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 Badalona diu “Hola Nadal!” amb una  
 fira i un concert al Passeig Marítim 

Nadal 2018 | Carles Carvajal

L’Ajuntament de Badalona, 
en col·laboració amb diver-
ses entitats, donarà aquest 
dissabte 1 de desembre el 
tret de sortida a la campanya 
“Estimem el Nadal a Badalo-
na” amb la Fira Hola Nadal!, 
situada al passeig Marítim. 
A partir del Pont del Petroli, 
més de 500 metres d’activitats 
de dinamització per a tota la 
família on podreu trobar un 
espai per als infants i un espai 
per als joves (Connect’Art) 
amb un programa de tallers, 
contacontes, batucada i un 
gran parc infantil per als més 

menuts i per als més grans. 
Una fira de Nadal de proxi-
mitat amb espais d’artesania, 
paradetes, productes variats i 
un espai de restauració amb un 
regust badaloní. A més, durant 

Nadal 2018

tota la jornada s’han preparat 
diverses activitats solidàries, 
música i actuacions en directe 
a l’escenari. La fira obrirà a les 
10h del matí i s’allargarà durant 
tot el dia. 

5

Al vespre, a partir de les 19h, 
la música sonarà al Passeig 
Marítim, a tocar del Port de 
Badalona. El Concer t de 
l’emissora Europa FM aterrarà 
a la ciutat. A l’escenari pujaran 
Álvaro Soler, artista de fama 
internacional que triomfa amb 
les cançons “El mismo Sol”, 

“Sofía” o “La cintura”; Blas 
Cantó, excomponent del grup 
musical Auryn que presentarà 
el seu primer àlbum en solitari, 
i els DJ més internacionals 
de la cadena musical: Wally 
López i Brian Cross. Tot plegat 
presentat pel locutor d’Europa 
FM, Juanma Romero. 

Concert d’Europa FM amb Alvaro Soler i Blas Cantó 

Actualitat-4-5.indd   2 28/11/2018   10:29:16



4 5

Expectació per l’enllumenat 
que estrenarà el Pont del Petroli

Nadal 2018 | Carles Carvajal

Des del seu anunci, ara fa 
unes setmanes, són molts 
els ciutadans que esperen 
aquest dissabte per veure el 
Pont del Petroli il·luminat, per 
primera vegada, amb llums de 
Nadal. Fonts municipals, han 
explicat, que s’il·luminarà tota 
la passarel·la del pantalà amb 

un sistema de cor tines de 
llums. Per això, s’ha instal·lat 
uns pals, d ’uns 3 metres, 
per anar instal·lant aquesta 
i l· luminació. La inaugura-
ció serà a les 19h, d’aquest 
dissabte, amb alguna sorpre-
sa inclosa. Una hora abans, 
a les 18h, quedarà il·luminat 
l’arbre de Nadal a la plaça 
de la Vila. 

Coincidint amb l’Hola Nadal, 
aquest d issabte la c iutat 
obrirà l’enllumenat nadalenc. 
Enguany, Badalona sumarà 
més carrers il·luminats, sobre-
tot del barri del Centre. El 
carrer Sant Miquel tindrà llums 
de Nadal, per primera vegada, 
i altres com el carrer d’en Prim 
o la part baixa de Martí Pujol 
tornaran a tenir llums de Nadal, 
després d’anys a les fosques. 
A més, també s’han ampliat els 
punts de llum als carrers que 
envolten el Mercat Maignon i 
a la Plana. A més, el carrer de 
Mar estrena nova il•luminació 
i també tenen llums els carrers 

Canonge Baranera o Francesc 
Layret. A la resta de la ciutat, 
gairebé tots els eixos compta-
ran amb llums de Nadal. A 
Bufalà, al carrer Independèn-
cia, a la Morera, a la plaça 
Bac de Roda i a l’Avinguda 
Morera, a Sant Crist, a Coll 
i Pujol, al Progrés, al carrer 
Guifré, a la Salut, al Passeig 
de la Salut i els seus voltants, 
a Llefià, al carrer Pérez Galdós 
i també al carrer Xile, d’Artigas. 
L’encesa a la zona del Centre 
serà aquest dissabte, a les 
18:30h, amb un acte simbòlic 
a la cruïlla dels carrers de Mar 
i Canonge. 

Badalona encén els llums de Nadal

BadaCentre organitza 
un nou “Joc de les 
anomalies”

Tallers de manualitats i 
centres de taula nadalencs

L’associació de comerciants 
Badacentre organitza, un 
Nadal més, el “Joc de les 
anomalies” a les botigues 
dels carrers de Mar i Canon-
ge Baranera. Es tracta d’un 
joc on s’ha de buscar una 
anomalia als aparadors de 
les botigues. Com sempre, 
els comerciants han previst 
premis per als participants, 
fins el 3 de gener. 

Durant aquests dies, previs a 
Nadal, s’han organitzat diversos 
tallers per preparar les festes. 
A la Fira de Nadal de la Plana, 
els dies 4, 5, 11, 12, 13 i 14, de 
17:30h a 19:30h, hi haurà tallers 
de manualitats. D’altra banda, 
als mercats municipals de 
Badalona han preparat tallers 
de centres de taula de Nadal. 

El Mercat del Trasto 
de Nadal arriba aquest 
diumenge

El Parc de les Muntanyetes 
de Montigalà acollirà aquest 
diumenge al matí el 23è Mercat 
del Trasto. En total, el mercat 
comptarà amb un total de 248 
parades, moltes de les quals 
tindran objectes relacionats 
amb el Nadal i les seves tradi-
cions. El Mercat del Trasto 
funcionarà de 10h a 14h. 

