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Les botigues de Badalona 
consoliden el Black Friday

Comerç | Carles Carvajal

Aquest divendres arriba el 
Black Friday. Molts establi-
ments oferiran descomptes en 
una jornada que cada vegada 
té una millor acollida a Badalo-
na. L’origen, però, és americà i, 
tal com marca la seva tradició, 
se celebra el primer divendres 
després d’Acció de Gràcies. 
Com ja és habitual, però, els 
descomptes s’allargaran durant 
tot el cap de setmana. Durant 
els primers anys d’importació 
d’aquesta promoció comercial, 

només oferien descomptes 
els centres comercials. De 
mica en mica, però, també s’hi 
han sumat petits botiguers i 
empreses d’altres sectors que 
tradicionalment no formen 
part d’iniciatives comercials 
d’aquestes característiques 
perquè ho veuen com una 
oportunitat de venda. Amb 
tot, a Badalona s’hi sumaran 
agències de viatges, empreses 
de telefonia, llibreries, sabate-
ries o, fins i tot, farmàcies. De 
fet, molts consideren aquesta 
cita com l’inici de la campan-

El carrer de Mar estrenarà, aquest any, noves llums de Nadal 

La Setmana

ya comercial de Nadal amb 
l’encesa de part de l’enllumenat 
nadalenc. Finalment, els llums 
de Nadal s’encendran al Centre 
de Badalona  el pròxim dissa-
bte, 1 de desembre, a les 
18:30h.Enguany, el carrer de 
Mar estrenarà noves llums, 
amb forma de boles de colors. 
L'encesa coincidirà amb la 
campanya Hola Nadal amb la 
inauguració de l’arbre de Nadal 
a la plaça de la Vila, l’encesa 
del Pont del Petroli i el concert 
d’Alvaro Soler i Blas Cantó al 
Passeig Marítim.

Aquest dissabte, 24 de novem-
bre, començarà a funcionar a 
la plaça de La Plana la Fira de 
Nadal de Badalona. Enguany 
la Fira de Nadal comptarà amb 
una trentena de parades els 
dies laborable, i 10 més els 
caps de setmana i festius, i 
estarà oberta fins al diumen-

ge 23 de desembre.  A les 
parades instal·lades a La 
Plana es podran comprar, 
entre altres productes, les 
tradicionals figures del pesse-
bre i els arbres de Nadal. 
El seu horari de funciona-
ment serà de 9 a 21 hores. 
La Fira està organi tzada 

La Fira de Nadal de la Plana obre aquest dissabte
per l’Associació Fira Tradi-
cional de Nadal Badalona i 
l’Associació Fira Tradicional 
de Nadal i Mercat. A més, 
s’han preparat diverses activi-
tats complementàries, com un 
concert de nadales, el 13 de 
desembre o un tió gegant, els 
dies 18, 19 i 20 de desembre. 

Actualitat-4-5.indd   1 21/11/2018   15:27:13
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Neteja i seguretat, prioritats 
de la proposta de pressupost 
del govern de Badalona

Ciutat | Redacció

El govern de Badalona va 
presentar, dimecres al matí, 
una proposta de pressupost 
municipal per l’any vinent. Els 
números, segons han explicat 
des del govern, creixerien un 
9,2% i quedaria situat en 174,7 
milions d’euros, el pressupost 
més alt de la darrera dècada. 
D’aquestes xifres destaca que 
l’Ajuntament vol convocar una 
nova oferta pública i incorpo-
rar més de 100 persones a la 
plantilla municipal, d’aquets 
27 serien nous agents de la 
Guàrdia Urbana. La proposta 
de pressupost també incre-
menta la partida de seguretat i 
protecció civil un 217% i aposta 
per la neteja, manteniment de 
carrers i instal•lacions munici-
pals amb un augment de 2 
milions d’euros. Pel que fa als 
serveis socials, el govern vol 

incrementar el pressupost en 
un 42% i es vol apostar pel 
servei de feminisme amb un 
augment del 28%. Pel que fa 
a les inversions, el govern de 
Badalona vol destinar-hi uns 
7 milions d’euros i els projec-
tes passarien per la remode-
lació del Passeig Marít im, 
rehab i l i t ac ió  d ’esco les o 
les redaccions de projectes 
executius a diferents barris de 
la ciutat. L’alcalde de Badalo-
na, Àlex Pastor, va destacar 
dimecres que el govern vol 
“apostar per la seguretat, els 
serveis socials, la neteja i el 
manteniment dels carres i 
les instal•lacions esportives”.  
Després de la reunió d’aquest 
dimecres, els diferents grups 
municipals hauran de valorar-
lo.  El govern necessita el 
suport de 10 regidors més, 
un total de 14, per tirar-los 
endavant.

La proposta de pressupost preveu una partida de 
2 milions d’euros per remodelar el passeig 

La pacificació del carrer 
Francesc Layret a debat

ERC denuncia l’existència 
d’una important colònia 
de gats

Guanyem, ICV-EUiA i ERC 
presentaran conjuntament una 
moció, pel pròxim ple del dia 
27 de novembre, per demanar 
formalment la pacificació del 
carrer Francesc Layret tan bon 
punt es posi en marxa el nou 
tram de lateral de l’autopista 
C31, la primavera del pròxim 
any, entre President Companys 
i Coll i Pujol. Diversos grups 
municipals ja han anunciat que 
hi donaran suport. 

ERC ha entrat per registre tres 
instàncies, dirigides al govern 
munic ipal, per denunciar 
l’existència d’una nombrosa 
colònia de gats al carrer Calde-
rón de la Barca del barri de La 
Salut. Segons un comunicat 
d’ERC, els animals es troben 
en una situació de salut preocu-
pant, amb problemes de desnu-
trició i sense esterilitzar i presen-
ten un problema de salubritat. 

Pla per asfaltar carrers 
d’una desena de barris 
de Badalona 
L’Ajuntament de Badalona està 
realitzant, durant aquests dies, 
una sèrie d’actuacions per millo-
rar l’asfaltat de diversos carrers 
de la ciutat que consistiran en 
fresar (rebaixar el paviment 
existent) i posar asfalt nou. 
Aquests dies s’està treballant 
en diversos carrers de Montiga-
là, Sistrells i el barri de Lloreda. 
L’asfaltat comença a les 7h i 
comporta talls de trànsit. 

Actualitat-6.indd   1 21/11/2018   15:28:38
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342 famílies de Badalona 
reben ajudes a l’IBI 

Ciutat | Carles Carvajal

L’Ajuntament de Badalona 
atorgarà una ajuda a l’Impost 
Sobre Béns Immobles (IBI) 
de fins a 400 euros a un total 
de 342 famílies de la ciutat 
que havien presentat la seva 
sol·licitud dins de la campan-
ya de subvencions que el 
consistor i  havia convocat 
entre el 24 de setembre i el 
25 d’octubre. La partida desti-
nada a aquestes ajudes té 
un import de 97.984 euros. 
Entre les línies d’ajuda que es 
podien demanar, la destinada 
a les persones pensionistes 
ha estat la que ha tingut més 
resposta, amb un total de 370 
sol·licituds, de les quals s’han 
pogut atorgar 225. Les subven-
cions destinades a famílies 
monoparentals han estat 67, 

de les 109 sol·licituds, mentre 
que les subvencions a les 
persones propietàries de pisos 
cedits per lloguer a l'Oficina 
Local d'Habitatge són 50, de 
les 56 demanades. Després 
del procés d ’avaluació de 
les sol·licituds rebudes, 193 
han hagut de ser denegades 
per incomplir els requisits 
establerts prèviament. Per la 
seva part, Guanyem Badalo-
na en Comú va denunciar 
a començaments d’octubre 
“retallades i desinformació” en 
la campanya d’ajuts de l’IBI i 
va presentar una campanya 
pròpia per garantir la difusió de 
la subvenció. La formació ha 
considerat un èxit de l’augment 
del 72% en ajudes a l’IBI i ha 
recordat la seva campanya a 
nivell de carrer per informar 
d’aquestes ajudes. 

Detingudes tres persones 
que enganyaven màqui-
nes escurabutxaques

Detinguts per robar en 
una dotzena de motos 
al Centre 

La Policia Nacional ha detingut 
tres persones, dues a Badalona 
i una a Barcelona, que engan-
yaven màquines escurabutxa-
ques manipulant bitllets de cinc 
euros. Els modificaven de forma 
que la màquina els detectava 
com si fos un bitllet de cinquanta 
i després recuperaven l'import. 
Estan detinguts com a presump-
tes autors de delictes de falsifi-
cació de moneda i estafa.

La Guàrdia Urbana va detenir, 
d ivendres passat ,  a dos 
presumptes lladres acusats 
d’una dotzena de robatoris amb 
força en diferents motocicle-
tes estacionades al Centre de 
Badalona. La policia ha pogut 
recuperar set cascos, guants i 
altres objectes que estaven a 
les motos. La Guàrdia Urbana 
està fent gestions per tornar el 
material als seus propietaris. 

Albiol denuncia que li 
han pintat llaços grocs a 
la porta del seu garatge
El regidor popular, Xavier García 
Albiol, va denunciar diumen-
ge que uns desconeguts li van 
pintar diversos llaços grocs a 
la porta del garatge de casa 
seva al barri de Casagemes. El 
també candidat a l’alcaldia de 
la ciutat, va penjar un vídeo a 
Twitter per mostrar les pintades 
que va trobat-se a la porta de 
l’aparcament. “Sobra qualsevol 
comentari”, va afegir Albiol. 

Les platges de Montgat pateixen un nou temporal
El ja malmès litoral del municipi 
ha tornat a veure's afectat pel 
temporal del cap de setma-
na, que va engolir nous trams 
de sorra. Des de fa un parell 
d'anys, a Montgat veuen com 
la sorra només fa que marxar i 
la preocupació va en augment, 

segons explica el consistori. 
D'altra banda, aquest dilluns, 
tècnics de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) van retirar 
el mobiliari que havia quedat 
dempeus, com dutxes i bancs, 
per evitar que el mar s'ho acabi 
emportant. 

