del capità Albert Ventura, amb 75-73 en el marcador.
Els curs passat, per tenir cinc
victòries, la Penya va necessitar
25 jornades. Enguany amb 8 ja

n'ha fet prou, per situar-se en
una magnífica sisena posició
(5-3).
Zagars, quatre mesos de baixa
El base letó ha passat per la sala
d'operacions per solucionar la
lesió al lligament lateral extern
del turmell dret que venia arrossegant des de l'Europeu sub-20.
Durant 4 mesos ha de seguir
un programa de fisioteràpia i
recuperació.

El CTT Badalona, guardonat

Terrell Woods, nou jugador dels Dracs

El CTT Badalona va ser un dels guardonats en
la 20a Nit del Tennis de Taula Català. Va ser
distingit com un dels millors clubs del programa de formació Generació TT, dedicat als més
menuts. D'altra banda, a la Divisió d'Honor,
els badalonins van caure contra el Marpex
Errenteria (2-4). / Foto: A. Álvarez

Els Badalona Dracs han fitxat el jugador
defensiu Terrell Woods (23 anys, 1m85 i 115
kg), exjugador dels Bulldogs de la Universitat
de Samford (NCAA Divisió I). Formarà tripleta
d'estrangers amb el "quarterback" Hunter
Correll i el receptor Brandon Ravenel. / Foto:
@iTwoods
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Visita a la Nova Creu Alta
amb el cinquè lloc en joc
64a edició de la Caminada
per la Serralada de Marina

Futbol | J. Creixell

El Badalona no va poder tombar
la Sociedad Deportiva Ejea a
l'Estadi (0-0), però va sumar un
punt que li permet continuar en
una bona posició a la taula. Els
de Calderé són sisens amb 17
punts, un més que un nombrós
grup de sis equips i un menys
que el Sabadell, cinquè amb
18. Precisament els arlequinats seran els següent rival
del conjunt badaloní, aquest
diumenge a la Nova Creu Alta
(17h) en directe per Esport 3.
Davant de l'Ejea el Badalona
va generar escasses ocasions

Empat contra l'Ejea. / Eloy Molina

de gol. Les més clares, un xut al
travesser de Robert Simón i una
altra de Nana a la sortida d'un
còrner. Els visitants també van
donar un ensurt, però el porter
Morales va estar excels.

El Seagull segueix manant
Futbol | J.C.

El Seagull no afluixa al capdavant de la classificació de la
segona divisió femenina, amb
25 punts i tres de marge respecte del Collerense i el Saragossa.
La visita del Sant Pere Pescador,
però, no va ser pas un partit

fàcil. Al descans el marcador era
d'empat a 1, després dels gols
d'Irina Uribe i la visitant Laura
Rey. En la represa les de Jordi
Ferrón es van avançar amb una
diana de Mar Torras, però no van
poder respirar tranquil·les fins al
temps de descompte, quan Carla
Morera va establir el definitiu 3-1.

La tradicional Caminada per la
Serralada de Marina, organitzada pel Centre Excursionista
de Badalona, tindrà lloc aquest
diumenge 18 de novembre. La
cita arriba a la seva 64a edició,
amb un recorregut de 14 quilòmetres que enguany passarà
per l'interior del Monestir de Sant
Jeroni de la Murtra. Les inscripcions, a la seu social del CEB
o al web www.cebadalona.org.

La Minguella presenta
els seus equips
L'Associació Esportiva Minguella fa aquest diumenge al Poliesportiu de Casagemes (18h) la
presentació de tots els seus
equips, enguany un total de 30.
Hi assistirà la vicepresidenta de
la Federació Catalana, Maria
Lluís, i l'alcalde Àlex Pastor.

ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

PADDOCK-BDN

12

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

85 anys de la primera emissió
de ràdio a Badalona
Aquest dimarts, 13 de novembre,
ha fet 85 anys de la primera
emissió de Radio Badalona.
Aquest 13 de novembre, del
1933, inicià les seves emissions
de forma regular, el 13 de
novembre de 1933, després
de fer durant l’any diverses
emissions en proves, amb el
nom de EAJ39 Radio Badalona,
i el sotanom de l’emissora de la
costa. Els primers locutors foren
Anna Barbosa i el seu germà,
Jaume Barbosa. El 1936, durant
la guerra civil, l’emissora va ser
encautada i passà a denominarse Radio CNT-FAI. Per les lluites
partidistes amb el PSUC finalment va ser desmuntada i porta-

da a Barcelona. Després de la
guerra civil i diverses peripècies
va tornar a emetre aquell mateix
any. Anys més tard va canviar
l’indicatiu a Radio Miramar

#totbadalona a Instagram

EAJ-39. L’any 1975, l’emissora
va marxar a Badalona. El juliol
de 1981, va néixer Ràdio Ciutat
de Badalona, com a emissora
municipal.
Un gran espectacle per a la
clausura dels actes del 160
aniversari de @labadalonensesc a #Badalona. Moltes
felicitats! @bruno_najera

Tots els nois i les noies de 3r i
4t d'ESO interpretant amb els
cajones gitanos la cançó que
ens acompanya tot aquest
curs
@LestonnacBDN

Los solares de la Mora ahora
son aparcamiento y sitio de
encuentro de parejas! Para
esto son los solares asfaltados? Invaden la acera y solar!
@lamoraBDN

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

La Diputació de Barcelona inverteix 23,5 milions d’euros
per preservar el patrimoni arquitectònic de la demarcació
El president de la Diputació, Marc Castells,
presenta una «aposta sense precedents,
de les més importants a nivell econòmic», una inversió que repercutirà a tot el
territori de la demarcació, amb més de 200
projectes, i «permetrà un retorn econòmic i social»
Redacció DIBA

C

oincidint amb l’Any
Europeu del Patrimoni Cultural, que se
celebra aquest any, la
Diputació de Barcelona
destina 23.586.642,43€
a preservar el patrimoni arquitectònic de la
demarcació, mitjançant
obres de consolidació,
reforma i rehabilitació
d’edificis monumentals i
jaciments arqueològics.
Aquesta és la inversió
més important feta, en
un sol any, per la Diputació de Barcelona en
actuacions de l’SPAL.

Sant Pere Sallavinera
Restauració del Castell de
Boixadors | DIBA

A5_ACPG.indd 1

Pel president de la Diputació, Marc Castells,
aquesta és una «aposta
sense precedents, de
les més importants a
nivell econòmic», una
inversió que repercutirà
a tot el territori de la demarcació de Barcelona
i «permetrà un retorn
econòmic i social en
base a la generació
d’activitat econòmica,
vinculada a la recuperació arquitectònica,
però alhora també
permetrà, en base a
la identitat local dels
municipis, crear rutes, crear relats que
permetin fer arribar,
en aquests municipis,
gent d’arreu del territori que els vulgui
conèixer i visitar».
A més, assegura que
aquesta inversió generarà
economies
vinculades al món del
turisme i «provocarà
un benefici colateral
extraordinari» pel fet
«que molts d’aquests
béns que la Diputació
ajudarà a restaurar
podran ser utilitzats».

Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona, a la
presentació de la inversió | Pau Fabregat, Diputació de Barcelona

Més de 200 projectes
El programa dona suport econòmic a 201
actuacions de les 12
comarques de la demarcació, donant una
subvenció del 100%
de l’import sol·licitat. El
suport té la finalitat de
garantir la pervivència
del patrimoni arquitectònic i arqueològic local
per tal de poder-lo usar
o millorar-ne l’ús actual.
Aquest programa, inclòs
dins del Pla “Xarxa de
Governs Locals 20162019”, també ha comptat

amb un reconeixement
específic als petits municipis, de fins a 1.000 habitants, i que consisteix
en assistència tècnica i
jurídica especialitzada.
El suport de la Diputació de Barcelona al
patrimoni arquitectònic
no és nou. Fa més de
cent anys (1904), Enric
Prat de la Riba va crear
el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
(SPAL), conegut antigament com a Servei de
Catalogació i Conservació de Monuments.