Tocs de preNadal
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 Obre al públic la pista 
 de gel de Sant Josep 

Nadal 2018 | Carles Carvajal

Els darrers Nadals a Badalo-
na sempre ve acompanyat 
d'una pista de gel. Aquest 
dissabte, 1 de desembre, 
obrirà la instal·lació a la pista 

de Sant Josep, a la Plana, 
per tercer any consecutiu. 
L’activitat funcionarà tots els 
dies, els matins, des de les 
10h a les 14h, i les tardes, 
de 16h fins les 21h. Aquest 
any, i com a novetat, de 10h 

Nadal 2018

a 11h tindrà lloc classes de 
patinatge a la mateixa pista. 
La pista de gel de Badalona 
només restarà tancada el 
matí de Nadal, 25 de desem-
bre, i el matí d’Any Nou, 1 
de gener.

7

Nova edició del Nadal 
Solidari a Badalona 

Rema per la Marató de 
TV3 al Port de Badalona

La Fira d’Artesania nada-
lenca tornarà al Maignon

Un any més, la ciutat ha prepa-
rat una nova edició del Nadal 
Solidari. A partir del 10 de 
desembre hi haurà urnes per 
dipositar aportacions econò-
miques o bé joguines noves a 
la plaça de la Vila i al Centre 
Comercial Montigalà. Les jogui-
nes han de ser noves, preferen-
tment didàctiques i no sexistes.

Aquest diumenge, 2 de desem-
bre, podrà remar a favor de 
la Marató de TV3 al Port de 
Badalona. Les persones 
interessades podran organitzar 
un equip de Dragon Boats i 
remar amb les barques del Club 
de Piragüisme de Badalona per 
a La Marató de TV3. L’activitat 
tindrà lloc d’11h a 14h al Moll de 
Capitania.

A partir del dijous 13 de desem-
bre, el Passatge Maignon 
acollirà la Fira d’Artesania 
nadalenca, des de les 10h a 
les 21h. A la fira podreu trobar 
petits detalls per regalar durant 
les festes. La fira obrirà cada 
dia, fins el 5 de gener, però 
restarà tancada els dies 25 i 
26 de desembre i també l’1 de 
gener. 
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S’il·luminen cinc grans caixes 
de regals a diversos barris 

Nadal 2018 | Carles Carvajal

Aquest d ivendres,  30 de 
novembre, s’encendran cinc 
grans caixes de regals a 
diversos barris de Badalona. 
Es tracta d’una novetat que 
també guarniran la ciutat fins 
el dia de Reis. Per inaugu-
rar-les s’ha comptat amb la 
col·laboració dels Turnemis i 
d’una actuació musical dirigi-
da al públ ic més famil iar. 
A les 18h, s’encendran les 
caixes situades a Pomar, a 
l’Avinguda Primer de Maig, 
i  a Llef ià, al carrer Pérez 
Galdós. Una hora més tard 
s’obr iran els l lums de les 

caixes situades a la Salut, al 
Passeig de la Salut, Progrés, 
a  l a  p l a ç a  d e l s  Pa ï s o s 
Catalans i a Lloreda, al parc 
de Lloreda. 

Per Santa Llúcia, 
pessebres

Badalona segueix la tradició i el 
13 de desembre, Santa Llúcia, 
inaugurarà els pessebres. El 
situat a la plaça de la Vila, obra 
de Carme Ayza, serà descobert 
a les 19h, amb una cantada 
de nadales. Minuts més tard 
s’inaugurarà la Mostra de Diora-
mes, que enguany arriba a la 
seva vintena edició.

Plaça de la Vila, 6 / 08911 BADALONA / T. 93 384 60 52

el nostre horari:
DIMECRES

DIJOUS
DIVENDRES
DISSABTES
DIUMENGES

17.00 a 20.30 h

8.00 a 13.00 h
17.00 a 20.30 h

LX_ANUNCI_NOVEMBRE_18.indd   1 31/10/18   17:40
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Comencen els treballs d’implantació 
de les obres de l’Hotel del Port de 
Badalona

Urbanisme | Carles Carvajal

Aquesta setmana han començat 
els treballs d’implantació de 
la construcció del futur Hotel, 
situat dins del recinte del Port 
de Badalona, i de la plaça 
que cobrirà l’aparcament del 
equipament hoteler. Marina 
Badalona ha anunciat que els 
dos projectes s’executaran en 
paral·lel en un calendari previst 

d’un any per a la plaça del 
passeig Marítim i d’un any mes 
per a l’equipament hoteler. De 
manera que a finals del 2019 
estarà finalitzat el nou accés 
al port a través del passeig 
marítim i al segon semestre de 
2020 hi haurà l’hotel. Aquests 
primers treballs d’implantació 
consistiran, bàsicament, en la 
instal·lació de la tanca perime-
tral que separarà l’àrea de 

Dilluns començarà l'enderroc d'aquest espai del Port

La Setmana

treball i l’enderroc de l’àrea on 
actualment hi havia l’edifici de 
la bugaderia, la Sala Maris-
tany, els lavabos i el vestuari 
de mariners. Durant els propers 
mesos quedarà reduït l’àrea 
per a vianants de l ’accés 
nord. L’Hotel del Port serà un 
equipament de 203 habita-
cions i categoria quatre estre-
lles superior, de planta baixa i 
15 gestionat per Sallés Hotels. 

A q u e s t a  s e t m a n a  h a n 
començat a pintar la nova 
senyalització que permetrà 
aparcar, de les 8 del vespre 
a les 8 del matí, al cantó mar 
del Passeig Marítim, entre la 

Donzella i el Torrent de Vallma-
jor. Fonts municipals han 
explicat al TOT que ja tenen 
a punt la senyalització per tal 
que això sigui efectiu. A més, 
els operaris han començat 

Els cotxes podran aparcar, de nit, al Passeig Marítim 
abans del 15 de desembre

a pintar al terra les places 
d’aparcament. L’Ajuntament 
preveu que abans del 15 de 
desembre els cotxes puguin 
tornar a aparcar-hi, només en 
horari nocturn.