Actualitat-8.indd   1 21/11/2018   10:19:06
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Detectat el primer cas de dengue 
autòcton a Catalunya en un veí 
de Badalona que ja està curat

Comencen les tasques de buidatge i 
neteja del llac del parc de Ca l’Arnús

S’activa el radar al carrer 
Doctor Pare Claret de 
Montgat

Comença el mapa 
de Patrimoni Cultural 
de Tiana

A  partir d'aquest divendres 23 
de novembre es posa en funcio-
nament el radar de control de 
velocitat instal·lat a la carretera 
BV-5008, en el tram del carrer 
Pare Claret. El radar, clarament 
visible, està programat en sentit 
ascendent i descendent del 
trànsit de vehicles i el límit de 
velocitat de la zona és de 40 
km/h. 

Aquests dies s’ha iniciat el Mapa 
de Patrimoni Cultural de Tiana, 
fruit del conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i la Diputació.
El  Mapa del Patrimoni Cultural 
local  té per objecte la recolli-
da exhaustiva de dades sobre 
el patrimoni cultural i natural 
Clard’un municipi i la seva 
valoració, permetent així que 
l’Ajuntament estableixi mesures 
per garantir la seva protecció. 

Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la 
Violència envers les 
Dones

Bada lona commemorarà 
aquest divendres 23 de novem-
bre el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones. Durant tot el 
dia hi haurà actes commemo-
ratius a la ciutat. A les 10h, a la 
plaça Roja hi haurà una acció 
ciutadana. A la tarda, la plaça de 
la Vila acollirà un acte de ciutat 
i a les 18h, a la Casa de la Vila, 
la lectura del manifest. 

Salut | Carles Carvajal

L’Agència de Salut Pública de 
Catalunya va confirmar diven-
dres passat el primer cas de 
dengue autòcton a Catalun-
ya. Es tracta d’un home jove 
resident a Badalona, que afirma 
que no havia viatjat a cap zona 
endèmica d’aquesta malaltia ni 
a cap altre territori de l’Estat. Va 
iniciar els símptomes entre el 16 
i el 18 d’octubre. Tenia males-
tar, febre i mal de cap, però 
ara ja està recuperat. Aquest 
és el sisè cas a tot l’Estat de 

 Medi ambient| Carles Carvajal

Ja ha començat el buidatge del 
llac del parc de Ca l’Arnús per 
tal de fer les tasques de mante-
niment d’aquest espai. Durant 
la realització de les feines, i 
com a mesura de seguretat, 
queden tancats tots els acces-
sos al llac, el qual tornarà a ser 
visitable i accessible al públic 
a partir del cap de setmana 
del 15 i 16 de desembre. El 

dengue autòcton. És una malal-
tia que es transmet per picades 
de mosquits. Fins ara tots els 
casos registrats a Catalunya 
havien estat importants. En 
el que portem d’any se n’han 
confirmat 52. A través de les 
xarxes, l’Ajuntament de Badalo-
na va ser notificat d’aquest cas 
de dengue a la ciutat. El consis-
tori ha iniciat l’estudi ambiental 
i entomològic per determinar la 
presencia del mosquit, controlar 
la seva proliferació i eliminar els 
punts de cria en diversos punts 
de Badalona. 

reaprofitament de l’aigua per a 
reg no serà viable perquè com 
a conseqüència dels darrers 
episodis de pluja a la ciutat 
les necessitats hídriques de la 
vegetació es troben cobertes 
i el terreny de l’entorn del llac 
també està saturat. Pel que fa 
als sediments que es recupe-
raran, una part es reaprofitarà 
al mateix parc i la resta del 
material serà destinat a una 
planta de compostatge.

Actualitat-9.indd   1 21/11/2018   10:26:51
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Bàsquet | Jordi Creixell

El Divina Joventut viatja a 
Saragossa per enfrontar-se 
aquest diumenge al Tecnyconta 
(19.30h). Els aragonesos són un 
rival directe en la classificació 
(tenen el mateix balanç de 5-4) 
i estan en ratxa després de 
sumar tres triomfs consecutius. 
La Penya afronta la visita a 
Saragossa amb l'objectiu de 
rescabalar-se després de la 
patacada contra el Montakit 
Fuenlabrada (78-88). Els de 
Carles Duran, davant dels madri-
lenys, van oferir dues cares 
radicalment diferents. En el 
primer temps van dominar amb 
claredat (42-26) i van regalar un 
munt d'accions espectaculars, 
amb un Todorovic estel·lar. La 
manca d'encert exterior (5/21 
triples), però, va ser un llast 
que l'equip va acabar pagant 
en una represa on el guió va fer 
un gir de 180 graus. El Fuenla-

Després de caure, toca aixecar-se i tornar-hi

Todorovic està fent passos endavant. / Foto: D. Grau-CJB 

brada, a ritme de triples (14/31), 
va reaccionar i la Penya, amb 
Laprovittola i Neno amb quatre 
faltes, es va anar diluint davant 
de les defenses alternatives dels 
madrilenys, que en la segona 
part van anotar 62 punts. Una 
xifra que ho diu tot. 

Junta d'accionistes 
al desembre
D'altra banda, El Joventut SAD 
ha convocat Junta General 

Ordinària d’Accionistes, que 
tindrà lloc en primera convo-
catòria el diumenge 23 de 
desembre a les 10h del matí 
a l’Olímpic. Aquell dia l'equip 
juga a casa a les 12.30h contra 
l'Iberostar Tenerife. Si no hi ha 
el quòrum suficient, la segona 
convocatòria serà l'endemà, 
dilluns 24, a la mateixa hora. 
En l'ordre del dia, aprovar els 
comptes anuals i el pressupost 
de l'exercici 2018/2019.

L'Espai Betúlia va acollir la presentació de la 
tercera edició ampliada del llibre "Historia del 
Baloncesto en España", de Carlos Jiménez. 
L'acte el va presentar la vicepresidenta de la 
Federació Catalana de Bàsquet, Maria Lluís, i 
va comptar amb el fotoperiodista Miquel Àngel 
Forniés i el capità de la Penya, Albert Ventura. / 
Foto: @Solobasket

La història del bàsquet a l'Estat, amb detall

El Rugby Club Badalona va tancar la fase prèvia 
amb una ajustada derrota a casa davant del Sant 
Cugat B (17-20). Els Taurons no han assolit plaça a 
la Divisió d'Honor i jugaran a la primera catalana. 
D'altra banda, el badaloní Arnau Oncins ha anat 
convocat amb la selecció catalana S18 per jugar 
el Campionat Autonòmic. / Foto: Beto Miranda

Els Taurons jugaran a la primera catalana

Sin título-1   2 21/11/2018   9:45:41
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Natació | J.C.

Mireia Belmonte, absent al mundial de piscina curta

Mireia Belmonte no va prendre 
par t  en  e l s  camp ionats 
d'Espanya de piscina curta que 
es van fer la setmana passa-
da a Barcelona. La nedadora 
badalonina, amb molèsties 
en un turmell, va ser la gran 

absent de la competició i aques-
ta setmana s'ha confirmat que 
tampoc podrà participar en els 
Mundials de piscina curta que 
s'han de fer a Hangzhou, a la 
Xina, entre l'11 i el 16 de desem-
bre. Enguany Belmonte ja es va 
perdre per problemes físics els 
europeus de Glasgow.

El Seagull reprèn la lliga
al camp del Pardinyes, setè 
classificat
La lliga de la segona divisió 
femenina torna aquest cap de 
setmana amb la disputa de la 
desena jornada. El Seagull, 
líder en solitari amb 25 punts, 
reprèn la competició jugant 
diumenge al camp del Pardin-
yes (17h), setè classificat (13 
punts). Els perseguidors del 
conjunt badaloní, el Collerense 
i el Saragossa, s'enfronten al 
SE AEM i al Barça B respec-
tivament. 

Tot i que la climatologia no 
va acompanyar, la 64a edició 
de la Caminada per la Serra-
lada de Marina, organitzada 
pel Centre Excursionista de 
Badalona, va comptar amb 
100 parelles participants, que 
van poder gaudir d'una ruta 
que enguany va passar per 
l'interior del Monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra. 

Èxit de participació en la 64a 
Caminada per la Serralada 
de Marina

La Cursa d'Orientació Solidària 
organitzada per la Fundació 
Salut Alta, que es va fer diumen-
ge passat,  va aplegar més de 
140 participants. Els beneficis 
aconseguits aniran destinats 
a projectes comunitaris de 
l'entitat, que atén uns 130 infants 
i les seves famílies. 

Més de 140 inscrits 
en la Cursa d'Orientació 
Solidària de la Salut Alta

Quarta jornada seguida sense 
perdre ni encaixar cap gol. El 
Badalona va sumar un valuós  
punt en la seva visita a la Nova 
Creu Alta contra el Sabadell 
(0-0) i segueix instal·lat en 
una bona posició a la classi-
ficació, setè amb 18 punts. 
Els escapulats fins i tot van 
merèixer endur-se un major 
botí del camp dels arlequinats, 
ja que van disposar de les 
millors ocasions de gol en un 
matx molt disputat que es va 
jugar sota una intensa pluja. 

Robert Simón, Santi Magallán 
i Giva, que a les acaballes del 
partit va xutar massa creuat 
quan era sol davant del porter, 
van disposar de les millors 
ocasions per al conjunt de 
Ramon Maria Calderé, que 
aquest diumenge tornarà a 
l'Estadi per rebre la visita del 
Peralada (17h). Els gironins, 
penúltims a la classificació 
amb 10 punts, no van poder 
disputar el seu partit de l'última 
jornada contra el València-
Mestalla per culpa del mal 
temps, que va deixar en molt 
mal estat el terreny de joc.  