Castellgalí Projecte executiu Torre del Breny | DIBA

Avinyonet del Penedès Adequació a la visita pública del
Jaciment de la Font de la Canya | DIBA

12/11/2018 11:02:01

El personatge

Doctor Bonaventura Clotet,
metge referent del VIH
via Twitter @totbadalona

103 vots

Creus bona opció que sigui
festiu a Badalona el dissabte 11
de maig de 2019, Dia de Sant
Anastasi?
Sí, és tradició 73%
No, s’hauria de canviar de dia 27%

El doctor Bonaventura Clotet
ha reclamat més inversions
per investigar sobre la cura i la
prevenció del virus de la sida.
El president de la Fundació
Lluita contra la Sida ha explicat,
aquesta setmana a l’emissora
RAC1, que només la primera
fase dels estudis ja costa més
de 15 milions d’euros, tot i que
afegeix que “és la xocolata del
lloro”. Per aquest motiu organit-

za una nova edició de la gala
People in Red, que es farà el
pròxim dilluns 19 de novembre
i que té com a objectiu aconseguir donacions per combatre el
virus. El doctor Clotet explica
que la vacuna preventiva contra
la sida s’està desenvolupant a
l’IrsiCaixa, amb seu a Badalona,
però que la vacuna terapèutica
ja existeix i es troba en assaig
clínic.

Ho hem vist al Facebook del TOT
Sara Martin
Que chulada , ya era hora
que se hiciera algo más
para navidad

Antonia Quesada
Muy bonito pero lo que me
gustaría que arreglaran las
calle que dan vergüenza

Carmen Azcón
Me parece una cosa
positiva, no vamos a estar
siempre negativos

Pròxima pregunta:
Trobes bé la decisió de poder
aparcar, durant la franja de
nit,al Passeig Marítim, entre
la Donzella i Canyadó?
Sí, pot solucionar l’aparcament
pels veïns
No, que segueixi com ara

Els nostres seguidors
han opinat!
@TotBadalona Els anomeneu
plaga i són al seu hàbitat. No
es pot fer alguna altra cosa que
no sigui matar-los?
@IreneTangerine
Plaga de senglars a la Serralada de Marina
@TotBadalona Muy triste
ellos están en su habitat
@isalunamina
@TotBadalona Es realment
una plaga (“abundancia de
algo perjudicial”) perque la
densitat d’animals es superior
a la capacitat del territori a
accollirlos @LlobetGarcia
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On és?

Descobrim un racó quotidià de Badalona

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

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

Entitats

Setmana anterior:
Carrer de la Costa

Fet a Badalona

Sun Chemical SA

Amics del Quetx Ciutat de Badalona

L’entitat formada exclusivament per voluntaris treballen
per fomentar la navegació
tradicional formant contínuament nous tripulants.
amicsquetxciutatbadalona.cat

Empresa ubicada al barri del
Manresà, marca capdavantera en productes de tintes
d’impressió, pigments, polímers
i d’altres materials aplicables
a les indústries d’embalatge,
publicacions, recobriments
plàstics o cosmètics.
15
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Cultura

QuarTiana, un projecte molt personal,
arriba al Principal
Música | Redacció

Mar tí Serra al sa xó, Xavi
Lozano al aeròfons, Guillem
Aguilar, al baix elèctric i Aleix
Tobias a la bateria i percussió fa 25 anys que toquen
junts, i aquest divendres 16
de novembre, a les 21h, al
Principal presenten el projecte
QuarTiana. Tot i que cadascú ha anat fent el seu camí,
sempre han compartit projectes (Toc Mut, Xampola, Eliseo
Parra, Coetus…) i sobretot
passió per l’aprenentatge
constant. Tots els músics,
relacionats amb Badalona,
són coneguts en el seu terreny.
Serra és conegut en el món
del jazz, Tobias i Aguilar són

Imatge dels quatres músics badalonins

la base rítmica per excel·lència
en la World Music d’aquest
país, i Lozano és un virtuós
de qualsevol tub bufable, sigui
quin sigui el material, la forma
o el nombre de forats. El reper-

tori que ens oferiran al Teatre
Principal estarà format per
composicions originals dels
diferents membres del grup,
més algunes versions molt
especials.

El TOT i Badalona Recuerdos busquen fotos antigues de Nadal
Nadal | Redacció

La revista el TOT i la pàgina
d e Fac ebook, Bad alona
Recuerdos, estem buscant
imatges antigues del Nadal
a la ciutat. Les fotografies
poden ser de celebracions

Artigues
Carrer del Migjorn

familiars, àpats, Cavalcada, llums o altres elements
de Nadal que tenien lloc a
la ciutat de Badalona. Les
imatges seran publicades a
l’especial de Nadal del TOT i
també a la pàgina de Badalona Recuerdos.

Podeu enviar les fotos via
correu electrònic a: recuerd o s b d n@g m a i l . c o m , p e r
whatsApp 651.976.517, o bé
presencialment, els matins
f i n s a l e s 13 : 3 0 h , a l e s
nostres oficines del carrer
d’en Prim, 131 de Badalona.

Carrer
a carrer

Situat en una zona on altres
carrers porten noms de diferents vents, entre els barris de
Bufalà i Montigalà, creats a mitjans dels anys noranta.
Tots els carrers de Badalona. Museu
de Badalona, 2003. Margarida Abras,
Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
16
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La Dàmaris Gelabert arriba
aquest diumenge al Zorrilla
Arriba al Zorrilla
Mundo Obrero de
Teatro del Barrio
Alberto San Juan torna amb la
seva nova producció de Teatro
del Barrio per seguir revisant la
història d’Espanya del darrer
segle. Un cop fet el repàs a la
monarquia amb l’espectacle El
Rey, i al poder econòmic, amb
Masacre, ara li toca el torn a
la reivindicació del moviment
obrer.
Gelabert aterra aquest diumenge a Badalona
Música | Redacció

La cantant, pedagoga i
musicoterapeuta Dàmaris
Gelaber t s’ha c onvertit en els darrers anys en
el referent infantil musical
per excel·lència. Les seves
c an ç ons es repro dueixen
diàriament a les escoles i a
les cases, on nens i nenes
les canten i les gaudeixen. En
aquesta ocasió, la Dàmaris

estarà acompanyada a
l’escenari de músics i coristes.
L’experiència d’aquest concert
ens dóna l’oportunitat de viure
els efectes positius de cantar
junts, ens fa feliços, ens ajuda
a aprendre, a créixer, ens
uneix, ens fa viure emocions
i, sobretot, suposa un moment
únic per reforçar els vincles
afectius. Serà aquest diumenge, 18 de novembre, a les 18h,
al Zorrilla.

Es posen a la venda les entrades
per veure els Pastorets del Círcol
Nadal | Redacció

S’acosta Nadal i com cada any
el Círcol ja prepara els Pastorets de Josep Maria Folch i
Torres. Aquest any, l’entitat
badalonina celebrarà el 99è
aniversari de la representació
d’aquest clàssic de la cultura
catalana en època de Nadal
inclòs dins de la Coordinadora
de Pastorets de Catalunya.

Aquest Nadal s’han preparat
5 funcions. Serà diumenge
16 de desembre, amb doble
sessió a les 11h del matí i a
les 18h de la tarda, diumenge
23 de desembre, a les 18h,
dissabte 29 de desembre i
diumenge 30 de desembre, a
les 18h. La venda d’entrades
ja s’ha obert a les taquilles del
Círcol els dimecres i dijous de
18:30h a 20h.

Albert Pla actuarà
a la Sala Sarau 08911
Albert Pla torna als escenaris
per presentar-nos el seu darrer
treball discogràfic Concert a
Paris. Podrem veure a Albert
Pla en concert en Sarau08911,
Badalona, divendres que ve,
23 de Novembre de 2018, a
les 23h. Les entrades poden
comprar-se per internet a un
preu a partir de 18 euros. Els
concerts al Sarau tenen lloc
cada divendres i dissabte a
la nit.