9
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El Ple aprova cedir terrenys per 
construir les escoles Ventós Mir 
i Badalona Port

Ple | Carles Carvajal

El ple ordinari de l’Ajuntament 
de Badalona, celebrat aquest 
d imar t s ,  ha  ap rovat  pe r 
unanimitat la cessió de dos 
terrenys a la Generalitat de 
Catalunya per tal de poder 
construir els nous edificis de 
les escoles Ventós Mir, als 
terrenys de l’antic solar de 
l’empresa Estrella, i Badalo-
na Port, al solar on abans 
hi havia la ITV, al Gorg. La 
sessió també va aprovar el 
nou planejament urbanístic 
vinculat amb Can Colomer. 
El sol públic passarà del 33% 
al 62% i es redueix edifica-
bilitat general en prop d’un 
16%. També, el ple va donar 
llum verda a la modificació 
inicial del PGM del Turó de 
l’Enric, a la Morera, que elimi-
na l’edificabilitat residual q 
quedava en aquest espai. 

Veïns d’aquest entorn van 
manifestar-se a la plaça de 
la Vila per tal de protestar 
per la possible construcció 
d’un tanatori en una parcel·la 
privada, qualificada com a 
equipament, situada també 
en aquest solar. 

Incorporació de 24 nous 
treballadors als serveis 
socials
D’altra banda, la sessió també 
va aprovar la incorporació 
de 24 nous treballadors als 
serveis socials a l’Ajuntament 
de Badalona i una partida de 
350.000 euros per la convo-
catòria d’ajudes al lloguer per 
joves. En l'apartat de mocions 
va destacar la reprovació a 
Xavier García Albiol per la 
seva piulada a Twitter arran 
de l'agressió sexual que va 
tenir l loc a Santa Coloma 
setmanes enrere.

Imatge del ple d’aquest dimarts 

Detingut per apunyalar 
dues persones al Gorg

Un lladre fuig amb 5.000 
motxilles robades 

La Guàrdia Urbana va detenir, 
el passat dijous, un home com 
a autor d'un delicte de lesions 
per apunyalar presumpta-
ment dues persones al barri 
del Gorg. Una de les vícti-
mes va patir lesions greus 
en un costat. Els fets es van 
produir en el transcurs d'una 
baralla entre les parts. Els dos 
apunyalats van ser traslladats 
a l’hospital. 

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut a un home xilè de 32 
anys i veí de Badalona per un 
presumpte delicte d’atemptat 
contra els agents de l’autoritat 
i robatori amb força després 
de fugir en una furgoneta de 
la policia portant 4.959 motxi-
lles escolars noves robades. 
L’home ha quedat amb lliber-
tat amb càrrecs. 

C’s demana una rebaixa 
d’un 2% de l’IBI

El Grup Municipal de Ciuta-
dans (Cs) a l 'A juntament 
de Badalona, ha presentat 
al·legacions a les ordenan-
ces fiscals 1 i 5 que corres-
ponen a l ' Impost de Béns 
Immobles, IBI, i a l ' impost 
s o b r e  C o n s t r u c c i o n s , 
Instal·lacions i Obres, aprova-
des inicialment en el ple del 
mes d'octubre. El partit taron-
ja demana una reducció d’un 
2% d’aquest impost. 
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Badalona va destinar 300.000 euros 
l’any passat en reposar contenidors

Via Pública | Carles Carvajal

Durant el 2017, Badalona va 
perdre un total de 309 conteni-
dors a conseqüència d’incendis 
o d’actes incívics. Són dades 
que ha facilitat el tercer tinent 
a lca lde, Ruben Gui jar ro. 
Segons el regidor, cada conte-
nidor nou té un preu d’uns mil 
euros. En total, l’incivisme va 
costar, a les arques munici-
pals, un total de 300.000 euros. 
Fonts municipals han explicat 
que s’estan reposant tots els 
contenidors, després d’uns 

mesos on l’Ajuntament havia 
esgotat l’estoc que ofereix 
l’empresa Fomento. Els conte-
nidors blaus, els dedicats al 
reciclatge, han estat un dels 
més afectat per aquest incivis-
me. D’altra banda, el regidor 
ha recordat que actualment la 
plantilla de la neteja de Badalo-
na disposa de 355 persones, 
a través de la contractació de 
l’empresa Fomento. La ciutat 
disposa de 115 vehicles, dels 
quals un 60% són de neteja 
viaria, i la resta de recollida de 
brossa. 

Imatge d’arxiu d’un contenidor cremant a Badalona 
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Campanya d’inspecció 
informativa als encants

Arriba una nova edició 
del Art Garden Market a 
Tiana

L’Ajuntament de Badalona, amb 
la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona, ha començat 
aquesta setmana una campan-
ya in format iva adreçada 
als encants amb l’objectiu 
d’informar i assessorar als 
paradistes sobre els requisits 
mínims exigibles que han de 
complir pel que fa referència a 
la informació que han de donar 
als consumidors.

Aquest cap de setmana, 1 i 2 
desembre, arriba la segona 
edició del Art Garden Market a 
Tiana. D’11h a 20h, al Garden 
Tiana trobareu art, tallers, 
artesania, plantes i gastro-
nomia. D’altra banda, aquest 
mateix dissabte, 1 de desem-
bre, a les 18:30h, s’encendrà 
l’arbre de Nadal a la plaça de 
la Vila de Tiana.