Empat a Sabadell i quarta
jornada sense encaixar cap gol

Punt sota la pluja a la Nova Creu Alta. / Foto: Eloy Molina

Futbol | J.C.

Sin título-1   3 21/11/2018   9:45:42
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La Guàrdia Urbana Badalona 
ha realitzat una col·laboració 
amb l 'assoc iac ió  an ima-
l is ta Sos Bdn i  e l  Centre 
d’Animals del Barcelonès, 
que consisteix en la realitza-
ció d'uns calendaris solidaris 
per fomentar l'adopció dels 
gossets d'aquest centre. Al 
calendari surten fotografiats 
12 agents amb els 12 gossets 
que més temps porten vivint-
hi. El preu del calendari és de 
10 euros.  La recaptació anirà 

Calendaris solidaris per 
salvar gossos maltractats a Badalona

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

destinada als animals que han 
estat rescatats per maltrac-
tament o per abandonament 
per l 'associac ió Sos Bdn, 
la qual treballa ajudant a la 
protectora buscant persones 
per adoptar els animals més 
necessitats d'aquest centre. A 
més col·labora amb la Unitat 
de Protecció Animal d'aquesta 
Guàrdia Urbana, exercint de 
casa d'acolliment i assumint 
la responsabilitat de la seva 
posterior adopció.

Aquest 2018 ja s'han 
acumulta més de 850 mm, 
un valor clarament superior 
a la mitjana. Ah! I és més 
del doble del que es va 
recollir l'any passat (410 
mm)!
@Oriol_RB

Que ningú oblidi, si us plau, el 
fons especial de flamenc de la 
Biblioteca de Sant Roc quan 
es parli de la formació
de Rosalía. #Badalona 
@gvidalmante

Algun dia les noies, nois 
i personal docent de @
InsLaRiera prendran mal. 
Els accessos a l'institut són 
de sauló i estan en un estat 
lamentable 
@AmpaLaRiera

Opinio-18-19.indd   1 21/11/2018   10:36:20



PINTURA
ESCULTURA
RECICLATGE
ARTS EN VIU
DISSENY
BIJUTERIA
CERÀMICA
ARTESANIA
FOTOGRAFIA
AUDIOVISUALS

Hi col·labora:

1 de desembre
Passeig Marítim
(plaça del Patí de Vela) PINTURA

ESCULTURA
RECICLATGE
ARTS EN VIU
DISSENY
BIJUTERIA
CERÀMICA
ARTESANIA
FOTOGRAFIA
AUDIOVISUALS

1 de desembre
Passeig Marítim
(plaça del Patí de Vela)

PINTURA
ESCULTURA
RECICLATGE
ARTS EN VIU
DISSENY
BIJUTERIA
CERÀMICA
ARTESANIA
FOTOGRAFIA
AUDIOVISUALS

Hi col·labora:

1 de desembre
Passeig Marítim
(plaça del Patí de Vela)

PINTURA
ESCULTURA
RECICLATGE
ARTS EN VIU
DISSENY
BIJUTERIA
CERÀMICA
ARTESANIA
FOTOGRAFIA
AUDIOVISUALS

Hi col·labora:

1 de desembre
Passeig Marítim
(plaça del Patí de Vela)

PINTURA
ESCULTURA
RECICLATGE
ARTS EN VIU
DISSENY
BIJUTERIA
CERÀMICA
ARTESANIA
FOTOGRAFIA
AUDIOVISUALS

Hi col·labora:

1 de desembre
Passeig Marítim
(plaça del Patí de Vela)

2018estimem el nadal
a badalona

HOLA NADAL
Festa d’inauguració

1 de desembre 
A PARTIR DE LES 10 H | FIRA HOLA NADAL! | PASSEIG MARÍTIM

ESPAI DE NADONS · ESPAI D’INFANTS · ESPAI JOVE  · ESPAI D’ARTESANIA
ESPAI DE RESTAURACIÓ

18 H | INAUGURACIÓ DE L’ARBRE DE NADAL | PLAÇA DE LA VILA
19 H | ENCESA DE LLUMS DE NADAL | PONT DEL PETROLI

A PARTIR DE LES 19 H | CONCERT EUROPA FM | PASSEIG MARÍTIM (AL COSTAT DEL PORT) 

Presentació a càrrec de Juanma Romero
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@TotBadalona Por qué no 
preguntan si prefieren un 
paseo con coches o urbani-
zado como está el resto del 
padeo hasta el puerto? 
@sevillaneando

@TotBadalona Trobo que 
continua faltant un aparcament 
pels veïns de Casagemes que 
no tenim el privilegi de tenir 
pàrquing @dravalanche6

@TotBadalona Yo no tengo ni 
el privilegio de tener coche 
@MMontoro87

El boom de Rosalía no té atura-
dor. La cantant de Sant Esteve 
Sesrovires acaba de triomfar als 
premis Grammy llatins. Els seus 
vídeos, que tenen milions de 
descarregues a les xarxes, tenen 
com a escenari diversos munici-
pis de l’Àrea Metropolitana, com 
Badalona. Un dels seus hits, s’ha 
gravat  a la cruïlla dels carrers 
Indústria amb Antoni Borí, al 
barri del Gorg. No és l'únic que 
Rosalia ha gravat en aquesta 

zona, al carrer Progrés amb 
Tortosa, també s’ha enregistrat 
un altre fragment d’un dels seus 
videoclips. Tampoc no hi falta la 
façana marítima. De Badalona 
també hi ha més símbols locals, 
com a la cançó Pienso en tu 
mirà. En una escena hi apareix 
una ampolla de l’Anís del Mono 
i també el nom de la desapare-
guda fragància masculina Varón 
Dandy, tots dos productes fets a 
Badalona. 

Badalona protagonista 
dels vídeos de la cantant Rosalía

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Trobes bé la decisió de poder 
aparcar, durant la franja de nit, 
al Passeig Marítim, entre la 
Donzella i Canyadó?
No, que segueixi com ara 55% 
Sí, trobo bé aquesta opció 45%

Pròxima pregunta:
Visitaràs la Fira de Nadal 
instal·lada ja a la Plaça de la 
Plana?
Sí, la visitaré
No, no la visitaré

319 vots 
via Twitter @totbadalona

Els nostres seguidors 
han opinat!

Carmen Azcón
Las vías las debe de 
limpiar Adif, lo mismo que 
el mantenimiento de las 
vallas.

Carles Ceve
Els terrenys son de Adif, 
però les escombreries 
son dels Badaloníns 
marranos...

Mrose Pese
Quina vergonya!!! 

15
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Setmana anterior: 
Sant Jeroni de la Murtra

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 
e l  següent  número de la 

Oliver+Batlle és una empresa 
familiar, ubicada al Manresà, 
amb presència mundial desen-
volupant equips de producció i 
realitzant plantes clau en mà 
per a la Indústria de les Pintu-
res, Negres i Adhesius.

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?

Ent i tat que vet l la per la 
cultura badalonina i per les 
arts escèniques lligades al 
teatre municipal que va obrir, 
remodelat, l’any 1999.

Descobrim un racó quotidià de Badalona

Oliver+Batlle

On és?

Fet a Badalona 

Entitats

Amics del Teatre Zorrilla
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La TMTR gravarà més 
els qui més contaminen
El tractament sostenible de les deixalles es finança en la seva major part amb la taxa metropolitana de tractament de residus 
(TMTR). Varia en funció dels residus que es generen en un municipi i el nivell de recollida selectiva. A més residus i menys reciclatge, 
major taxa. Badalona genera uns 414 quilos per habitant i any i en recicla el 24%, molt per sota de la mitjana de la metròpolis.

La TMTR és una taxa que paguen els 
ciutadans i els negocis per finançar 
part dels 153 milions d’euros que costa 
la gestió sostenible de les deixalles. 
És una taxa força desconeguda que no 
paguen per igual tots els habitants de 
la metròpolis i que tracta de premiar 
els municipis i els ciutadans que més i 
millor reciclen. 
Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambi-
ent de l’AMB, explica que “el tractament 
de residus requereix una estructura molt 

complexa per poder gestionar eficient-
ment les deixalles i obtenir-ne recursos 
a través del reciclatge”. El 85% del cost 
d’aquestes infraestructures es cobreix a 
partir de la TMTR.
L’AMB, que té les competències en el 
tractament de residus, calcula l’im-
port de la TMTR que ha de pagar cada 
ciutadà en funció dels residus que es 
generen en el seu municipi i el nivell de 
recollida selectiva. 
“Si els habitants d’un municipi generen 
pocs residus i a més els separen bé, 
l’AMB ha d’invertir menys recursos en 
gestionar els residus d’aquest municipi 
i per tant la taxa que paguen els ciuta-
dans ha de ser menor”, justifica Víctor 
Mitjans, cap del servei d’estudis i pro-
grames de l’AMB.

Taxes el triple de cares
L’import de la TMTR varia entre els 20 i 
30 euros anuals per llar de municipis com 
Torrelles de Llobregat i els més de 60 de 

Castelldefels o Begues, que l’any passat 
va produir més de 680 quilos de deixalles 
per habitant.
En un municipi no tots els habitants pa-
guen el mateix. El sistema de càlcul defi-
neix quant ha de pagar un domicili i un co-
merç. L’escalat es fa a través del consum 
d’aigua perquè es considera que qui gasta 
més aigua té més capacitat adquisitiva i 
per tant genera més residus.
En el cas dels comerços l’escalat es fa en 
funció del tipus de negoci i la quantitat de 
residus que produeix. Així, un despatx pro-
fessional pot pagar uns 170 euros mentre 
que un restaurant pot arribar a superar 
els 1.500, ja que genera una gran quantitat 
de matèria orgànica. 
“Qui més i millor recicla ha de pagar 
menys perquè gestionar els seus residus 
resulta més barat a l’AMB, aquesta és la 
lògica del sistema”, sentencia Mitjans.  