Presentació del llibre
sobre cultura popular,
refranys i frases fetes
L’Espai Betúlia acollirà, el
divendres 23 de novembre
a les 19h, la presentació del
llibre Bestial!: Cultura popular,
refranys i frases fetes... molt
animals de Joan Antoja, Anna
M. Matas i Joan Oriol. Publicat
per Cossetània edicions. La
presentació anirà a càrrec de
la badalonina Teresa Casals.
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20(ELMEUCARRER).indd 3

13/11/2018 11:27:25

Badalona
Divendres 16 de novembre

a Llefià, a les 9h, a Torre Mena
de Llefià
Lliurament de Premis Zurbarán, a les 18:30h, al Centre Cívic
La Salut

Exposició Fongs: Bolets i
Floridures, a càrrec de l’Escola
de Natura Angeleta Ferrer,
fins el 30 de novembre, a Can
Casacuberta
X Festa Medieval a la Salut,
divendres i dissabte 17, durant
tot el dia al Passeig de la Salut
Exposició, Memòries de Ponent a Llevant, fins el 30 de
novembre, al Centre Cívic
Canyadó
Concert amb Quartiana, amb
Martí Serra, Xavi Lozano, Gui-
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llem Aguilar i Aleix Tobias, a les
21h, al Teatre Principal

Cantata solidària Pro Quart
Món amb Dex Cor i Conjunt
Instrumental del Conservatori, a
les 20h, a l’església dels Pares
Carmelites

Concert tribut Rolling Stones, amb Smoking Stones, a les
23:30h, a la Sala Sarau 08911

Teatre amb l’obra Mundo
Obrero, d’Alberto San Juan, a
les 21h, al Teatre Principal

Dissabte 17 de novembre

Concert amb el grup Mala Vida, a les 24h, a la Sala Sarau
08911

Jornada de reflexió cultural

14/11/2018 14:26:15

14/11/2018 15:10:54

Diumenge 18 de novembre
Primera cursa d’orientació solidària de la Fundació Salut Alta,
a les 9h, pels carrers de la Salut
Mercat del Trasto de l’escola
Gitanjali, durant el matí, a la
mateixa escola
Visita guiada a la fàbrica de
l’Anís del Mono, 11h, al Museu
Jugateques ambientals, a les
11:30h, al Parc de Ca l’Arnús i al
Torrent de la Font de la Morera
Concert amb la cantant Dàmaris Gelabert, 18h, Teatre Zorrilla

Cinefòrum al Círcol. Amb
Cinexions a les 18h, a la Badalonense, al carrer Sant Anastasi, 14

Dilluns 19 de novembre
Exposició: “Pompeu Fabra,
El Científic de la Llengua”, a
la Biblioteca de Pomar, fins el
30 de novembre
Cicle Per fi és dilluns! Concerts a l'Escola Moderna de
Música de Badalona, actuacions de Conjunt Elemental +
Combo Pro 3, a les 20h (entrada gratuïta)

Dimarts 20 de novembre
Hora del conte, sobre els drets
dels infants, a les 17:30h, a la
Biblioteca de Can Casacuberta

Dimecres 21 de novembre
Taller d’hivern per decorar la
Biblioteca de Can Casacuberta,
a les 18h, a la mateixa biblioteca

Dijous 22 de novembre
Presentació del llibre "34 dies
de tardor i 1 de primavera. Diari de presó", de Meritxell Borràs,
a les 19h, a l’Espai Betúlia
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Novetats

Editorial

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

Sempre ho
he sabut
Balzerani,
Barbara

Dogman

Tigre De Paper
Dues dones es troben a la presó.
Dues ribes de la Mediterrània.
Una, militant revolucionaria fins
a les darreres conseqüències,
l’altra una fugitiva de la misèria.
Des de dues perspectives diferents configuren una crítica radical de l’existència d’un sistema
únic a totes les latituds.
El crist de
nou crucificat

Direcció: Matteo Garrone
Intèrprets: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia
Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli

En un lloc als afores de la ciutat on l'única llei
sembla ser la del més fort, el Marcello viu el seu
dia a dia entre la feina a la seva modesta perruqueria per a gossos, els moments amb la seva
adorada filla Alida.
Crítica: 		

Públic:

Bienvenida a Montparnasse
Direcció: Léonor Serraille
Intèrprets: Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon,
Souleymane Seye Ndiaye, Léonie Simaga, Nathalie
Richard

Kazantzakis,
Nikos
Club Editor

La Paula torna a París després d'un llarg període
fora, amb el seu gat, ni un cèntim a la butxaca i
ningú a qui poder trucar. Però ella està decidida a
prendre les regnes de la seva vida.

Likóvrissi és un poble de grecs
cristians sota domini turc, a
principis del segle XX. Cada
set anys, per Setmana Santa,
s'hi interpreta un Misteri en
què els paisans fan de Crist i
d'apòstols. El pope els alliçona
perquè s'impregnin dels seus
papers.

Crítica: 		

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

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 161

Públic:

Fahrenheit 11/9
Direcció: Michael Moore

Mirada polèmica i còmica a la situació que es viu
actualment als Estats Units. El cineasta Michael
Moore retrata les eleccions presidencials de 2016
i aquests dos primers anys del mandat de Donald
Trump intentant respondre les dues preguntes
més importants de l'era Trump.
Crítica: 		

Públic:

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

Posa't en contacte amb nosaltres: 651 976 517 comercial@totbadalona.com
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NADAL AL PORT
DE BADALONA
Xerrada d’Open Arms | Encesa de llums

Dia 29 de
Novembre de 2018

Encesa de
llums al Port!

Xerrada amb
Open Arms:
Projecte ‘Origen’

Concurs de
guarniment de
Nadal del Port

De nou celebrarem al Moll
Nord l’encesa de llums, amb
la de la música i brindis per
celebrar que formem part
de la comunitat del Port de
Badalona.

Dins les jornades d’Anar a
Mar, Open Arms explica el
seu viatge a Àfrica per
conscienciar als potencials
viatgers de la desventura del
somni cap a Europa.

Guarneix el teu local
comercial i/o l’embarcació
i guanya un dels 3 lots de
premis de la panera virtual.

20.30h

19h

Centre d’Activitats
Nàutiques, Moll Nord
locals 11-12

Centre d’Activitats
Nàutiques, Moll Nord
locals 11-12

T’hi apuntes?

Busca el distintiu als establiments adherits
Vàlid fins el 13/01/2019

A5_MARINA BDN.indd 1
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14 i 21 de desembre, dies estrelles
dels àpats d’empresa de Nadal

SUPLEMENT
SOPARS
D'EMPRESA
La majoria d’empreses que
organitzen dinars o sopars per
celebrar Nadal els faran els
divendres 14 o 21 de desembre. Sem pre s’org anit zen
durant les setmanes prèvies
a les festes i es reser ven
els restaurants amb mesos
d’antelació. Després d’anys
de crisi, els grups de restaur a c i ó h a n n o t at c o m h a n
incrementat les reser ves i
també els preus dels àpats.
La majoria de les empreses
han escollit aquests dies per
fer la celebració de Nadal. I
en aquesta època el que més
demanen seran els plats tradicionals, una bona escudella
i canelons, tot i que, també
entren amb força productes
una mica més especials com
la tòfona, i productes més
selectes que no es prenen
habitualment.
Els dinars o sopars de Nadal
de les empreses tornen a estar
a l’agenda. Després de disminuir entre el 2008 i el 2014 per
la crisi econòmica, ara han
tornat amb força. El 2016 ja va
ser un any de recuperació per
als restaurants i aquest 2018
ja han notat com el nombre de
reserves ha incrementat. De
fet, després de les vacances
d’estiu, alguns restaurants ja
tenien reserves per Nadal, tant
de petites i mitjanes empreses
com de multinacionals. Alguns
restauradors asseguren que
aquest any serà bo pel que fa a
xifres ja que moltes empreses
tornen a la tradició i no miren
tant el preu com ho havien fet
anteriorment.
Els restaurants s’adapten a
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les empreses i els confeccionen un menú al seu gust,
sempre amb un preu tancat
que acostuma a ser superior
als 30 euros. Es tracta de
trobades normalment d’entre
30 i 90 treballadors que
ser veixen per celebrar les
festes nadalenques amb
els companys de feina i per
enfortir relacions. La majoria
de treballadors no falten a la
cita. Aquesta serà, segons els
diferents grups de restauració de Badalona, la setmana
estrella dels àpats de Nadal,
però també hi ha empreses
que també apostaran per fer
aquestes trobades al gener.