La B24 canvia el seu 
recorregut d’entrada 
i sortida a Barcelona

Des d’aquesta setmana, la 
línia B24 ha canviat el seu 
recorregut al tram d’entrada 
a Barcelona passant per La 
Sagrera i el Pont del Treball 
D igne.  Segons Tusgsa l , 
d’aquesta manera es reforça el 
caràcter transversal de la línia 
i s’evitaran solapaments amb 
les línies H10 i 33 de la nova 
xarxa de bus de Barcelona.

El jutjat d'instrucció número 
1 de la ciutat investigarà la 
compra de la seu social del 
Círcol, al carrer Francesc 
Layret .  Ara fa t res anys, 
l a  c o n s t r u c t o r a  Vé r t i c e 
Ensanche va estar a punt 
de comprar l'històric edifici 
de l'entitat per dur a terme 
una promoció de pisos. Ara, 
l'empresa ha decidit presen-
tat una querella per presump-

t a  p r e v a r i c a c i ó  c o n t r a 
l'anterior govern liderat per 
Dolors Sabater i format per 
Guanyem, ERC i ICV-EUiA. El 
jutjat de Badalona ha admès 
a tràmit aquesta querella i ara 
decidirà si l'arxiva o l'admet a 
tràmit. Vértice assegura que 
l'anterior govern no va fer cap 
pla ni actuació per justificar la 
suspensió de llicències que 
va impulsar l'Ajuntament.

Admesa a tràmit una querella contra l’exgovern 
de Badalona per l'edifici del Círcol 
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Diverses avaries deixen sense 
calefacció tres escoles de Llefià

Educació | Carles Carvajal

Les escoles Rafael Albertí, 
Antoni Botey i Feliu i Vegués, 
les tres situades al barri de 
Llefià no tenen calefacció, 
des de fa dies. Segons han 
denunciat diversos pares i 
mares al TOT, els tres centres 
tenen les calderes espatlla-
des. Un grup de pares del 
Rafael Alberti han explicat, 
a través d’una carta adreça-
da al TOT, que les aules 
d’aquest centre estan regis-
trant temperatures d’uns 14 
graus i que els nens han de 
fer classe amb jaqueta. En 
el cas de l’Antoni Botey, les 

darreres tempestes han fet 
malbé la caldera i el centre 
no disposa ni de calefacció 
ni aigua calenta.  Només hi 
ha calefacció a les aules de 
P3, ja que els radiadors són 
elèctrics. Pel que fa al Feliu 
i Veguès el centre va patir 
una fuita de gas i per aquest 
motiu va tallar-se el submi-
nistrament. Els tres centres 
han demanat als alumnes 
que vagin abrigats al centre. 
E l s  p a re s  h a n  d e m a n a t 
una solució urgent. Fonts 
munic ipals han conf irmat 
que s’han espatllat aquestes 
tres calderes. En el cas de 
l’Antoni Botey van cremar-

se les dues bombes i ja han 
estat encarregades de noves, 
tot i que les peces són molt 
antigues i estan buscant els 
recanvis necessaris. Al Feliu 
i Vegués s’està pendent de 
disposar de recanvis per les 
vàlvules que perden gas. I 
a l’escola Rafael Alberti la 
caldera data de la dècada 
dels anys 70 i s’ha espatllat. 
Ara, la única solució passa-
r ia per canviar- la per una 
de nova i aquest procés pot 
allargar-se una mica més. 
El govern local preveu tenir 
solucionat la reparació de 
les tres calderes durant els 
pròxims dies. 
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Bàsquet | Jordi Creixell

La lliga ACB s'atura per culpa 
d'una nova finestra FIBA fins 
al pròxim 8 de desembre, quan 
la Penya rebrà l'Unicaja (18h) 
a l'Olímpic, i ho fa amb senti-
ments contraposats pel que fa 
al rendiment del conjunt verd-
i-negre. Per un costat els de 
Carles Duran han demostrat 
que tenen prou arguments per 
no passar angúnies i pensar en 
fites més altes, com van demos-
trar sumant cinc victòries en les 
primeres vuit jornades. En els 
dos darrers partits, però, tot ha 
girat com un mitjó i els verd-i-
negres, de forma inesperada, 
han deixat veure el seu cantó 
més fosc. El daltabaix en la 
segona part a casa contra el 
Fuenlabrada va deixar seqüeles 
i a Saragossa es va veure una 
Penya irreconeixible, sense 
esma, que va acabar masega-
da pel Tecnyconta. El 112-66 

Èxode dels internacionals
després de la sotragada a Saragossa

Dawson, un dels que ha marxat amb la seva selecció. / Foto: Penya.com

final va suposar la segona pitjor 
desfeta de la Penya en la història 
de la lliga, però més enllà del 
resultat el que va fer més mal 
va ser la imatge de rendició de 
l'equip.  Aquests dies han de 
ser de reflexió per redreçar el 
rumb. La tornada de Dakota 
Mathias, que s'espera que per 
fi ja pugui reaparèixer contra 
l'Unicaja, també ha d'ajudar, 
malgrat el handicap que suposa 
l'èxode dels internacionals. En 

el cas de la Penya, cinc:  Nico 
Laprovittola (Argentina),  Xabi 
López-Arostegui (Espanya), 
Conor Morgan (Canadà), Shawn 
Dawson (Israel) i Simon Birgan-
der (Suècia). A més, Mathias, 
Harangody i Neno Dimitrijevic 
han aprofitat per viatjar als seus 
països per temes burocràtics 
referents als seus visats, de 
manera que només s'han 
quedat a Badalona entrenant 
Ventura, Nogués i Todorovic. 