“Donant més visibilitat a la 
TMTR la farem més justa i 
social, incentivant el canvi 
d’hàbits per tal de millorar la 
recollida selectiva”.
Eloi Badia Casas, vicepresident 
de Medi AMbient de l’AMb

Qui sEpara més, 
paga mEnys
Un ciutadà pot considerar que la seva 
capacitat d’incidir en el cost de la TMTR 
és mínim. Per contrarestar aquest efecte 
existeixen bonificacions ambientals per l’ús 
de les deixalleries que van de l’1 fins al 14%.

Per beneficiar-se’n cal demanar un Carnet 
de Deixalleries presentant un rebut recent 
de l’aigua. A partir d’aleshores, cada cop que 
utilitzi una deixalleria el ciutadà rebrà una 
bonificació sobre l’anualitat de la taxa de 
l’any següent. A major ús, més descompte. 

Per altra banda, amb l’objectiu que la 
taxa sigui més justa i social, des d’aquest 
any es bonifica el 100% de la taxa a les fa-
mílies vulnerables. S’estima que podran 
gaudir d’aquesta bonificació entre 15.000 
i 20.000 famílies amb un import total 
d’uns 800.000 euros. 

el trActAMent de residUs perMet reUtilitZAr-lOs, reciclAr-lOs, 
recUperAr-ne enerGiA O bÉ AbOcAr-lOs en Un dipÒsit cOntrOlAt. lA MAJOr 

pArt del cOst d’AQUestA GestiÓ es pAGA AMb el tMtr

MaTeRiaLs 
RecupeRaTs

coMposT

Dipòsit 
de cendres

Dipòsit 
controlat

eneRgía

esTabiLiTzaT 
De ResTa

Valortzació

papeR

ViDRe

enVasos

oRgànica

ResTa

Triatge

Digestió i/o 
compostatge

àRea  
MeTRopoLi-

Tana
baDaLona

ResiDus peR 
habiTanT i any

RecoLLiDa 
seLecTiVa 

iMpoRT TMTR
peR habiTaTge

420
QuiLos

34,7%

54,89

24%

53,68

414
QuiLos

bioestabilització
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Cultura

Ara 120 anys, el cinema va arribar 
a Badalona amb projeccions 
ambulants. Sis anys després, 
el 1904, la ciutat ja tenia la seva 
primera sala de cinema estable. 
Així va començar la relació entre 
el setè art i els badalonins. A 
partir del pròxim dijous, 29 de 
novembre, el Museu inaugu-
ra una exposició que recull 
la història, els avenços, les 
anècdotes i els incomptables 
episodis de memòria comparti-
da que s’amaguen en la penom-
bra d’una sala de cinema. La 
mostra estarà dividida en diver-

ses seccions, com els aspectes 
locals, les sales que ha tingut 
Badalona, fins l’any 1975, les 
programacions o les crítiques 
i també vol repassar aspectes 
més generals, com l’evolució 
tecnològica o la censura durant 
l’època franquista. L’exposició, 
que serà inaugurada dijous 
vinent a les 19h pel crític Jaume 
Figueras, serà completada per 
l’edició d’un llibre que portarà 
per nom La Gran Il·lusió que ha 
anat a càrrec de la historiadora 
Núria Casals. El llibre vol ser 
un homenatge al cinema i a 
totes aquelles persones que van 
confiar en el setè art. 

Exposició | Redacció

20

El Museu recorda el cinema badaloní 
en una exposició històrica 

21

Una desena de sales 
durant la dècada dels 60
Durant els anys 60, la ciutat 
havia tingut fins a onze sales de 
cinema. El Nou, Picarol, Verbe-
na, Victoria, Principal, Salut, 
Artigas, Moderno o Marquina. 
Enrere quedaven altres sales 
com el Novedades, al carrer 
Conquesta, Cervates, al carrer 
Prim. Totes les aquestes van 
acabar tancant. El 1991 van obrir 
les multisales Montigalà, que 
també van baixar la persiana. 
Actualment, a Badalona només 
hi ha les sales de cinema dins 
del Centre Comercial Màgic. 

VOLEM RECORDAR COM 
ERA EL NADAL DEL PASSAT! 
El TOT i Badalona Recuerdos 
busquen fotografies del Nadal d’abans
Les imatges seran publicades a 
l’Especial de Nadal del TOT 
i a la pàgina de Badalona Recuerdos 

Si tens imatges de Badalona, celebracions 
familiars, actes o altres imatges antigues 
relacionades amb el Nadal les pots enviar 
per correu electrònic: recuerdosbdn@
gmail.com, per WhatsApp al 651.976.517 o 
bé presencialment a les nostres ofici-
nes, matins, al carrer d’en Prim 131 de 
Badalona.

Inauguració local renovat Cine Victoria. Museu de Badalona. AI. Fons Francesc Domingo

20(ELMEUCARRER).indd   2 21/11/2018   15:31:38



Els Game of Tones Bcn són un 
sextet vocal a capella format 
a Badalona. Amb un repertori 
musicalment divers i delibera-
dament intemporal, les seves 
versions ens ofereixen cuida-
des harmonies jazzístiques; 
que inclouen improvisacions en 
“scat”,; adaptacions singulars 
d’emblemàtics “hits” pop rock, 
gospel i R’nB, així com fresques 
pinzellades de música llatina i 

músiques del món. La forma-
ció compta amb arranjaments 
vocals originals, que ajudats 
per la riquesa tímbrica de les 
sis veus, confereixen al grup 
un segell ben peculiar. Aquest 
cap de setmana, 24 i 25 de 
novembre, actuaran a l’espai 
cultural "Te Creativa" del carrer 
de la Mercè 30-32 al Centre de 
Badalona. Les actuacions seran 
dissabte a les 19:30h i diumenge 
a les 18h. L’entrada té un preu de 
9 euros, i anticipada 7. 

Música | Redacció

20

Doble concert a capella del sextet 
vocal Game of Tones Bcn 

21

La Sala Josep Uclés del Centre 
Cultural El Carme acull, fins 
el 3 de febrer, la mostra “Anar 
i tornar a Brossa” a propò-
sit de la commemoració del 
centenari del naixement del 
poeta. L’exposició pretén donar 
a conèixer les obres del fons 
Patrim de la Col·lecció Belles 
Arts de la Universitat de Barce-
lona. Cada diumenge a les 12 
hores visita guiada a la mostra.

Durant els darrers mesos, 
el barri de Canyadó ha anat 
celebrant el seu mig segle 
d’història. Com a cloenda dels 
actes, el pròxim divendres 30 de 
novembre,a les 18h, la Bibliote-
ca Canyadó Casagemes Joan 
Argenté acollirà la presentació 
del llibre Canyadó, la porta de 
llevant, escrit per Pedro Jesús 
Fernández i Xavier Navarro. 

La XVII edició del Certamen 
Internacional de Pintura "Zurba-
rán" 2018 ja té guanyador. 
Jordi Torrent Colomer, natural 
d'Arenys de Mar  ha estat el 
vencedor del primer premi, 
atorgat per la Diputació de 
Càceres, i l’entitat de Badalona, 
amb 2.000 euros, amb la seva 
obra "Generalitat", un quadre 
premiat pel seu mestratge tècnic 
i habilitat en el traçat. 

Exposició “Anar i tornar 
a Brossa” al Carme

Presentació del llibre 
que repassa la història 
de Canyadó

Entregats els premis de 
pintura "Zurbarán" 2018
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L’espai Serendipity, a la plaça 
Marinada 6 a Casagemes, acull 
la mostra de ceràmiques d’Imma 
Prats. L’exposició plasma l’obra 
de Prats jugant amb el fang 
entre l’aspre del refractari i la 
subtilesa de la porcellana. En 
el tacte són dos extrems que 

Badalona també celebra el 
Dia de la patrona dels músics, 
Santa Cecília. Aquest dissab-
te, 24 de novembre a les 21h, 
el Teatre Zorrilla acollirà el 
concert de la Banda Simfòni-
ca de Badalona. La formació 
arriba amb l’energia carre-
gada després de l’apoteòsic 
concer t al final de curs al 
Palau de la Música. Enguany, 
el mestre Manel Barea ens 
presentarà un seguit d’obres 
que faran que l’espectador 
viatgi a través dels diferents 
paisatges sonors que s’aniran 
musicant al llarg de la vetlla-
da.

també els podem percebre 
amb el contrast dels colors en 
que cada un dels dos materials 
es reforcen una vegada el foc 
els ha fusionat. En l’obra de la 
Imma, el refractari pren vida per 
ell mateix o es converteix en el 
suport en el que s’incrusta en 
talls, regulars o desiguals, la 
blancor quasi transparent de 

Exposició | Redacció

Música | Redacció

22

Concert de Santa Cecília 
de la Banda Simfònica

Exposició de ceràmiques d’Imma Prats a l’espai Serendipity  

Barea dirigeix la Banda Simfònica 

la porcellana. Amb una tècni-
ca de resultats imprevistos, la 
Imma fa possible la unió de dos 
materials a la vegada tant nobles 
i tant diferents: el refractari, un 
material de treball i obra grossa 
i la porcellana un material  més 
proper a útils personals i d’obra 
fina. La mostra restarà oberta 
fins el pròxim 2 de desembre. 

Carrer 
a carrer 

Plaça principal de Moscou, 
situada al costat del Kremlin. 
S’adoptà aquesta denominació 
en memòria de la famosa plaça 
moscovita. El nom fou proposat 
pel veïnat després de ser elegit 
per votació en una festa popular 
celebrada al barri de Sant Roc.  