MENÚ PER A
GRUPS D'EMPRESA
Menús de Nadal
Cuinem amb
brasa de carbó
Vols venir dinar o sopar?
Fes una reserva i
disfruta dels nostres
plats i la nostra brasa

Ens trobaràs a:
Canonge Baranera, 83 | 933 848 724
Comidas
y cenas de
grupos para
empresas

TA P E S · R E S TA U R A N T

Mercè, 2 · 93 384 87 44

San Esteban y
Reyes abierto
Menú diario y fines de semana sábado y domingo

Horario: De martes a sábado de 8 a 16h. Noches de viernes y sábado de 20 a 23.30h. Domingos de 11 a 16h.
23
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Què em poso pel àpat d’empresa
de Nadal?
Som al novembre, però el
Nadal ja s’acosta i amb el
dinar o sopar d'empresa. L'èxit
d'aquest moment depèn de
diverses coses, entre elles el
vestuari que triem per a aquest
dia. En aquesta celebració,
no és el moment de cridar
l'atenció amb un look massa
ostentós ni molt menys el dia
per treure a la llum el nostre
costat més sexy i provocador. Les minifaldilles, les
transparències, els escots i
les peces brillants o cenyides
cal guardar-les per a altres
moments del Nadal com pot
ser la nit de cap d'any o les
diferents festes d'amics. El

més adequat és sempre intentar passar desapercebuda,
la qual cosa tampoc significa haver d'anar avorrida o
disfressada d'alguna cosa que
no ets. La recomanació és
optar per peces bàsiques. El
teu look ha de seguir sent
professional encara que pots
p er m etre' t al g una p i c ad a
d'ullet a peces més casuals.
Els vestits negres sempre que
tinguin el llarg pel genoll són
sempre un encert, igual que la
combinació de blanc i negre.
Les bruses ja siguin amb faldilla o pantalons són també una
bona elecció per a aquest dia.
Unes sabates saló i una bossa

de mà poden ajudar-te a donar
l'aire festiu al teu look sense
cometre cap excés.

Menús
per a grups
d'empresa
931 15 95 35

Santa Madrona, 44, Badalona

30€, 29€,
27€ I 23 €
MASIA URBANA DE BADALONA
AMBIENT CÀLID I FAMILIAR

BRASAS - VERDURES - PEIX

MENÚ DE GRUPS PER SOPARS D'EMPRESA
... un lloc atípic,una cuina típica...
93 464 35 28
C/ Prim, 110 Baixos

93 464 64 73
Sant Ignasi de Loiola, 92
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SOPARS DE NADAL!
Menús de grup desde 22€
Informació i reserves
615 26 40 38 - 650 30 40 41
93 013 85 59
restaurantmadisonbdn@gmail.com

ES
BON S!
TE
FES

Celebra el teu dinar o sopar de Nadal amb nosaltres. Fes la teva reserva

93 782 17 58 · www.ibericfusion.com

1h.

gratis

Eduard Maristany, 197 local 2 (al costat del Port Marina Badalona)
També ens podreu trobar a: CC Maquinista - CC Màgic Badalona

SUPLEMENT SOPARS.indd 5

14/11/2018 15:20:31

El brindis: què dir i com fer-lo
en un àpat d’empresa
En tota bona celebració no
pot faltar el brindis. I aquest,
té el seu protocol. T'expliquem
com fer-ho bé i et donem idees
per fer el breu discurs que
l'acompanya.
El ritual més formal
La tradició estableix que és
l'amfitrió de la celebració qui
fa el primer brindis. En molts
indrets, mentre això passa, tots
els presents romanen asseguts
i sense beure fins acabat el
discurs. Posteriorment, un dels
convidats pot rebre l'honor de fer
també un brindis. En aquest cas,
tothom es manté de peu fins que
aquest ha acaba el discurs, ha
donat les gràcies a l'amfitrió i
s'han fet brindar les copes.
Què s'ha d'evitar?
La creença popular diu que si
les persones que brinden no es
miren els ulls, això pot portar
mala sort. Creuar un brindis en
mig del brindis de dues altres
persones fent una creu també
és associat a mala sort, a més
de ser considerat de mala

educació. I omplir la teva copa
o la d'algú altre fins que aquesta
no és del tot buida pot suposar
7 anys de mal sexe.
Les frases que mai fallen
"Que vinguin més temps bons
que dolents."
"Que la mala sort et persegueixi
durant la resta de la teva vida
però que mai t'enxampi."
"Salut i força al canut."

Guifré, 90 Badalona
Telf 93 399 72 57 · 607 66 01 95
WWW.TONITAPIA.CAT

Dies de 25-26-1-6 tancat

"Visca el pa, visca el vi, i visca la
mare que ens va parir!"
"Sant Hilari, Sant Hilari, fill de
**** qui no s´ho acabi"
Idees en castellà:
"Estiro el brazo, doblo el codo y
me lo tomo todo."
"Bebamos, comamos y engordemos, y si nos llaman gordos,
hagámonos los sordos."
"¡Arriba, abajo, al centro y
adentro!"

Menús de grups:
Celebracions, Empreses
Família , Amics, ...
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Gastronomia

Pipes de gira-sol, un fruit sec saludable,
amb mesura i sense sal
Antioxidants, d’entre els quals
vitamina E, minerals(seleni,
també ferro, zinc i magnesi i
calci) i greixos beneficiosos
són alguns dels components
saludables de les pipes de
gira-sol. 25 grams pelades i
50 grams sense pelar podrien
ser una mesura indicada per al
consum de pipes i correspondria a unes 150 calories, uns 10
grams saludables de greixos
insaturats i una quantitat de fibra que rondaria el gram i mig.
Si hem de consumir pipes no
estaria malament pesar-les
abans de consumir-les, ja que
del contrari per a algunes persones és difícil posar un punt i
final al seu consum. No cal dir
que un excés de pipes, com el
que sol passar amb la rest ade
fruits secs, equival a un excés

de calories, circumstància que
amaga les grans qualitats nutricionals d’aquests aliments.
El contingut en minerals de
les pipes de gira-sol, especial-

ment de potassi i de magnesi,
les fan un aliment indicat per
als esportistes, que tenen una
despesa important d’aquests
dos components.

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

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

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

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

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

Organització de festes, aniversaris,
grups, comiats, reunions familiars, etc.
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El formatge fresc, amb
proteïnes d’alt valor biològic
Redacció - amic.cat

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

El formatge fresc s’obté a
partir de llet pasteuritzada,
habtualment de vaca, tot i
que també pot ser d’ovella o
de cabra. Un dels formatges
frescos més consumits és
l’anomenat de ‘Burgos’, que
és un formatge molt digerible
i que també el podem trobar

sense sal i amb el 0% de
matèria greixosa. El formatge fresc destaca pel contingut de proteïnes d’alt valor
biològic i calci de fàcil assimilació. De minerals també
cal fer referència al fòsfor i
al magnesi. En relació amb
les vitamines, ressalten les
del grup B, especialment B2
i B12. D’una banda, la vita-

NOU HORARI:
De dimarts a divendres Menú de migdia

De dimarts a divendres Menú de migdia | Divendres i dissabte de 13 a 16h. i de 20 a 23 h.
Diumenge de 13 a 16h.

Santa Teresa, 25 | 08911 | Telèfon 93 384 82 21 · 616 97 62 57
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mina B2 afavoreix el creixement de l’organisme i intervé
en l’aprofitament dels hidrats
de carboni i de les proteïnes.
En relació amb la vitamina
B12, juntament amb l’àcid
fòlic, resulta imprescindible
per al bon funcionament del
sistema nerviós. El formatge
fresc també inclou quantitats
destacables de vitamina A. La

vitamina A intervé en la formació dels pigments visuals
de la retina i també en la formació i en el manteniment de
les cèl·lules que recobreixen
la pell, els ulls, la boca i els
òrgans interns.
Els nutrients dels formatge
fresc s’assimilen i aprofiten
millor que els de la llet, gràcies a la fermentació.

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

POLLASTRES A L'AST
MENJARS PER EMPORTAR
MENÚ DIARI 6,90 €

Obert de dilluns a
diumenge de 10h. a 15.30h.