La Platja dels Pescadors va ser l'escenari 
dissabte passat de la primera jornada de 
la Lliga Catalana d'Hivern de Volei Platja, 
prova que organitza la Federació Catalana 
de Voleibol. Hi van participar un total de 46 
parelles, 24 masculines i 22 femenines. / 
Foto: Flash Bdn

 Volei platja també a l'hivern

La piscina Mireia Belmonte serà l'escenari de 
la segona edició de la 100x100 per relleus. La 
prova, per equips, consisteix en completar 100 
sèries de 100 metres. La data límit per apuntar-
s'hi és el 14 de desembre i podeu trobar el 
formulari al lloc web www.cnbadalona.cat.  Foto: 
@CNBadalona

El 23 de desembre, la 100x100 per relleus

Sin título-1   2 28/11/2018   11:40:54



Proclamació 
d’ÀLEX PASTOR
com a candidat a les 
Municipals 2019

Dissabte 1 de desembre, a les 12h 
al Teatre Blas Infante de Badalona 
(c. Andrés Segovia, 45)

Ens acompanyaran

Paquita Teruel, presidenta del PSC Badalona

José Luis Ábalos, ministre de Foment 
i secretari d’Organització del PSOE 

Miquel Iceta, primer secretari del PSC

@psc.badalona badalona.socialistes.cat@PSC_Badalona

Socialistes
de Badalona
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TALLER: Guixeres, 52  Badalona 

PADDOCK-BDN
ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

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

BOTIGA: Baldomero Solà, 4  Badalona 
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Futbol | J.C.

El Seagull posa a prova el seu liderat

Un gol de Sara Serna va donar 
una nova victòria al Seagull al 
camp del Pardinyes (0-1), que 
permet a les Gavines seguir al 
capdavant de la classificació 
amb 28 punts, tres més que 
el Saragossa. Precisament 
l'equip aragonès serà el proper 

rival del conjunt de Jordi Ferrón, 
aquest diumenge a l'Estadi 
(12h). Un partit clau per conso-
lidar el lideratge en un tram final 
de la primera volta força dur, ja 
que després el Seagull ha de 
jugar al camp del Barça (el 9 
de desembre) i ha de rebre el 
Collerense (el 22), dos rivals 
directes de la zona alta. 

Futbol | J. C.

La manca d'efectivitat està 
suposant un greu maldecap 
per al CF Badalona. Davant 
del Peralada, a l'Estadi, els 
de Calderé van encadenar el 
tercer partit consecutiu sense 
marcar i malgrat mantenir el bon 
to defensiu van encaixar una 
derrota dolorosa (0-1). Després 
de 426 minuts d'imbatibilitat, 
el porter Morales va tornar a 
encaixar un gol en una de les 
poques arribades del Perala-
da, que va treure'n el màxim 
profit. L'àrbitratge tampoc va 
ajudar, amb algun gol anul·lat 

força discutible. La derrota deixa 
els escapulats novens amb 18 
punts i ara toca aixecar-se en els 
següents compromisos, aquest 
diumenge al Camp del Conquen-
se (12h) i el 9 de desembre a 
casa contra el Barça B.

La sequera de gols passa factura

Els Dracs enceten la
temporada amb
les semifinals de la Copa

Cop dur a l'Estadi. / Foto: Eloy Molina

El primer equip dels Dracs 
debu ta  aques t  d iumenge 
a la  Copa d 'Espanya ,  on 
s'enfrontarà als Gijón Mariners 
(11.30h) al camp de Badalona 
Sud. Las Rozas Black Demons 
i Coslada Camioneros juguen 
l'altra semifinal. D'altra banda, 
l 'equip sub-15 dels Dracs 
ha acabat tercer a la Copa 
Catalana.

El Rugby Club Badalona ja 
coneix els seus rivals a la 1a 
catalana, que arrencarà el 15 
i 16 de desembre. Seran el 
CRC Terrassa, el Mataró, el 
FCB Grana, el CRS Torroella, el 
CNPN B, el Quebrantahuesos, 
el Sabadell, l'Osona, el BUC 
B, el Cocodrils i el Gòtics B o 
l'INEF BCN, que s'estan jugant 
l'última plaça.

Els Taurons tornaran a 
l'acció el cap de setmana 
del 15 i 16 de desembre

Sin título-1   3 28/11/2018   11:44:04
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La b ib l io teca Cent ra l  de 
Badalona acull, fins l’11 de 
desembre, una mostra dels sis 
fanalets gegants de Badalona, 
un dels elements tradicionals 
del Nadal més singulars de 
la ciutat. L’impulsor d’aquesta 
iniciativa és l’activista cultu-

Can Casacuberta acull els 
sis fanalets gegants per rebre els Reis

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

ral Joan Giralt. Els fanalets 
han estat restaurats pels seus 
artistes creadors i, després de 
la seva estada a Can Casacu-
berta, es distribuiran per les 
altres cinc biblioteques munici-
pals de Badalona. Com cada 
any, aquests equipaments han 

preparat tallers perquè tots 
els nens de la ciutat puguin 
construir els seus fanalets per 
anar a rebre els Reis d’Orient el 
pròxim 5 de gener. A més, com 
cada any, podrem escoltar el 
conte “El Fanalet d’en Tasi” a 
les biblioteques de Badalona.