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

Plaça Roja 

Sant Roc
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Divendres 23

Dia Internacional per a 
l’eliminació envers les dones, 
a les 17:30h, acte de ciutat, a la 
plaça de la Vila, i a les 18h, planta 
baixa Casa de la Vila, lectura del 
manifest 

Presentació del llibre BES-
TIAL!, cultura popular, refranys 
i frases fetes molt animals!, de 
Joan Antoja, Anna M.Matas i 
Joan Oriol presentarà Teresa 
Casals, a les 19h, a l’Espai Be-
túlia 

Cicle cinema A prop, a les 19h 
i a les 22h, projecció del film “La 
Cordillera”, a la Badalonense. 
Organitza: El Círcol 

Teatre “La Resposta”, a les 
21h, al Teatre Zorrilla 

Concert del cantautor Albert 
Pla, a les 23h, a la Sala Sarau 
08911

Dissabte 24

Fira de Nadal, del 24 de novem-
bre al 23 de desembre, a la Plana 

A Badalona no estem soles. 
Xarxa d’autoprotecció de do-
nes. (Activitat no mixta), de 10h 
a 18h, a Can Cabanyes. Ho 
organitza: Bloc Violeta

Concert a càrrec del grup 
musical Game of Tones, sextet 
vocal a capella, a les 19:30h, a 
l’Espai Te-Creativa, c/ Mercè 
30-32

Acte “Recordant”, 150 anys 
de Sant Josep, a càrrec de la 
Secció Dramàtica del Centre, a 
les 18h, a la mateixa parròquia 

Presentació del llibre Gàns-
ters, ploma i vaudeville, de la 
Marta Pérez Sierra il·lustrat per 
Pere Cabaret, a les 20h, a la 
Llibreria Saltamartí 

Concert de Santa Cecília amb 
la Banda Simfònica de Badalo-
na, a les 21h, al Teatre Zorrilla

Monòleg amb Jordi Merca “Yo 
sobrevivi a la EGB”, a les 21:30h, 
a la Sala Sarau 08911

Concert amb la banda Versión 
Imposible, a les 24h, a la Sala 
Sarau 08911

Diumenge 25 

Jugateques ambientals, a 
partir de les 11:30h, als parcs de 
Ca l’Arnús i al Torrent de la Font

Concert Vermut - DÚO KOR-
CZAK, a càrrec del Dúo Korc-
zak format per en Daniel Vidal 
(piano) i la Lia Manchón (violí), 
a les 12h, a l’Orfeó Badaloní. 
Espai Tolrà

Concert a càrrec del grup 
musical Game of Tones, sex-
tet vocal a capella, a les 18h, a 
l’Espai Te-Creativa, c/ Mercè 
30-32

Dilluns 26

Col·loqui: El teatre i les dones, 
a les 19:30h, a l’Espai Betúlia 

Cicle “Per fí és dilluns”, Jam 
Session. Coordinada per Martí 
Serra. Oberta a tothom, a les 
20h, a l’Escola de Música Mo-
derna de Badalona

24

 Badalona 

25

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

ESCOLA 
BRESSOL
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Dimarts 27

Monòleg, racó de família, a 
les 18h, a Can Casacuberta

Presentació del llibre "El 
far", de Maria Carme Roca, a 
les 19h, a l’Espai Betúlia 

Dimecres 28

Hora del conte, a les 18h, 
a les biblioteques de Pomar 
i Llefià 

Dijous 29

Inauguració de l’exposició 
La Gran Il·lusió, el cinema a 

25

Badalona, a les 19h, al Museu 
de Badalona 

Montgat
Divendres 23

Nit de l’Esport de Montgat, 
a les 20h, a la pista 2 del po-
liesportiu

Diumenge 25

C o m m e m o r a c i ó  d e l 
Dia Internacional per a 
l'eradicació de la violència 
de gènere, a les 17h, Lectura 
del Manifest institucional i 
presentació del Curtmetratge 

"Ella" a càrrec de Judith Ga-
rrigó directora i productora, i 
diversos actes, a la Sala Pau 
Casals

Dijous 29

Encesa dels llums de Nadal, 
a les 19h, a la Plaça de la Vila 
de Montgat 

Tiana
Diumenge 25

Commemoració del Dia In-
ternacional per a l'eradicació 
de la violència de gènere, a 
les 11h, a Can Riera

C/ Santa Madrona, 75 · Badalona. www.escolesminguella.org

La teva sang,
la seva vida
Els alumnes de 1r d’ESO
d’Escoles Minguella
us demanem un petit gest cap a aquelles persones que ho 
necessiten: dona sang. Participa-hi ara! Demà podries ser tu. 
Recorda que el regal més valuós és la teva sang.

Dimecres 5 de desembre
De 9 a 13h i de 15.30 a 19h.

022_tb023.indd   3 20/11/2018   9:24:49
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

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 dife-
rents configuren una crítica radi-
cal de l’existència d’un sistema 
que ha esdevingut únic.

Les nostres 
riqueses

Adimi, Kaouther

Edicions 
del Periscopi

Facilitat per Saltamartí Llibres

El tumor és un llibre de dol. 
O potser és un llibre sobre el 
no-dol: una confessió sobre el 
dolor llargament reprimit. És 
un relat escrit en pocs mesos 
però covat durant més de tren-
ta anys, perquè la pèrdua dels 
pares –per sort– és una absèn-
cia que no s’omple mai del tot.

Editorial

El tumor

Soler, Toni

Llibres 
Anagrama

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. 162

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

Estrenes de Cinema

Bèsties fantàstiques. Els crims de Grindelwald

Colette

Cuando yo no esté

Direcció: David Yates
Intèrprets: Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny 
Depp, Katherine Waterston, Dan Fogler

El Grindelwald ha escapat i ha començat a reunir 
seguidors, la majoria dels quals no sospiten les 
seves veritables intencions: alçar els mags pura 
sang per regnar sobre totes les criatures no mà-
giques.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Wash Westmoreland
Intèrprets: Keira Knightley, Dominic West, Denise 
Gough, Fiona Shaw, Robert Pugh

La Colette es casa amb el Willy, un carismàtic i 
egocèntric intel·lectual. Aquest introdueix la Colet-
te en la bohèmia del París de principis del segle 
XX i li demana que escrigui novel·les basades en 
la seva experiència.
 
Crítica:   Públic: 

Direcció: Niall Johnson
Intèrprets: Emilia Fox, Rafe Spall, Matthew Stagg, 
William Stagg, Elaine Cassidy

El Singe i la Kate són una parella de North Somer-
set. Les seves vides canvien del tot quan a la Kate 
li diagnostiquen un càncer de mama incurable. 
Durant els seus últims dies, fa una llista on plasma 
els seus pensaments i records.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

ESTRENES.indd   1 19/11/2018   11:13:01
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Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@totbadalona.com Lectors

Nuria Jane

El passat 6 de juliol de 2018, 
havia de passar el control 
semestral que anava fent 
amb l’endocrí ( Dr. Aymà ) 
des de que em van operar 
de t i roïdes fa tres anys i 
posteriorment haver-me fet 
tractament amb radio iode.

A l’arribar a consultes exter-
nes de l’hospital Municipal 
em van dir que s’havia anul·lat 
la visita i que de moment no 
hi havia cap endocrí que em 
pogués atendre, que fins el 
març de 2019 no la poden 
programar.

Indignació  per les retallades 
en els serveis de Badalona Serveis 
Assistencials

COMUNICA'T AMB EL WHATSAPP DEL TOT 
651 976 517 DES DEL TOT US CONVIDEM A 
ENVIAR-NOS EL QUE CREIEU QUE POT SER 
NOTÍCIA A BADALONA.

651 976 517

Em remeten a l  metge de 
capçalera.
Vaig a reclamar a la “ Unitat 
d’atenció a l ’usuari “ i em 
diuen que el Dr. Aymà s’ha 
jubilat i que no han posat a 
ningú al seu lloc, que només 
i ha una endocrina i no pot 
atendre a tots el pacients.
Vaig fer una reclamació per 
escrit a l'hospital i la respos-
ta va ser exactament igual 
a l  que m'hav ien d i t ,  que 
m'adreci al metge de capça-
lera, sense donar-me cap 
altre solució.
Veient com últ imament es 
retallen molts serveis, tant 
a l’hospital com al CAP, em 

veig amb la necessitat de 
fer una queixa formal contra 
B.S.A.
Espero que aquesta car ta 
ser ve ix i  per  m i l l o rar  e l s 
serveis a la sanitat pública 
que compta amb molt bons 
professionals i amb la qual 
he dipositat sempre la meva 
confiança.

Conferència Dra. Rosa Casafont i Vilar
“Entorn cervell i hàbits saludables”

Neurociència aplicada a l’Educació 

Organitza Escoles Minguella
Dilluns 26 de novembre
a les 20:00 h 
a la Sala d’Actes de l’escola

Oberta a tothom
Us hi esperem!

C/ Santa Madrona, 75 · Badalona. www.escolesminguella.org

Lectors-28-29.indd   1 20/11/2018   9:27:27
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 Abans del maquillatge 

28

Tendències

En els darrers anys les cremes 
facials s’han convertit en una 
part essencial del maquillatge.

Què és i per a què serveix?
Una facial ha de suavitzar el 
cutis i preparar-lo per rebre el 
maquillatge.La facial optimit-
za la superfície del cutis i 
aconsegueix que qualsevol 
maquillatge s’adhereixi millor i 
romangui en el seu lloc durant 
més temps.Addicionalment 
corregeix una sèrie de proble-

mes del cutis que el maqui-
llatge no pot solucionar total-
ment: enrogiments, petites 
cicatrius i taquetes, així com 
un cutis greixós.Dintre dels 
requeriments que cal revisar 
per a l’adquisició d’una facial 
de qualitat hi haurà d’haver 
els relatius a la seva fabrica-
ció, ja que no haurà d’incloure 
químics d’efectes dubtosos 
ni additius o fragàncies que 
puguin irritar-la. En els seus 
efectes s’haurà de cuidar que 
no tapi els porus i en conse-
qüència eviti la sana respiració 
de la pell. A més, s’haurà de 
revisar que el producte corres-
pongui al nostre tipus de pell. 
La facial es podrà utilitzar a 
tota la cara, però especial-
ment en aquelles àrees en les 
quals el maquillatge tendeix 
a perdre’s durant el dia com 
poden ser el nas, llavis, parpe-
lles i barbeta.