Canonge Baranera, 121 | Tel. 93 464 19 76
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Tendències

No més pèl facial
bellezaactiva.com
Hi ha molts mètodes per remoure el pèl facial.
• Mètodes temporals
Tres dels més comuns són

rasurar, extreure amb pinces o
amb cera.
Rasurar pot resultar contraproduent, doncs farà que el pèl
creixi cada vegada més gruixut
i pot tacar la pell.
Utilitzar les pinces és molt treba-

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

llós i pot resultar dolorós, a més
d’irritar la pell i causar el brot
de grans vermells. Les pinces
són recomanables només per
delinear les celles, però no per
al llavi superior o la mandíbula.
El mètode més recomanable
és la cera. Freda o calenta,
d’aplicació a casa o en el saló
de bellesa, ja que ràpidament
i amb el mínim de molèsties
p o d eu rem oure el p èl n o
desitjat. La cera s’adhereix al
pèl i després més fortament a
la banda de tela perquè la cera
arrenqui el pèl sense danyar
la pell.
• Mètodes permanents
L’electròlisi és un dels mètodes
més comuns. S’insereix un
“epilador” en cada fol·licle pilós
i amb impulsos elèctrics suaus
s’elimina el pèl junt amb l’arrel,
la qual cosa fa molt difícil que
torni a créixer. La depilació
làser utilitzar llum concentrada
que s’endinsa en els fol·licles
p i l o s o s i g e n er a l a c a l o r
suficient per destruir les arrels
amb gairebé nul·la probabilitat
que es recuperin.
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The Man of Today y
la Mujer y su mundo
En Medicina Estética, en la
actualidad se ha fomentado
mucho los tratamientos para
el hombre de hoy, el hombre
global, el hombre actual, el
hombre que también quiere
cuidarse, el hombre que se
preocupa por su imagen, el
hombre auténtico, el hombre
que su estilo de vida profesional, con las exigencias de
la actualidad y el mundo de
hoy, requiere de una presencia
física, que además fortalece y
ayuda también en el aspecto
psicológico.
Siempre se ha cuidado mucho
en Medicina Estética y Cirugía
Plástica a la mujer, y en la

actualidad el hombre en paralelo con la mujer, ha descubierto
los beneficios de la Medicina
Estética, para el cuidado de su
imagen personal y profesional.
En Medicina Estética, tanto
para el hombre como para la
mujer, los tratamientos estrella
más solicitados son:
La Toxina Botulínica, llamado
comúnmente Botox, sin lugar a
dudas, el tratamiento No 1 en
rejuvenecimiento facial, para
la relajación de las arrugas de
expresión en frente, entrecejo o
patas de gallo.
El Ácido Hialurónico es el
segundo tratamiento estético
más solicitado, para aumento

de labios, pómulos, mentón y
relleno de arrugas.
En tercer lugar, los tan de moda
los hilos faciales de tracción,
creando un efecto lifting sin
quirófano en 45 minutos.
Dr. Ricado del Pozo
Master en Medicina Estética
Medical Group Barcelona

EN MEDICAL GROUP BARCELONA, BADALONA Y PLAYA DE ARO LLEGÓ
BLACK NOVEMBER! 50% DESCUENTO NO TE LO PIERDAS

PARA ELLA
Y PARA ÉL

2 HILOS TRACCIÓN
149€
2 HILOS TRACCIÓN
DOBLE AGUJA

369 €
2 HILOS SILOUHETTE
499 €
BOTOX

AUMENTO
DE
LABIOS

249€

DESDE

75€/ZONA
149€
2 ZONAS
299€
COMPLETO

WHATSAPP 664 554 816
josie@medicalgroup.com
Badalona centro - Plaza de l'Assamblea de Catalunya, 6
Platja d'Aro - Centro Aro Medic, Calle Juli Garreta, 4
Barcelona - edificio Buffet Medic, Calle Sepúlveda, 125

medicalgroupbcn.com
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Consells per rejovenir
bellezaactiva.com
A quina dona no li agrada
veure’s més jove? Un consell
per aconseguir-ho és tintar-se
els cabells d’un color conservador però interessant.
Cal ressaltar, però, que no tots
els colors li van bé als diferents
tipus de pell. Una altra opció

és combinar tons clars amb
foscos afegits a uns rínxols
no molt marcats. Com més
naturalitat tingui el vostre cabell
més lluireu, com més ros artificial tingui el vostre cabell més
envellireu. Una altra manera
de dissimular l’edat és a través
d’un bon pentinat i un maquillatge invisible, això farà que

tingueu un aspecte molt més
interessant. Si el vostre problema són les arrugues en el rostre
és recomanable una base de
maquillatge, ombres i complements suaus, no abuseu del
col·lagen o d’altres substàncies. La clau per a una dona
madura és l’ús d’un maquillatge
natural res encarcarat.

La escuela de
jóvenes joyeros
Somos un taller de aprendizaje de joyería.
Si quieres aprender un oficio apasionante,
artesano y lleno de creatividad, te ayudamos
a que sea posible. No pierdas la oportunidad
de aprender un gran oficio.
Prepárate para el mundo laboral.
Para más información
joventjoyers.com
93 124 50 58
info@joventjoyers.com
C/Torrent de la Batllòria,26
08912 Badalona (Barcelona)
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Salut

La Marató impulsa 2 projectes
de recerca biomèdica en malalties
infeccioses a Can Ruti
Els fons recaptats en l’edició
2017 de La Marató de TV3 i
Catalunya Ràdio finançaran 36
projectes d’investigació biomèdica d’excel·lència en malalties infeccioses per impulsar
la creació de noves eines de
prevenció i diagnòstic, així com
tractaments més eficients amb
l’objectiu de guanyar més anys
i més qualitat de vida per als
pacients.
Els projectes premiats
de Germans Trias
‘Impac te de la pèrdua en
seguiment clínic i l'envelliment
a la població infectada per
VIH de Catalunya i les Illes
Balears: estudi de cohort en
base poblacional’ coordinat pel
Dr. Jordi Casabona Barbarà,
director científic del CEEIS-

CAT, que porta a terme els
projectes de recerca a l’IGTP.
El p r o j e c te, c o n j u nt a m b
l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL),
on el Dr. Arkaitz Imaz Vacas
n’és investigador
principal,
8
és en el marc de la Cohort
PISCIS sobre envelliment i
qualitat de vida en persones
VIH positives.
L’altre projecte concedit és
‘Vesícules extracel•lulars com

ACTIVA T

a nou biomarcador de pronòstic per la malaltia de Chagas,
una infecció crònica emergent
a Catalunya’, liderat per la Dra.
M. del Carmen Fernández
Becerra. La Dra. FernándezBecerra és investigadora de
l’Institut de Salut Global de
Barcelona (ISGlobal) a l’IGTP.

centre de dia

9

Per Gent gran
SAD
SERVEI
D'ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA

ACTIVA T
centre de dia

Centre Acreditat (PEV ) Generalitat de Catalunya

Riera Matamoros, 34
Informació: 93 797 86 08 · activat@activatcd.com
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La prevenció de la violència masclista en
la gent gran protagonitzarà la conferència
de l’Hospital Municipal
La sala d’actes de l’Hospital
Municipal de Badalona acollirà dimecres 28
de novembre, a les 18.3 0
hores, la xerrada “Tracta’m
bé. Prevenció de la violència de gènere en les person e s g r a n s ”, q u e a n i r à a
càrrec de Maria Miguélez,
cap de la Unitat de Treball
Social de Badalona Serveis
Assistenc ials. Les per so nes que desitgin assistir a
l’acte, que forma par t del
cicle de conferències Aula

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

de salut. Aprenem de la
mà de l’especialista, ja s’hi
poden inscriure. Les xerrades d ’Aula de salut estan
ober tes a tothom qui hi
estigui interessat, encara
que el nombre d’assistents

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

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

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

Persones que cuiden de persones
Els serveis domèstics i d’assistència domiciliària de la teva zona
Empresa Registrada amb el núm. S03775 en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
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La Clínica Dental Roque rep el certificat
UNE 179001 d’AENOR
La clínica badalonina Roque
ha estat reconeguda amb la
Certificació UNE 179001 de
AENOR. La clínica Roque
és la única de Badalona que
disposa d'aquesta cer tificació i de tota Catalunya,
l'única clínica que ho té en
vigor.
La Norma UNE 179001 és el
marc i guia del sistema de
qualitat, desenvolupat per
AENOR amb la col·laboració
i par ticipació de l'Il·lustre
Consell General de Col·legis
d'Odontòlegs i Estomatólogos d'Espanya, companyies
d'assegurances i represen-

t ant s d e le s C o n seller ies
de Salut de les Comunitats
Autònomes. És l'única norma

de qualitat específica per
a clíniques dentals de tot
el país.