¿Como quereis que 
apostemos por el transporte 
público si ir de #Badalona a 
Esplugues cuesta en un dia 
de lluvia 1h.30? @Enserio78

Hem posat en marxa el 
nou servei d'Intervenció 
de Proximitat. Patrullarem 
amb motocicletes realitzant 
serveis planificats a les zones 
més conflictives de la ciutat. 
#Badalona @Badalona_GUB

A Can Casacuberta semblen 
molt contents amb @AjBada-
lona. Fred(16° sala infantil a 
l’hivern), plaga de xinxes fa 
poc, extintors caducats... Així 
s’han de mantenir totes les 
instal.lacions municipals? No 
anem bé així @julipoveda_cat

Opinio-18-19.indd   1 27/11/2018   18:34:35
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@TotBadalona La fira de 
Nadal cada any té menys 
parades dedicades als 
productes d’aquestes festes. 
Una pena @giru39

@TotBadalona Com cada any 
la visitarem @BDN_info

@TotBadalona La visitaré y no 
comprare nada por los precios 
abusivos de todos los años 
@packo_bdn

El pessebre de la plaça Sant 
Jaume de Barcelona desperta, 
durant els darrers anys, polèmi-
ques de tot tipus per la nova 
interpretació del naixement 
de Jesús. La representació 
d’enguany ha estat encarre-
gada a l’escenògraf badaloní 
Sebastià Brosa, que sota el títol 
‘Tots a taula’, gira entorn de les 
reunions i els àpats en família 

així com també vol recordar 
els bons desitjos nadalencs. El 
pessebre ha aixecat força polse-
guera amb moltes crítiques, a 
través de les xarxes socials, 
de ciutadans que demanen un 
pessebre més tradicional. El 
pessebre de la plaça de Santa 
Jaume de Barcelona restarà 
obert fins el pròxim 6 de gener, 
dia de Reis. 

Sebastià Brosa, escenògraf badaloní 
autor del pessebre de Barcelona

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Visitaràs la Fira de Nadal 
instal·lada ja a la plaça de la 
Plana?
Sí, la visitaré 77%
No, no la visitaré 23%

Pròxima pregunta:
Creus que calen més cam-
panyes per millorar la neteja 
dels carrers de Badalona?
Sí, fa falta
No, no fa falta

186 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres seguidors 
han opinat!

Carles Ceve
Ja era hora que fessin 
algú ben fet, no hi havia 
cap posada bé, totes 
estaven mogudes. Ara no 
tindrem papereres? 

Sonia López
Ya era hora.....solo servían 
para que la gente las 
utilizase de papelera

Conchi Carmona
Lo que tenian que hacer es 
plantar arboles como toda 
la vida habian,luego les dio 
por poner esas macetas 
horribles. 

18
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Setmana anterior: 
Parc de Can Solei i Ca l'Arnús

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 

Tot va començar fa uns 40 
anys, quan Enrique Tomás, va 
començar amb el seu primer 
negoci: una parada al mercat 
de la Salut. D'aquí ha aconse-
guit arribar a un centenar de 
botigues, als llocs més emble-
màtics de tot el món. Manté la 
central de l’empresa a Badalona. 

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?

El Grup Belles Arts és una 
as so c iac i ó  sense  àn im 
de lucre amb la f inal i tat 
d'aplegar a totes les perso-

Descobrim un racó quotidià de Badalona

Enrique Tomàs

On és?

Fet a Badalona 

Entitats

Grup Belles Arts Badalona

nes amb inquietuds artísti-
ques, tant si en practiquen 
alguna com si no.

Opinio-18-19.indd   3 26/11/2018   11:39:10



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
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Divendres 30 de novembre

Exposició sobre el cinema a 
Badalona, la gran il·lusió, fins el 
17 de febrer, al Museu 

Exposició 'Anar i tornar a 
Brossa', fins el 3 de febrer, al 
CC El Carme

Fira de Nadal a la plaça de la 
Plana, fins el 23 de desembre 

Pista de gel, a la pista de Sant 
Josep de la Plana, fins el 6 de 
gener 

Inauguració de les grans 
Caixes de Regal de Nadal a 
diferents barris de Badalona, 
durant la tarda 

Festival de Glosa de la Unió 
de Corals de la Gent Gran, a les 
18h, al Teatre Blas Infante

Presentació del llibre Can-
yadó, la porta de llevant, a les 
18h, a la Biblioteca Canyadó-
Casagemes Joan Argenté 

Concert de Santa Cecília: Co-
ral del Círcol + Coral Art 9 de 
Granollers, a les 21:30h, a la 
Badalonense, carrer Sant Anas-
tasi, 14

Tribut a Coldplay, amb Colday, 
a les 23:30h, a la Sala Sarau 
08911

Dissabte 1 de desembre

Actes del Dia Mundial contra 
la Sida, a la plaça de la Vila 

Festa Hola Nadal!, a partir de 

les 10h, i durant tot el dia, Fira 
Hola Nadal al Passeig Marítim

6a Fira de Joves Creadors i 
creadores de Badalona, Espai 
Jove i Connect’art. Durant tot el 
dia al Passeig Marítim 

Inauguració de l’Arbre de la 
plaça de la Vila, a les 18h, a les 
18:30h, encesa llums de Nadal i 
a les 19h, encesa llums del Pont 
del Petroli 

Concert d’Europa FM, amb 
Àlvaro Soler, Blas Cantó, Wally 
López i Brian Cross. A les 20h, 
al Passeig Marítim 

Jocs de les anomalies, als 
comerços del carrer de Mar i 
Canonge Baranera, fins el 3 
de gener 

Teatre amb Mans Enlaire de 
UtresTeatre, a les 21h, al Círcol

Teatre amb l’obra Rhumans, 
amb Rhum & Cia, a les 21h, al 
Teatre Zorrilla

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

Diumenge 2 de desembre

23è Mercat del Trasto, de 10h a 
14h, al parc de les Muntanyetes 
de Montigalà 

Rema per la Marató de TV3, 
d’11h a 14h, al Moll de Capita-
nia del Port de Badalona 

Concert a la residència 
d'avis Roca i Pi que la coral 
La Badalonense ofereix cada 
any als avis, a les 11h, a la 
mateixa residència 

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

Teatre familiar amb Safari de 
la companyia La Baldufa, a 
les 12h, al Teatre Blas Infante 

Ballada de sardanes a la Pl. 
Trafalgar, a les 12h., organitza 
l'Ateneu Cultural de Llefià.