29

• 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

¿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

TENDENCIES.indd   2 21/11/2018   16:40:13
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Hoy hablaremos de tres de las 
cirugías faciales más deman-
dadas habitualmente, la Blefa-
roplastia, la Rinoplastia y la 
Otoplastia. Y por último, de la 
reina, El Lifting Facial.
La Blefaroplastia, cirugía de los 
párpados, es una cirugía que 
se realiza en 45 minutos, con 
anestesia local, y sin ingreso 
hospitalario, que embellece, 
rejuvenece y da amplitud a la 
mirada.  Se realiza eliminan-
do la piel sobrante en uno ó 
ambos párpados, superior e 
inferior, siendo más frecuente 
el inferior, por la creación de las 
bolsas que tanto molestan, al 
crear un aspecto de cansancio 
y de tristeza. La Rinoplastia 
nos permite crear una mayor 
armonía en nuestro rostro, ya 

que al mejorar tamaño, tabique 
y punta, la nariz adquiere una 
forma que otorga una expre-
sión más dulce y bella de todo 
el rostro.  Se realiza en unos 
60 a 90 minutos en quirófano, 
y dependiendo del grado de 
corrección a realizar, puede ser 
con anestesia local, o general, 
y con o sin ingreso hospitalario.
La Otoplastia, es una senci-
lla cirugía, que se recomienda 
desde muy corta edad, para 
evitar el famoso complejo de 
orejas prominentes o en asa, 
l lamado despect ivamente 
“orejas de Dumbo”.  Es una 
intervención rápida de unos 45 a 
60 minutos, con anestesia local 
y sin ingreso hospitalario. Es una 
cirugía muy agradecida ya que 
mejora la posición y el tamaño 

de las orejas. Y por último, la 
reina de las Cirugías Faciales, 
EL LIFTING QUIRÚRGICO.  
Esta cirugía nos permite trabajar 
total o parcialmente el óvalo 
facial y el cuello, creando un 
rejuvenecimiento y estiramiento 
de la piel, que con el paso de los 
años va creando cierta flacidez 
y descolgamiento de los tejidos. 
El tiempo de duración MINI 
LIFTING es de 60 a 90 minutos, 
y sin ingreso hospitalario. El 
LIFTING FACIAL completo, se 
realiza con anestesia general y 
una duración de 2 a 3 horas. El 
ingreso hospitalario suele ser de 
uno o dos días.

Dr. Enric Sospedra
Cirujano Plástico

Medical Group Barcelona

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

medicalgroupbcn.com

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

2 HILOS TRACCIÓN 
149€

2 HILOS TRACCIÓN 

DOBLE AGUJA 

369 €
2 HILOS SILOUHETTE 

499 €

BOTOX 

DESDE 

75€/ZONA 

149€ 
2 ZONAS

 299€ 
COMPLETO

PARA ELLA 
Y PARA ÉL

AUMENTO 

DE 

LABIOS

249€

Cirugía plástica facial, 
La eterna juventud!
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Amb productes naturals i súper 
efectius poseu en marxa el 
pla per recuperar la salut dels 
vostres cabells. Si teniu els 
cabells molt fins i afeblits, a més 
d’aplicar una o dues vegades 
per setmana un bon bany de 
crema, és convenient afegir 
ampolles reconstituents i tallar 
les puntes cada trenta dies. És 
fonamental que seguiu aquests 
passos perquè amb la seva 
actual textura no resistirà el 
creixement que implica un pes 
per a les seves afeblides arrels. 
En canvi, si els vostres cabells 
són gruixuts i s’han deshidra-
tat durant l’època estiuenca, 
distribuïu el condicionador des 
de les arrels fins les puntes. 
En aquest cas, si bé és neces-

Tractament intensiu

sari retallar les puntes, no 
resulta imprescindible com en 
l’anterior, ja que no acostuma 
a ser tan notori l’efecte del sol 
i de l’aigua salada o amb clor. 
Igualment, es fa necessari, 
com en qualsevol cas, evitar el 
floriment de les puntes que, si 

avança, pot arribar a les arrels 
i provocar la seva caiguda. Els 
olis que es venen en herboriste-
ries, cases naturistes o farmà-
cies, combinats també amb 
la crema d’esbandit, resulten 
molt efectius quan es tracta de 
recuperar la humitat perduda.

TENDENCIES.indd   4 21/11/2018   16:40:20



Les cols de Brussel·les, 
amb alt contingut en folats
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Tot i que les cols de 
Brussel·les es van començar 
a conrear a Bèlgica, el seu 
consum es va anar estenent 
a d’atres països, especial-
ment Fraça, Anglaterra i Ho-
landa, d’entre altres.

L’aigua és el component 
principal d’aquesta verdura, 
tot i que en la seva composi-
ció també hi trobem en quan-
titats importants hidrats de 
carboni i proteïnes, aquestes 

últimes en quantitats supe-
riors a d’altres verdures. Les 
cols de Brussel.les també 
constitueixen una font impor-
tant de vitamina C i de folats. 
També, en menor proporció, 
conté provitamina A i vitami-
nes del grup B (B1, B2, B3 i 
B6). Per la seva riquesa en 
folats, les cols de Brussel.
les contribueixen a evitar o 
a tractar l’anèmia. Cal recor-
dar, també, que sovint els fo-
lats són especialment benefi 

Gastronomia

ciosos en els primers mesos 
de gestació. 
A més a més, gràcies al con-
tingut en vitamina C es faci-
lita l’absorció del ferro que 
contenen. El contingut en ca-
rotens i els derivats sulfurats 
d’aquest aliment tenen una 
funció antioxidant per al nos-
tre organisme. D’entre els 
minerals, destaca la presèn-
cia de potassi, fòsfor i també 
petites quantitats de calci, 
magnesi i sodi.  

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

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

GASTRONOMIA.indd   1 21/11/2018   10:32:35



 El cacau, un aliment 
 energètic i saludable 

32 33

Redacció - amic.cat

El cacau i els seus derivats són 
aliments rics en greixos i en hi-
drats de carboni, nutrients que 
aporten energia al nostre orga-
nisme. Els greixos del cacau 
són, principalment, del tipus 
saturat, que no fa augmentar 
els nivells de colesterol a la 
sang, malgrat que l’aportació 

en calories sí que és notable.
El cacau és, també, una font 
important de minerals, d’entre 
els quals cal esmentar-ne el 
potassi, el fòsfor, el magnesi 
i el calci. També s’ha de fer 
menció de l’aportació vitamíni-
ca del grup B1 i d’àcid fòlic.
Un altre dels components be-
neficiosos del cacau són els 
polifenols, que contribueixen a 

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

SALÓ PRIVAT PER FESTES

Santa Teresa, 25 | 08911 | Telèfon 93 384 82 21 · 616 97 62 57

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.

NOU HORARI:
De dimarts a divendres Menú de migdia
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evitar l’oxidació i que han estat 
relacionats amb la prevenció 
de transtorns cardiovasculars 
i amb l’estimulació de defen-
ses de l’organisme.El cacau i 
els derivats són aliments que 
s’adapten, preferentment, 
als esmorzars i als berenars. 
Diversos experts en nutrició 
opinen que el consum de ca-
cau en les diverses varietats 

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

és recomanable, sempre dins 
els paràmetres d’una dieta  
equilibrada i en quantitats mo-
derades. Malgrat això, per la 
seva aportació energètica, de 
greixos, de sucres i de potassi, 
el seu consum no és recoma-
nable en casos de sobrepes i 
en processos de mala absorció 
intestinal, nivells elevats de tri-
glicèrids.

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
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pacients en molts dels estudis 
que es porten a teme a la unitat 
de MII, el grup ha presen-

L'Hospital Germans Trias va 
celebrar, dissabte passat, la 
II Jornada per a pacients amb 
malaltia inflamatòria intes-
tinal (MII). Es tracta d'una 
iniciativa dels professionals 
de la unitat per apropar-se 
als seus pacients, traslladar-
los coneixements sobre la 
malaltia de crohn i la colitis 
ulcerosa i obrir un diàleg per 
conèixer i donar resposta a 
les seves inquietuds.  En total 
35 pacients i familiars han 
participat dissabte al matí de 
la jornada divulgativa que, 
enguany, s'ha centrat en els 
mites i veritats de la dieta 
per a persones amb MII, i en 

l'embaràs i la lactancia. 
Amb la voluntat de donar un 
retorn a la col·laboració dels 

Avgd. President Companys, 57 - 08911

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

Telf. 93 464 21 34

Farmàcies
FARMÀCIA AGUILAR
Francesc Layret, 83 · 93 389 52 08
FARMÀCIA BELENGUER 
Concòrdia, 1 local B-41 (C.C.Màgic) 
93 224 55 58
FARMÀCIA CAIRÓ 
Canonge Baranera, 60 · 93 384 04 53
F. EDUARD CONDÓN  
Ptge. Riu Ter, 18-20 · 93 460 28 55
F. FERRÉ-CLAPÉS  
Av. Martí Pujol, 133 · 93 384 48 06
FARMÀCIA GAY
Av. Martí Pujol, 6-8 · 93 389 53 03
F. J. SALLA FUSTER  
Salvador Seguí, 4 · 93 387 39 16

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

La Unitat de Malalties Inflamatòries 
Intestinals de Can Ruti organitza una 
trobada amb pacients 

ACTIVA T
centre de dia

ACTIVA T
centre de dia

8

9

Per Gent gran
SAD

SERVEI 
D'ATENCIÓ 

DOMICILIÀRIA 

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

Centre Acreditat (PEV ) Generalitat de Catalunya 

Salut
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són: la resposta als corticoi-
des en la colitis ulcerosa, la 
recurrència postquirúrgica 
en la malaltia de Crohn, i les 
característiques de la malaltia 
i dels tractaments en pacients 
d'edat avançada. Els investi-
gadors van explicar, també, 
com els resultats de la recerca 
han canviat la pràctica clínica.
"Sense els pacients és impos-
sible portar a terme la recerca 
mèdica. No es pot pretendre 
que aquells que hi col·laboren 
no sàpiguen en què i com 
s'està avançant gràcies a ells", 
explica Eugeni Domènech, 
cap de l  Ser ve i  d 'Apare l l 
Digestiu de Germans Trias.

tat també la seva activitat de 
recerca en aquestes malalties 
durant el darrer any. Així, els 

investigadors van comentar, 
fonamentalment, les tres 
línies pròpies de recerca que 

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

93 790 63 47 · C/ TORRAS I PUJALT, 1 BARCELONA
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 Parquet i tarima: diferències 

Llar

` ` Redacció / ACPG

Si us esteu plantejant canviar 
el terra d’alguna habitació o 
de tota la casa no us perdeu 
els consells que us donem a 
continuació. 