SEGURIDAD DE LA COLUMNA EN OTOÑO
Cada otoño, muchos nos ponemos en modo "limpieza", preparando nuestras casas
y patios para el invierno. Esto incluye trabajar en el jardín y tal vez incluso ordenar el
sótano o el garaje. Estos son algunos consejos que te ayudarán a asegurarte de que
tu buen propósito de acabar con el desorden no desencadena que resurja una vieja
lesión en la columna o que se produzca una nueva.
LEVANTAR CORRECTAMENTE
Al levantar objetos, recuerda:
• Colócate con los pies separados a la misma distancia que tus hombros para una
base de apoyo.
• Dobla las rodillas manteniendo la espalda recta.
• Aprieta tus músculos abdominales principales para ayudarte a mantener la espalda
recta.
• Con la cabeza en posición vertical, levanta el objeto con las piernas, manteniéndolo
cerca de tu cuerpo.
• Si el objeto es demasiado pesado para maniobrar solo, pide ayuda.
Recoger correctamente
Recoger y barrer puede implicar una gran cantidad de torsión, flexión y movimientos
repetitivos. Recuerda:
• Sal a caminar a paso ligero o a estirarte para calentar los músculos antes de comenzar.
• Cambia de mano de vez en cuando a la hora de barrer.
• Barre en secciones, descansando cada 30 minutos más o menos.
• Al llenar las bolsas de hojas, no las llenes demasiado, sobre todo si están mojadas.
• Al levantar las bolsas de hojas, sigue las directrices para levantar objetos correctamente mencionadas anteriormente.
El otoño es un buen momento para limpiar y organizarse, pero asegúrate de practicar la postura correcta al levantar y recoger. Y si te excedes,
llámanos y te ayudaremos a recuperarte rápidamente, y de manera natural y segura.
QUIROPRÁCTICA PURA VIDA
C/Francesc Layret, 171 - Badalona
TEL. 691 731 461
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Horòscops
Facilitat Imma del Destí AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)

CRANC
(21/6 al 21/7)

Es poden donar segones
oportunitats, ja sigui en el
terreny de la parella o en
projectes en comú amb
altres persones. Bon
moment per estructurar
recursos compartits.

El sector dels afectes
i les relacions passa
per un període beneit
per a l'expressió de
sentiments i on et pots
sentir realitzat. Molt de
moviment vinculat a la
feina.

TAURE
(19/4 al 19/5)

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Si tens fills joves, podràs
donar el teu suport i
ajuda perquè puguin
independitzar-se. Ells
també projecten el seu
futur. Passes més temps
a casadel que és habitual.

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

Un assumpte laboral
pot tornar a sortir a la
llum per recordar-te que
hi ha alguna cosa que
has de deixar acabada.
Encontres que es poden
desmuntar al darrer
moment.

Opor tunitats per fer
canvis o transformacions
internes que t'ajuden en
el procés de maduració
i sobretot, a deixar
enrere algunes pors.
Un projecte laboral pren
forma.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

Temes legals vinculats
al treball poden demanar
que els hi posis una
atenció especial i hagis
de fer algunes gestions
per tinents. Augment
de contactes a la teva
agenda.

Pots viure alguns
desacords
amb
persones que viuen sota
el mateix sostre que tu.
Et caldrà una dosi extra
de paciència i intentar
comprendre altres
maneres de pensar.

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Les qüestions materials
es mouen. No és casual,
ja que és la resposta
al teu esforç i sembla
que de mica en mica
vas recollint el que has
sembrat. Necessites una
escapada.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
Canvia la tònica
ac ostumada, pensa
bé i encertaràs. El teu
pensament viu un moment
de descobriments subtils,
de connexió amb el món
espiritual o les emocions
més profundes.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
Veus d'una manera més
o menys clara, com pots
conciliar la vocació i
l'obtenció d'ingressos.
Es t à s b e n f i l o s òf i c
aquests dies i gaudiràs
del plaer d'una bona
conversa.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
El p e n s a m e nt e s t à
enfocat en el futur i
pren la direcció correcta,
la intuïció és adequada.
A més, comptes amb
el supor t d 'algunes
amistats que et fan el
camí més planer.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
Pots veure't ampliant
contactes que també
t'ajudaran a activar la
teva economia. Cal estar
atent i saber aprofitar
l'oportunitat, perquè no
tothom serà allò que
busques.

Frases cèlebres

«

És difícil vèncer a una persona que no es rendeix mai

»

Babe Ruth

«

El nostre caràcter és
el resultat de la nostra
conducta

»

Aristotil
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Méteo

La méteo setmana
del 5 a l’11
de novembre
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

La setmana passada vam
tenir vent més aviat aponentat.
Això va ajudar a la formació
d’altocúmuls lenticulars, un
tipus de núvols mitjans molt
característic per la seva forma
aerodinàmica que recorda a la
d’un plat volador. Fotografia de
@pilinya feta des de Barcelona, mirant en direcció el Baix
Maresme.

Sudokus
Nivell fàcil

Meteorologia | Oriol Rodríguez

Nova setmana amb ruixats i
algunes tronades. Dilluns i la
matinada divendres van estar
marcades per les precipitacions que, en total, van deixar
gairebé 20 mm. A banda, el
vent també va acompanyar la
pluja, en el cas de dilluns. Es
va arribar a registrar un cop
de 60 km/h. Així, tancàvem la
setmana havent sumat, des
de l’1 de gener, fins a 763,6
mm, el valor més elevat des de
l’any 2002, segons les dades
de l’observatori municipal. La
temperatura, després de la
refrescada que hi va haver
al voltant de la Castanyada,
va tornar a pujar fins a valors
força suaus. Es van superar els
20 °C en diverses ocasions, al
llarg de la setmana passada.
De nit, tot i que l’ambient era

més fresc, vam quedar lluny
dels 10 °C. Malgrat que en
general la humitat va ser força
baixa a causa del vent eixut
de component oest, diumenge
a la tarda es van començar
a notar indicis d’un canvi de
situació. Es va anar imposant
el vent de llevant fluix, fet que
va fer augmentar notablement
la humitat.
Temp màx

21,5 °C el dia 11

Temp mín
Hr màx

11,4 °C el dia 10
92% el dia 9

Hr mín

47% el dia 7

Press atm màx 1021,2 hPa dia 8
Press atm mín 1002,9 hPa dia 5
Vent màx

59,5 km/h
(sud-est) dia 5

Precipmàx 24h 14,4 l/m2 dia 9
Precip anual
763,6 l/m2
*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Nivell difícil
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Llar

Emissors termoelèctrics
paret, endollar-los i posar-los
en marxa. Quant al seu consum,
necessiten un 30% menys de
potència per funcionar que
altres sistemes. A més, disposen d’un sensor i un termòstat

Redacció / ACPG

Els emissors termoelèctrics
són un sistema de calefacció
net, segur i fàcil d’instal·lar.
És suficient de penjar-los a la

`

`

de seguretat la funció del qual
és controlar la temperatura de
l’emissor. El seu ús està indicat
per a habitatges amb unes
necessitats d’aport calorífic
moderat i per a estances de
mida petita o mitjana. Davant
d’altres sistemes de calefacció,
els emissors termoelèctrics no
alteren ni ressequen l’ambient
i no emeten olors. A més, no
contaminen ni produeixen
gasos, fums, ni residus, ja que
no utilitzen combustibles i gairebé no precisen manteniment.
Aquesta variant de la calefacció
elèctrica es comercialitza en
tres versions: fluid, tecnologia
seca o ceràmics.
Els emissors termoelèctrics
de fluid disposen a l’interior
d’un líquid més viscós que
l’oli. Aquest optimitza la seva
economia perquè acumula
calor, encara que triga més a
posar-se en marxa.
Els emissors secs no porten cap
tipus de fluid, per la qual cosa la
calor s’emet de manera directa
des de les resistències i s’encén
més ràpidament.
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¿Sabes cuánto
¿Sabes
cuánto
vale tu piso
?
vale
tu
piso
?
Vende tu piso

¿Cansadowww.finquesgaldos.com
de Alquilar?

en tiempo récord
Vende tu piso
en
tiempo récord
COMPRAMOS

AL CONTADO
COMPRAMOS
(valoración profesional gratuita)
AL
CONTADO
BADALONA – SANT ROC, C/ CORDOVA

(valoración profesional gratuita)

RE

S

V
ER

AD

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

www.finquesgaldos.com

TRAMITAMOS
¿Cansado
de Alquilar?
HIPOTECAS
TRAMITAMOS
SIN AVAL
HIPOTECAS

NI ENTRADA + GASTOS INCLUIDOS
SIN AVAL
INCLUIDOS
NI ENTRADA +LAGASTOS
SALUD - C/ FEDERICO GARCIA LORCA
RICARD STRAUSS, LA SALUT-BADALONA

O
RE

DO

RE

Badalona C/ CIRCUNVALACIÓN
PLANTA BAJA DE 55m²

S

V
ER

AD
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PISO
DE 55m²

Badalona C/ CALDERÓN DE LA BARCA
PISO DE 75m²

2 habitaciones, salón-comedor y cocina en un mismo
3 habitaciones, salon-comedor, cocina y baño.
3 Habitaciones, salon, cocina y baño. Ideal
ambiente y baño. Cuenta con un patio de 8m2 y un ambiente
3 habitaciones, salón-comedor, cocina y baño. Exterior
con balcón. Muy bien conservado para entrar a vivir.
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vivir. Cuenta con aire frio y caliente. Zona muy tranquila.
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cuota 410 salon-comedor,
€
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€
cuota 230 €salon, cocina y baño. Ideal
cuota 350
€patio interior.
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salón-comedor
y cocina en un mismo
3 habitaciones,
cocina y baño.
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DE440
55m²
3 Habitaciones,

59.000 €

89.000 €

ambiente y baño. Cuenta con un patio de 8m2 y un ambiente

para pareja o de inversion con terraza en la
79.000para€ hacer un pequeño despacho. Todo reformado para
entrar a vivir. Carpintería de aluminio. Exterior con mucha
parte de cuota:
arriba. Con280
muchas
€ posibilidades.
cuota: 378 €

Ascensor

75.000 €

59.000 €

claridad (sol). Ideal como primera vivienda, pareja o
inversión. Junto al metro linea 10 (Llefia) y autobuses.