Badalona a escena, teatre 
amb La cantant Calba, de la 
companyia Món Animal, a les 
19h, al Teatre Principal 

Cicle Enjoy the silence, con-
cert amb Mike Erentxun, a les 
19:30h, al Círcol

Dilluns 3 de desembre

Cicle Per fí és dilluns! Concert 
amb Conjunt Pro 1 + Combo Su-
perior 2, a les 20h, a l’Escola de 
Música Moderna de Badalona

Dimarts 4 de desembre

Col·loqui sobre Maria Aurèlia 
Campmany, paraula i compro-
mís, amb Marta Nadal Brunès, 
Llicenciada en Filologia Catala-
na. Crítica literària, a les 17h, al 
Teatre Principal

20

 Badalona 

21
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Tallers de manualitats nada-
lenques, de 17:30h a 19:30h, a 
la Fira de Nadal d de la Plana, 
també els dies 5, 11, 12, 13 i 14 
de desembre 

Dimecres 5 de desembre

Poesia & Cia, amb cançons 
poètiques, amb Jorcx, a les 
20h, al Teatre Zorrilla.

Concert amb Kosmic Band, 
tribut a Janis Joplin, a les 
23:30h, a la Sala Sarau 08911

Dijous 6 de desembre

Espectacle musical Cantamú-

21

sicos, del 6 al 9 de desembre, a 
les 18h, al Teatre del Círcol

Divendres 7 de desembre

Concert tribut a Aretha 
Franklin, amb Galetes Franklin, 
a les 23:30h, a la Sala Sarau 
08911

Dissabte 8 de desembre

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

Diumenge 9 de desembre

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

Dilluns 10 de desembre

Nadal solidari, fins el 2 de ge-
ner, urna i punt de recollida de 
joguines a la plaça de la Vila 

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 28/11/2018   15:10:41



Dimarts 11 de desembre

Taller de centres de taula de 
Nadal, de 10h a 13h, al Mercat 
de Llefià 

Taller de construcció de fana-
lets, a les 17:30h, a la Biblioteca 
de Canyadó Casagemes 

Dimecres 12 de desembre

Taller de centres de taula de 
Nadal, de 10h a 13h, al Mercat 
de Sant Roc 

Taller de construcció de fa-
nalets, a les 18h, a la Biblioteca 
de Llefià

Dijous 13 de desembre

Taller de centres de taula de 
Nadal, de 10h a 13h, al Mercat 
de La Salut 

Concert de Nadales a la Fira 
de Nadal, a càrrec de la Coral 
de primer ESO, Escola Arrels 
Esperança

Presentació del projecte 
guanyador del premi Lluís 
Carulla 2016, que incorpora 38 
peces del fons del Museu, a les 
19h, al Museu

Inauguració del Pessebre 
de la plaça de la Vila, a les 

19h, cantades de nadales, a 
les 19:15h, inauguració del 
pessebre i a les 19:30h, de la 
Mostra de Diorames al Refugi 

Audició d’òpera: l’italiana 
in alger i, a càrrec de Fe-
rran Compte, a les 19:30h, 
a l’Espai Marina de l’Orfeó 
Badaloní

22

ESPECIAL
JOGUINES I
OBJECTES
DE NADAL

23

Diumenge 2 de desembre
De 10 a 14 h, al parc de les Muntanyetes
Com arribar-hi:
Bus: B1, B2, B4, B19, B23, B24, M27, B29 i B80
Metro: L1 Fondo

+informació:
Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat
Tel. 93 483 29 89

Hi col·labora:

Donem una nova vida
als objectes usats!

 MERCAT SOLIDARI

FIRA D’OBJECTES
USATS DE
BADALONA 2018

TOT 132x93,5-23è MERCAT DEL TRASTO_ok.indd   1 28/11/18   14:12
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

El premi dels Jocs Florals de 
Barcelona consagra el poeta 
mallorquí Hilari de Cara dos 
anys després de rebre el premi 
Carles Riba. La seva poesia vi-
tal, sensual i intuïtiva agafa un to 
més reposat en aquestes medi-
tacions escrites des d'on viu, da-
vant del port de Manacor.

Quaderns del 
port. 

Premi Jocs 
Florals de 
Barcelona 2018

Facilitat per Saltamartí Llibres

«No matarás, hijo, tú no ma-
tarás. Porque ningún hombre 
vuelve a ser el mismo después 
de haber quitado la vida a otro 
hombre.» La nueva novela de 
Julia Navarro. Fernando, joven 
editor hijo de un republicano 
represaliado, decide huir de 
una España abatida.

Editorial

Tú no matarás

Navarro, 
Julia

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. 163

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

Estrenes de Cinema

Superlópez

2.0

A la sombra de Kennedy

Direcció: Javier Ruiz Caldera
Intèrprets: Dani Rovira, Alexandra Jiménez, Julián 
López, Maribel Verdú, Pedro Casablanc

 Juan López s'esforça per ser un tipus normal que 
gaudeix amb el seu croissant matinal a l'oficina. 
Però amb la seva supervisió, la seva força so-
brehumana i la seva capacitat per volar, li resulta 
difícil no destacar.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Shankar Shanmugam
Intèrprets: Akshay Kumar, Amy Jackson, Adil Hus-
sain, Sudhanshu Pandey, Rajinikanth

Un científic tracta de capturar un robot superpode-
rós fet a la seva imatge i semblança. El govern es 
veu obligat a reactivar aquell robot per lluitar contra 
una espècie d’intel·ligència artificial feta de mòbils.