En els darrers anys s’han 
posat molt de moda els terres 
de fusta com el parquet o 
la  tar ima,  que a més de 
càlids donen un toc acolli-
dor i  e legant a qualsevol 
casa o apartament. Si esteu 
pensant a posar un terra de 
fusta haureu de conèixer 
la diferència entre parquet 
i  tar ima, tot i  que puguin 
semblar el mateix, no son 
iguals. 

• El parquet són taulers de 
fusta que acostumen a tenir 

37
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• Una tarima flotant lamina-
da o sintètica acostuma a 
tenir 8 mm de gruixària i es 
diferencien unes qualitats 
d’altres per la seva resistèn-
cia a l’abrasió, pel que les 
fa més duraderes al pas del 
temps i l'ús.

37

aproximadament 1 cm de 
gruixària. 

L’ample i la llargada és varia-
ble, però acostumen a tenir 
com a màxim uns 45 cm 
de llarg. S’instal·len en brut 
encolades sobre una super-
fície ben anivellada i s’acaba 
ganivetant i envernissant els 
taulers.

• La tarima flotant es col·loca 
sobre el terra perfectament 
anivellat. Els taulers no van 
enganxats, sinó amb encade-
llat com si fos un trencaclos-
ques. 

Dintre de les tarimes flotants, 
la capa d’ús, que és la làmina 
que veiem i trepitgem, pot 
ser de fusta natural o pot ser 
sintètica o laminada. 

• Una tarima flotant de fusta 
acostuma a tenir 14 mm de 
gruixària i la seva capa d’ús 
de fusta noble acostuma a 
tenir uns 3 mm de gruixària. 
Són de fàcil instal·lació i ja 
vénen amb el vernís de fàbri-
ca. 
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Immobiliària

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

idealista.com

Segons un estudi realitzat 
per ideal is ta ,  la invers ió 
immobiliària a Espanya, en 
qualsevol dels productes 
analitzats, segueix oferint 

unes taxes de rendibi l i tat 
que tripliquen, en el pitjor 
dels casos les dels Bons de 
l'Estat a 10 anys.

La rendibilitat que ofereix la 
inversió en habitatges per 
posar- les en l loguer s'ha 
incrementat fins al 7,4% des 
del 7,1% de fa un any. Tot i 
això, A causa de la reculada 
dels lloguers durant el tercer 
trimestre, la taxa de rendibi-
litat s'ha reduït en els últims 
tres mesos, ja que abans 
de l'estiu estava situada en 
el 7,8%.

Segons aquest estudi, que 

La rendibilitat de la inversió 
d'habitatge es redueix fins al 7,4% 
en el tercer trimestre

relaciona els preus de venda 
i lloguer de diferents produc-
tes immobiliaris per calcular 
la seva rendibilitat bruta, el 
local comerc ial es manté 
com la inversió immobiliària 
més rendible per sobre les 
demés opcions.
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La Garantía y Profesionalidad de :
C/ Industria 143-149 08912 Badalona

La Red Inmobiliaria Nº 1La Red Inmobiliaria Nº 1

NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER PARA NUESTRA CARTERA DE CLIENTES
Entendemos sus necesidades de hoy, protegiendo su tranquilidad del mañana 

Infórmate sin compromiso, un agente te ayudará en todo

Comedor de 28 m2, con vistas frontales al mar 
y Puerto deportivo, Balcón terraza de 25 m2, 
cocina de 13 m2, 4 Habitaciones totalmente 
exteriores, habitación adicional para Lavadora 
y Secadora. Parking incluido.

Piso 4 habitacione, 2ª Linea de mar

ALFA1599

140 m² 495.000.- €4 2

 Piso de 122 m2, Av. Morera

122 m² 255.000.- €3 1

Piso de 3 hb. 122 m2, exterior con balcón de 
6 m2. Comedor de 30 m2, despensa de 3 
m2, cocina independiente Oficce de 6 m2, 3 
habitaciones, de 13,50 m2, 9,50 m2 y 9,50 
m2 respectivamente, 1 Baño uno con plato de 
ducha, cuatro piezas. ALFA1594 

Piso - Badalona (Progrés)

153 m² 479.000.- €5 2

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

Comedor 60m2 , terraza 15 m2., cocina de 
diseño, 2 grandes suites, 2 hab. dobles, 2 hab. 
Junior, habitación plancha, 2 baños completos 
más un 3er baño. 2 plazas de parking y 2 
trasteros incluidos en el precio.

Piso de 6 Hb. a 100m del mar

218 m² 6 3 735.000.- €
ALFA1108 

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

Piso en Sant Jeroni de la Murtra, Badalona

 ALFA1580

108 m² 285.000.- €3 2

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

Piso - Badalona (Front Marítim)

94 m² 3 2 375.000.- €
ALFA1581
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 ·  93 383 04 68

228.000 €

GORG Ref B- 2907: 85 m ², 3 hab ( 2 dobles), 
bany compl+ aseo i cuina office en bon estat, 
menjador de 22 m ², balcó, galeria de 10 m ², 
calefacc. Finca anb ascensor!

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!!

CENTRE Ref B-2908: Pis de 80 m², 3 hab (2 
dobles), 2 banys, cuina office, menjador de 
22 m ² ext a balcó, calefacc., a cond. Pis tot 
exterior, ascensor!!

260.000 €

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 €

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!

240.000 €

CENTRE AMBULATORI Ref B-2826: Pis de 
120 m ², 4 hab, bany compl+ aseo, cuina offi-
ce, menjador de 42 m ², 2 balcons, asc.

345.000 € (2 places de pàrquing)

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 €

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 €

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 €

PROMOCAT.indd   1 19/11/2018   13:11:42
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Any 1910, Ermita La Miranda
Foto antiga: Autor desconegut
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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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Segueixes una mica 
enigmàtic amb el trànsit 
de Mart pel sector de la 
casa XII. És possible que 
estiguis preparant alguna 
cosa que sortirà a la llum 
d'aquí a unes setmanes. 

TAURE 
(19/4 al 19/5)

El manteniment, en 
general, ocupa part 
del teu temps. Posar-
te al dia és quelcom 
necessari per poder 
avançar. T'enfoques en 
els recursos per saber 
amb què pots comptar.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Tu, com tothom, tens 
les teves emocions i 
necessites expressar-les. 
Si vius tensió en diferents 
àmbits, com la professió 
o la parella, optaràs per 
mostrar-te més proper.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Sembla que toca esperar. 
Qüestions laborals que 
voldries que comencessin 
a moure's, porten un altre 
ritme. No desesperis, de 
moment posa energia en 
altres assumptes.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Sol, Júpiter i Mercuri 
passegen per la casa II. 
Qüestions econòmiques, 
ver tebren les teves 
preocupacions. Però 
no esperis miracles, si 
necessites diners, t'has 
de moure.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Felicitats als nadius 
del signe. El Sol entra 
a Sagitari i ho fa amb 
b o n a  c o m p a n y i a 
planetària. Tens el torn 
de la paraula. Renoves 
energies i comences 
activitats noves.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Sol, Mercuri i Júpiter, 
són presents al sector 
laboral i de la salut. 
Com ja et vaig anunciar, 
un àmbit en expansió. 
Cuida la salut per poder 
assolir els reptes que 
tens.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Amb Júpiter, transitant 
per la casa V, sents una 
injecció d'energia, que 
es farà necessària per 
dur endavant el que et 
proposis. No et quedis 
en les idees, passa a 
l'acció.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Et fas enrere i si tenies 
pensat tirar endavant 
un projecte important, 
quedes a l'espera de 
trobar el moment adequat. 
Reps notícies d'algú que 
es troba en la distància.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Són els altres, els qui 
ara et donaran pautes 
per treure el millor de 
tu. Però per aprofitar 
l'experiència a favorteu, 
has d'escoltar i veure el 
millor de cada persona.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Ara que ja ho veus més 
clar, Mart t'empenta a 
moure't per aconseguir 
alguns objectius bàsics 
per a la supervivència, 
relacionats amb l'hàbitat i 
qüestions professionals.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Sents que ja prens el 
control de certs objectius 
i que pots començar a 
moure fitxa. En aquests 
dies pots iniciar noves 
amistats, que resultaran 
duradores en el temps.