89.000 €

106.000 €

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

98.000
Ascensor€

cuota 410 €
cuota
230 € LLOREDA, C/ BAILEN cuota 350 €C/ ARIBAU – ARTIGAS – BADALONA
BADALONA

Ascensor

115.000 €

109.000 €

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

106.000 €
Ascensor

393 €

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

Ascensor

Ascensor

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

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

Con BALCÓN de 3 habitaciones, salón-

3 habitaciones, baño. Segunda mano.

Santa Coloma de Gramenet
AVENIDA SANATORI
PISO DE 65m²

Badalona PLAZA DE LES CANÀRIES
BUFALÀ
PISO DE 75m²

2 habitaciones (antes 3), salón-comedor amplio, cocina y
baño. Muy bien conservado para entrar a vivir, calefacción
en todo el piso. Exterior a la calle, finca con ascensor. Junto
Santa
Coloma de Gramenet
al metro linea 2, autobuses y hospital espíritu santo.

4 habitaciones, salón-comedor, cocina y
comedor, cocina y baño. Para entrar a vivir.
En buen estado. Exterior con balcón
baño. Todo exterior, muy bien conservado
FINCA CON ASCENSOR! Junto al metro y
FINCA CON ASCENSOR !
para entrar PLAZA
a vivir. DE
Zona
tranquila,
Badalona
LESmuy
CANÀRIES
Badalona
AV.
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DE
ST.
MORI
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AV. MARQUÉS DE ST. MORI
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BUFALÀ
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AVENIDA SANATORI
Piso 60m2 de 3 habitaciones, salón-comedor, cocina y comedor, cocina y baño. Exterior a la calle, pocas
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ascensor.3Elhabitaciones,
piso se540
encuentra
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cuota
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cuota
€
cuota
500de
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DE440
65m²
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75m²
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a vivir.
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BALCÓN
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baño.
Exterior,

115.000 €

115.000 €

129.000 €

139.000 €

al metro y esta muy bien situado, cerca de colegios,
2 habitaciones (antes 3), salón-comedor amplio, cocina y
4 como
habitaciones,
salón-comedor,
y
un pequeñococina
patio. Zona
muy
bien comunicada,
comedor,
cocina y baño. Para entrar a vivir.
En buen estado. Exterior con balcón
de aluminio, calefacción en todo el piso. Ideal
in- con
médicos y todo tipo
de servicios. Dispone de aire
baño. Muy bien conservado para entrar a vivir, calefacción
baño. Todo exterior,
muy bien
conservado
comercio
y colegios.
Piso Amueblado.
versión
o primera
vivienda.
FINCA CON ASCENSOR! Juntoacondicionado
al metro y y calefacción.
FINCA CON ASCENSOR !
en todo
el piso. Exterior
a la calle,
finca con ascensor. Junto
para entrar a vivir. Zona muy tranquila,
autobuses.
al metro linea 2, autobuses y hospital espíritu santo.
junto autobuses.

€
115.000119.000
€

LOCAL - 1 (BADALONA)

fincas-galdos@hotmail.com

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

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

144.000 €

cuota:
123.000
cuota 500 € €129.000
€ 139.000
€ €
Tel.€ 93.460.91.39
115.000
€ 530 €cuota 540139.000

cuota:
Av.
Marqués
77cuota
440
€ 451 € de Sant Mori nº
cuota
44083
€ cuota: 465 €

Mòbil. 657.789.862

COL·LEGIAT Nº A11001/BCN

Tel. 93.460.91.39

Mòbil. 657.789.862

COL·LEGIAT Nº A11001/BCN
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Immobiliària

El preu del lloguer creix més ràpid
que el de venda
idealista.com
El mercat de l'habitatge
evoluciona de diferent
manera si parlem de venda
o de lloguer. A nivell nacional, els preus dels arrenda-

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

Tel. 696 687 826

ments van pujar un 14,5%
interanual, enfront del 7,7%
de l'increment dels preus

e n ve n d a , s e g o n s d a d e s
del tercer trimestre de l'any
oferts per idealista.
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AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA COL.LEGIAT NÚMERO 1851
ADMINISTRADOR DE FINQUES COL.LEGIAT NÚMERO 3534

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

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

PIS EN VENDA, (Sant Jordi-Canyado) pis alt, tot exterior vistes mar, 2
habitacions dobles, 1 individual,
menjador amb balco, bany complert, cuina amb galeria, molt bon
estat. 200.000 €
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€
NTRA. SRA. FÀTIMA (Lloreda)
Piso único en finca sin vecinos. 3 hab.
salón-comedor, cocina, baño completo, a/a i calefacción. Perfecto
estado. 50 mts terraza.
160.000 €
LOCAL MOLT COMERCIAL
(Zona Centre)
C/Francesc Macià amb plaça
Pompeu Fabra 100mts2 planta
baixa i 100mts2 soterrani.
305.000 €
SOLAR EDIFICABLE
M. PUJOL - MONTIGALÀ
Es pot edificar una casa
unifamiliar de planta baixa
més dos plantes o 3 vivendes.
265.000 €

A5_BADALONA FINQUES.indd 1

CASA C.AGUSTI MONTAL (Centre)
118 mts2, planta baixa menjador, cuina, lavabo i pati 12mts2,
planta pis 2 hab. dobles, 1 indiv.,
bany complert, calefacció i a/a.
Perfecte estat. 325.000 €
C/JUAN VALERA
80 mts2, 3 hab., bany amb plat de
dutxa, cuina gran amb galería, salamenjador amb balcó, molt exterior,
en perfecte estat. Boma de calor i
fred. 190.000 €
PIS EN PLANTA BAIXA EN VENDA,
CENTRE, La Plana,
106 mts.2. 4 hab., salamenjador,cuina i bany per
reformar,terrasssa.
280.000 €

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

LLOGUER
LOCAL EN LLOGUER
(C/PRIM)
Molt comercial, 75 mts2,
qualsevol activitat.
850 €/mes
LOCAL CARRER PERE III
(Zona La Morera)
90 mts2, 2 portes al carrer.
700 €/mes
PIS EN LLOGUER, CENTRE, Carrer
Joan Peiro, 4 habitacions, bany i cuina reformats, sala menjador amb
balco, terrassa de 25 mts.2. es tot
exterior. 1.050 € mes. Plaça de parquing opcional.
LOCAL DE LLOGUER C.ALFONS XII
CANTONADA Mª CRISTINA
85 mts.2.molt comercial, cuatre
portes al carrer, qualsevol negoci o activitat
750 €/mes
LOCAL EN VENDA C. INDEPENDENCIA (Molt comercial) 90 mts2
Venda: 120.000€
PIS EN VENDA (VIA AUGUSTA)
(Zona Centre)

300.000 €

100mts2 4 Habitacions (una es
suite amb bany) gran menjador,
cuina,tot exterior
350.000 €

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

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

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

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

TREBALL
CHICA JOVEN SE OFRECE
para cuidado de niños y limpieza.
631 555 537
BUSCO TRABAJO DE
LIMPIEZA, cuidado de personas
mayores, experiencia, referencias.
663 795 128
JOVEN BUSCA TRABAJO
de Paleta o cuidado de persona
mayores. 600 054 265
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
por las noches y fines de semana.
632 404 866
SEÑORA BUSCA TRABAJO para cuidado de personas
mayores, niños y limpieza, por las
mañanas y noches. 632 294 292
BUSCO TRABAJO por horas
de limpieza, persona responsable.
632 744 785. 632 186 098