Facilitat Imma del Destí AMIC

Horòscops

Frases cèlebres

«No triem com o quan anem 
a morir. Només podem decidir 
com viurem»

Joan Baez

«El nen no és un got per 
omplir, sinó un foc que 
encendre»

François Rabelais
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

L’ambient va ser cada vegada 
més fresc, a mesura que anava 
avançant la setmana. Vam 
començar-la amb màximes 
entorn dels 18 a 20 °C, i vam 
acabar-la sense superar els 
15 °C durant les hores centrals 
del dia. Un descens que va 
ser fruit de l’augment de la 
nuvolositat. Dijous vam tenir 
una jornada passada per aigua. 
Es van recollir gairebé 91 mm al 
centre de la ciutat, essent el dia 
més plujós des del 31 de juliol 
de 2002 (llavors en van caure 
més de 150 mm). Tot i que la 
quantitat d’aigua acumulada 
va ser molt abundant, com que 
no hi va haver cap gran aiguat 
sinó que va ser pluja d’intensitat 
moderada i continuada, no hi va 
haver incidències destacables, 
a Badalona. Durant els dies 

El temporal de pluja de dijous 
va afectar especialment el 
Vallès Occidental i el Baix 
Llobregat. Aquel l d ia van 
caure fins a 157 mm a Castell-
bisbal. Mapa de l’acumulació 
de precipitació, del Servei 
Meteorològic de Catalunya.

Temp màx 20,0 °C el dia 13

Temp mín 11,8 °C el dia 18

Hr màx 94% el dia 15

Hr mín 66% el dia 17

Press atm màx 1026,6 hPa dia 13

Press atm mín 1008,5 hPa dia 18

Vent màx 56,3 km/h (est) 
el dia 18

 Precipmàx 24h 90,6 l/m2 dia 15

 Precip anual 878,6 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

següents no va acabar de fet i 
es van repetir els ruixats. A més, 
diumenge va arribar una altra 
tongada de pluja. Així doncs, 
al llarg d’aquests quatre dies 
consecutius amb precipitació 
es van arribar a mesurar fins a 
115,0 mm. Això fa que aquest 
novembre ja hagin caigut 137,2 
mm i, en el que portem d’any, 
més de 875 mm.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo setmana 
del 12 al 18 

de novembre

PASSATEMPS.indd   3 20/11/2018   11:17:35



IMMOBILIARIS

LA SALUT BAIXA Ref B- 
2850: 65 m ², 3 hab.( 1 doble), 
menjador 20 m ² ext a  balcó, terra 
gres. Ideal parelles! 105.000 €  
Tel 933 830 468 
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 933 832 806
DUPLEX-COLL I PUJOL Ref 
B- 2893: 150 m ² + terrassa de 60 
m ² + terrat de 20 m ², 3 hab ( 2 
dobles), cuina americana de 20 
m ², 2 banys, calefacc. Vivenda 
única, tipus caseta. 387.000 € Tel 
933 830 468
ST CRIST Ref B- 2884: Pis de 
75 m ²+ 2 TERRASSES de 10 
m ² i 75 m ², 3 hab., bany i cuina 
en molt bon estat, a cond amb 
bomba de calor. preu 188.000 € 
Pàrquing inclòs. Tel 933 832 806

44

STA COLOMA -C/RELLOT-
GE:  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 € Tel 933 830 468
CASA PROGRÉS-Ref B- 2781:  
250 m ² construïts, 220 m ² útils 
repartits en PB + pis. Consta de 2 
hab dobles + despatx,  menjador 
de 25 m ², bany compl + cuina, 
PATI de 35 m ². Es pot edificar 
PB+2. 406.000 € Tel 933 832 806
 
TREBALL

 
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, disponibilidad 
inmediata. 698 856 427
CHICA RESPONSABLE 
busca trabajo para cuidado de 
personas mayores, niños o de 
limpieza, jornada completa o por 
horas, disponibilidad inmediata. 
632 660 937

Anuncis per paraules

CHICA JOVEN se ofrece para 
cuidado de niños y limpieza. 
631 555 537
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de niños y limpie-
za. 632 037 335
CHICA SE OFRECE  para 
limpieza por horas, con referen-
cias. 619 641 534
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza, de 
externa. 666 653 661
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños o limpieza. 631 
760 491 
CHICA SE OFRECE  para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, por horas o 
interna. 603 444 244
CHICA SE OFRECE  para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, por horas o 
interna. 631 368 677
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 

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

mayores, niños y limpieza, fija o 
por horas. 631 769 791
CHICA BUSCA TRABAJO 
para limpieza, cuidado de perso-
nas mayores, por horas o fines 
de semana, interna. 688 358 066
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de niños y limpieza, 
por horas. 632 214 495
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de personas, niños 
y limpieza, interna. 631 259 516
SE OFRECE SEÑORA españo-
la para limpieza y plancha, con 
experiencia. 691 093 823
CHICA SE OFRECE  para 
cuidado de personas mayores y 
limpieza. 632 166 075 
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y labores del hogar, 
con referencias. 603 303 955

Necrològiques
21 de Novembre
• Félix Fernández Chalan
• Concha Borruel Castañe

20 de Novembre
• Josep Bastida Fernández
• Juan Pastrana Girón
• Antonio Martín Sánchez
• Concepción Lucea Ayuda

19 de Novembre
• Delfina Amor García
• Antonio Franco Ocaña
• Ramon Aragall Agut

18 de Novembre
• Pedro López Martínez
• Ignacio Martínez Ibáñez
• Elisa Clariana Vizcarri
• Pilar Rodrigo Franco
• Ricardo Elías Sans
• Juan Rodríguez Sánchez
• Carme Padrós Galera
• Felipe Gordillo Vielsa

CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza, por 
horas. 637 189 533 
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza. 688 365 419

VARIS

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

AMISTATS

VIUDO 65 AÑOS ,  busco 
mujer española, ex tranjera, 
amistad, relación estable. 698 
243 029

COMUNICA'T AMB EL WHATSAPP DEL TOT 
651 976 517 DES DEL TOT US CONVIDEM 
A ENVIAR-NOS EL QUE CREIEU QUE POT 
SER NOTÍCIA A BADALONA.

651 976 517

ALQUILER OFICINA 
300 €/MES 

O COMPARTIR 200 €/
MES CON POSIBILIDAD 

DE ALMACÉN
TEL. 608 690 516
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  ARTIGUES  
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2 
93 399 02 06

  BUFALÀ  
CARNISSERIES 
I XARCUTERIES NOCETE
Independencia, 84
93 515 13 30 
CONDIS 
Independència, 186-188
933 886 508
FORN DE LLENYA 
LA RIERA
Martí Pujol, 350 - 352
933 996 252 
CONDIS 
Martí Pujol, 495-519
934 970 125

  CAN CLARIS  
EL POLLASTRE ANGLÈS
Pau Claris,1-3
933 877 997

  CANYADÓ  
TALLERES MARISTANY
Ctra. de Mataró 
(Pol. Ribó -Nau 4)
934 640 769

  CASAGEMES  
PASTISSERIA 
CATALUNYA
Sant Bru, 56
933 843 614
LA BOTA DE ARAGÓN
Santa Madrona, 122-123 
933 893 080
RESIDENCIA DANAE
Santa Maria, 178-180 
933 847 240
EL CELLER
Prim, 11 · 93 464 31 99
DAUD SUPER
Sant Josep Oriol, 56
612 212 247
LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763

  CENTRE  
ROMÁN  PIZZA
PRIM, 173 93 384 84 62
LA NOVA GRANJA
Prim, 177 · 933 841 153 

NO + VELLO
Arbres, 5-7
934 640 097 · 633 544 313
KARNS  FIBLA
Arnús, 26–28 · 933 846 654
JARDINERIA CONCEPCIÓ
Arnús, 29 · 933 844 059
MOLSA
Canonge Baranera, 10-12
933 848 240 
EL VERMUT COROMINAS
Canonge Baranera, 45
647 520 697
FORN BERTRAN -1922-
Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647 
PASTISSERIA FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718 
CA ĹALBERT
Canonge Baranera, 106-
108
934 642 127
LA BOTIQUE DEL PEIX
Canonge Baranera, 42
933 891 048
CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976
ORGÀNIC
Canonge Baranera, 90
933 844 150
GRANJA FIMONS
Colón, 68 · 934 643 386 
CLINICA DENTAL
VILAGRAN
Enric Borràs, 1-3
93 464 77 76
CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61
FLORISTERÍA MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653
PERRUQUERIA
BARBANY ART 
Francesc Layret, 147 
934 641 141 
PRELUDI
Cadis, 4 · 934 642 677
PURA VIDA 
QUIROPRACTICA 
Francesc Layret, 171 
933 843 775

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

J.CAMPS S.L.
Sta. Madrona, 45
931 184 232 
MARGENAT
Santiago Rusinyol, 3
Martí Pujol, 131

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

  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  
FRUITERIA LA PERA
Rambla Sant Joan, 83 
botiga 10 · 653 105 625
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  
FLORISTERIA 
S. VENTURA
Plaça Pep Ventura, 13 
Badalona 
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  
SALUT PLENA
Coll i Pujol, 188 
Tel. 932 504 623 
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

Nou distribuïdors

Horari: 
De 7h a 20.30h de dilluns a diumenge.

Forn cafeteria, pastisseria, cafè d'especialitat, entrepans 
vegetals, sucs naturals, càtering, i pans de tota mena.
Instagram: @fornus_bdn

Per què et fas distribuïdor del TOT?
El TOT com és una revista gratuïta, tenim molta gent 
que la busca i ens la vindrà a buscar.

Avinguda Alfons XIII, 121 
(davant Palau Olímpic)
Tel. 936 845 950
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Busca la botiga més propera a SAYEZ.COM o truca al 93 388 16 91
Estem a BADALONA - BARBERÀ DEL VALLÈS - SABADELL - SANTA COLOMA DE GRAMENET - TERRASSA - CERDANYOLA - MARTORELL

CONJUNT

Moble TV +
Taula +

4 Cadires

Tots els mobles al millor preu

386€

Menjador estil nòrdic

Conjunt de moble de menjador de 180 cm (inclou 

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

TRANSPORT 
I MUNTATGE

INCLÒS EN
EL PREU!

L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€

CONJUNT

Moble TV +
Taula +

4 Cadires

Tots els mobles al millor preu

386€

Menjador estil nòrdic

Conjunt de moble de menjador de 180 cm (inclou 

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

TRANSPORT 
I MUNTATGE

INCLÒS EN
EL PREU!

L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€
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