SEÑORA BUSCA TRABAJO
para limpieza, media jornada o
por horas, persona responsable.
631 602 007
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo para cuidado de personas
mayores, niños o de limpieza,
jornada completa o por horas,
disponibilidad inmediata. 632 660
937
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores y
limpieza. 688 365 419
CHICA BUSCA TRABAJO
para cuidado de niños y limpieza.
632 037 335
CHICO BUSCA TRABAJO de
Paleta. 642 894 244
C H I CA S E O FR E C E para
limpieza por horas, con referencias. 619 641 534
SEÑORA BUSCA TRABAJO
para cuidado de personas o limpieza, interna/externa. 632 765 016

C H I CA B U S CA T R A B A JO para cuidado de personas
mayores, niños y limpieza, de
externa. 666 653 661
C H I CA B U S CA T R A B A JO para cuidado de personas
mayores, niños o limpieza. 631
760 491
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, disponibilidad
inmediata. 698 856 427
VARIS
VENDO LICENCIA municipal
de mercat dels Encants de Glories.
Tlf 627 445 198
COMPRAMOS LIBROS, juguetes, comics, cromos, antigüedades, plumas, puros, objetos religiosos, restos pisos y casas. Pago
al momento. José Miguel. 679
736 491

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

Feiners
Dissabtes
Diumenges i festius
11/20
11/20
9/11/12:30/20
estiu 8:30/20 hiv. 8:30/19 estiu8:30/20 hiv. 8:30/19 est. 9/11:30/20 h.9/11:30/19
19
19
12
7:10
i vigílies 20
9/12
11
dimarts i dijous 19
19
11
19
19
11 (Mas Ram)/12 (Pomar)
19:30
19:30
11 Castellà/12:30 Català
19:30
19:30
diumenges 9/12 festius 19:30
divendres 19:30
19:30
12
7:30
19
11:30
20
20
12
7:30
7:30
10
8/9/19:30
9/19/20:30
11:30/12:30/19
8:30
8:30
10
10:30
9:15/dijous 10
10
10
10
dijous 19:30
13:15
10
11
8
8
8
17
quinzenal a les 12
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Som líders, gràcies a tu!
El TOT és el mitjà escrit més llegit a Badalona
i també el que més seguiment guanya. Més lectors
i 30.000 seguidors a les xarxes socials, on som el
mitjà líder de Badalona
*Dades Baròmetre municipal maig 2018

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

Necrològiques
14 De Novembre
• Cándida Medina Quintana
• Magda Andrés González
• Alberto Roldán Sánchez
• Isabel Barbará París
• Isabel Díaz Martos
• Ildefonso Otiña Giménez
13 De Novembre

• Antonio Amado Barcia
• Carmen Pablos Santos
• Alberto Belles Fabra
• Juan Salillas Vivo
• Pedro Fernández Sánchez
• Agustín Aranda Oliva
12 De Novembre

• Venanci Adelantado Orero
• Willians De Aza Galván
• Encarna Ruzafa Jiménez
• Manuel Cortés Zapata
• Isaac Fernández Navarro

651 976 517
comercial@totbadalona.com

11 De Novembre

• Telesforo Pérez Labrada
• Conchi Rodríguez Jurado
• Manoli Somozas Ors
• Carme Planas Saladrigas
• Virtudes Trujillo Bermejo
• Albert López Fonollà

ALQUILER OFICINA
300 €/MES
O COMPARTIR 200 €/
MES CON POSIBILIDAD
DE ALMACÉN
TEL. 608 690 516

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL CENTRE:

Preu: 0,35€/paraula

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

LLAMINADURES, REGALS I MOLT MÉS...

SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 627 16 97 47
43
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Badalona Recuerdos
Anys 60, masia de Can Canyadó
Foto antiga: Enric Surrà
Foto actual: Facu Martínez

/BadalonaRecuerdos

@BdnRecuerdos

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

ARTIGUES
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2
93 399 02 06
BUFALÀ
CARNISSERIES
I XARCUTERIES NOCETE
Independencia, 84
93 515 13 30
CONDIS
Independència, 186-188
933 886 508
FORN DE LLENYA
LA RIERA
Martí Pujol, 350 - 352
933 996 252
CONDIS
Martí Pujol, 495-519
934 970 125
CAN CLARIS
EL POLLASTRE ANGLÈS
Pau Claris,1-3
933 877 997
CANYADÓ
TALLERES MARISTANY
Ctra. de Mataró
(Pol. Ribó -Nau 4)
934 640 769
CASAGEMES
PASTISSERIA
CATALUNYA
Sant Bru, 56
933 843 614
LA BOTA DE ARAGÓN
Santa Madrona, 122-123
933 893 080
RESIDENCIA DANAE
Santa Maria, 178-180
933 847 240
EL CELLER
Prim, 11 · 93 464 31 99
DAUD SUPER
Sant Josep Oriol, 56
612 212 247
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

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd 2

NO + VELLO
Arbres, 5-7
934 640 097 · 633 544 313
KARNS FIBLA
Arnús, 26–28 · 933 846 654
JARDINERIA CONCEPCIÓ
Arnús, 29 · 933 844 059
MOLSA
Canonge Baranera, 10-12
933 848 240
EL VERMUT COROMINAS
Canonge Baranera, 45
647 520 697
FORN BERTRAN -1922Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647
PASTISSERIA FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718
CA L´ALBERT
Canonge Baranera, 106108
934 642 127
LA BOTIQUE DEL PEIX
Canonge Baranera, 42
933 891 048
CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976
ORGÀNIC
Canonge Baranera, 90
933 844 150
GRANJA FIMONS
Colón, 68 · 934 643 386
CLINICA DENTAL
VILAGRAN
Enric Borràs, 1-3
93 464 77 76
CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61
FLORISTERÍA MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653
PERRUQUERIA
BARBANY ART
Francesc Layret, 147
934 641 141
PRELUDI
Cadis, 4 · 934 642 677
PURA VIDA
QUIROPRACTICA
Francesc Layret, 171
933 843 775

XARCUTERIA ARGUDO
Carrer de Mar, 38
933 848 061
LA PARADA
Francesc Layret, 118
933 843 659
CASAL DE GENT GRAN
DEL CENTRE
Ignasi Iglesias, 38
933 892 948
FABRE GEMMÒLEGS
Lleó, 28 · 931 703 479
fabregemmolegs.cat
FRUTAS CUEVAS
Lleó, 65 · 934 640 179
FORN BERTRAN
Mar, 5 · 93 384 60 52
DROGUERIA BOTER
Mar, 71 C.Baranera, 2e
933 845 464
IBERCASA FINCAS S.L.
Martí Pujol, 255 local 10
616 601 835
FIMONS BAR
Mossen Anton, 29
93 389 11 38
CONGELATS
FANTASY FRED
Canonge Baranera, 54
933 894 619
CARNISSERIA
SARA I ESTER
Prim, 107 · 622 259 530
652 423 361
FERRETERIA PRIM
Prim, 113-117 · 933 844 151
ferreteriaprim.com
PAM I PIPA
LLAMINADURES
Prim, 195 · 936 111 466
FLORISTERIA
JOSEP Mª VENTURA
President Companys, 18
933 894 421
BAR REST. EL NIU
Ribas i Perdigó, 18
933 848 201
SÓN PEDAÇOS
Francesc Planas i Casals, 2
933 844 769
EL SABATOT
Riera Matamoros, 15
617 813 971
FLECA SANT PERE
Sant Pere, 38 · 659 220 589
PAPERERIA
CA L´AVELINO
Santa Madrona, 66
931 405 754

J.CAMPS S.L.
Sta. Madrona, 45
931 184 232
MARGENAT
Santiago Rusinyol, 3
Martí Pujol, 131
COLL I PUJOL
EQUIP 3
Alcalde Xifré, 4 · 933 998
058
EL ESCONDRIJO
Coll i Pujol, 26 · 933 871 083
DALT LA VILA
FINQUES BADALONA
Laietania, 17 - 21
933 840 000
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
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Troba el TOT cada setmana
als nostres distribuïdors oficials
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

Nou distribuïdors

Fruiteria
La Pera

Rambla Sant Joan, 83
botiga 10
653 105 625

Horari:
Horari 8.30h a 20h. no tanquem al migdia.
Fruites i verdures fresques tot el dia.
Per què et fas distribuïdor del TOT?
Apart de vendre la millor fruita i verdura, volem oferir als
nostres clients la millor informació de Badalona.
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