 
Crítica:   Públic: 

Direcció: Rob Reiner
Intèrprets: Woody Harrelson, Michael Stahl-David, 
Richard Jenkins, Jennifer Jason Leigh, Jeffrey 
Donovan

El demòcrata més poderós de Washington, Lyn-
don Johnson, descobreix que el seu nou lloc com 
a vicepresident de JKF el torna pràcticament irre-
llevant i plana damunt seu la fi de la seva il·lustre 
carrera.
Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

ESTRENES.indd   1 27/11/2018   15:26:15



Cultura

Després de les obres de 
remodelació del sostre del 
teatre,, aquest cap de setmana 
el Círcol torna a obrir el teló. I 
ho fa amb una programació de 
luxe, gràcies al cicle Enjoy the 
silence. Aquesta proposta ha 
permès portar al teatre badaloní 
figures com Coque Malla, The 
New Raemon o el grup La Iaia. 
Aquest diumenge, a les 19:30h, 
actuarà el 50% dels Duncan 
Dhu, Mike Erentxun. El cantant 
és un artista imprescindible per 
entendre el pop/rock espanyol 
dels anys 80/90  i que ve al Círcol 
amb nou disc:  El hombre sin 
sombra. Tal com diu ell “es un 
disco que habla del amor y sus 
consecuencias”. D’altra banda, 
aquest mateix cicle portarà al 
mateix teatre el grup català 
Animal, durant el mes de gener.

Música | Redacció

24

Mikel Erentxun actua aquest 
diumenge al reobert Círcol

25

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 
oficines, matins, al carrer d’en Prim 131 
de Badalona.

Mikel Erentxun actua aquest diumenge al Círcol 

Carrer 
a carrer 

Estació de l’any entre l’estiu 
i l’hivern. A l’hemisferi nord 
comença el 22 o 23 de set-
embre i s’acaba el 21 o 22 de 
desembre. Està situat en una 
zona on altres carrers també 
porten el nom de les esta-
cions de l’any. 

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

Carrer de la tardor

El Remei

L’activitat musical no s’aturarà 
al teatre badaloní durant la 
pròxima setmana, la del Pont 
de la Puríssima. El dijous 6 de 
desembre, a les 20h, podreu 
escoltar el musical The King 
is Back, amb la companyia 

Cantamúsicos, amb la música 
de Michael Jackson com a 
protagonista. Els dies 7,8 i 9 de 
desembre, la mateixa compan-
yia portarà l’espectacle infantil 
que porta nom al proyecte; 
Cantamúsicos. 

Michael Jackson i cantamúsicos 
durant el Pont de la Puríssima 

20(ELMEUCARRER).indd   2 27/11/2018   18:26:33



La companyia Món Animal, de 
solvència contrastada i conegu-
da pel públic badaloní gràcies 
als seus darrers muntatges amb 
els quals ens han fet reflexionar 
sobre temes tan actuals com 
l’explotació laboral, la corrupció 
política, els límits de l’ètica o la 
hipocresia, tornen a la càrrega 
amb una nova edició del cicle 

Badalona Escena. En aquest 
cas presenten l’obra La cantant 
calba, d’Eugène Ionesco, una 
peça representativa del gènere 
de l’absurd amb una crítica de la 
vida quotidiana on els personat-
ges són incapaços de comuni-
car-se entre ells mateixos; tot un 
clàssic per a qui vulgui rellegir-la. 
L’obra serà representada aquest 
diumenge, 2 de desembre, a les 
19h, al teatre Principal. 

Teatre | Redacció
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La companyia Món Animal presenta 
La cantant calva 
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La formació Balkumbia va 
guanyar dissabte el premi a la 
millor banda del Concurs de 
Música de Badalona, organitzat 
per la Rotllana. D’altres grups 
i cantautors badalonins com 
Nicomac, Maní Picao o Màrius 
Alfambra també van guanyar 
altres guardons durant la nit de 
música de la ciutat. 

Després de l’èxit de Rhum, 
homenatge al pallasso “Monti”, 
la companyia Rhum & Cia ens 
torna a sorprendre amb aquest 
espectacle, la segona part de 
la seva “biologia clownesca”.  
Una companyia "inestable" de 
pallassos que segueix la línia 
marcada per Rhum i porta a 
escena la segona part d'un 
díptic clownesc. L’espectacle 
serà aquest dissabte, 1, a les 
21h al Zorrilla. 

Manel Fuentes actua aquest 
dissabte 1 de desembre (24 h) al 
Sarau 08911 del polígon de Can 
Ribó. El carismàtic periodista i 
xòuman barceloní continua de 
gira permanent als escenaris 
amb el seu particular homenatge 
a la música (i a la persona) del 
Boss. Fuentes portarà a la sala 
badalonina el format acústic, la 
«versió íntima», de les cançons 
de Bruce Springsteen.

La banda Balkumbia 
guanya el vintè Concurs 
de Música de Badalona 

La família de Rhum 
& Cia arriba al Teatre 
Zorrilla 

Nova actuació de Manel 
Fuentes al Sarau 08911

L’obra està integrada dins del cicle Badalona Escena 
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Parlem amb Xavier Navarro, coautor 
del llibre Canyadó, la Porta de Llevant. 
50 anys de barri, 5 segles de Badalona 

Com ha anat la recopilació 
de la història del barri de 
Canyadó?
La recopilació de la història 
sorgeix arrel de trobar molta 
documentació original repar-
tida per la seu de l’Associació 
Veïnal de Canyadó. Des de la 
Junta es va considerar interes-
sant posar ordre a tot aquell 
desgavell. A tot això se li va 
sumar que  el 2018 (vam iniciar 
la tasca el 2017) Canyadó 
celebrava el seu 50è aniver-
sari. Durant aquest any amb 
el Pedro Jesús (coautor del 
llibre), la Junta, altres veïns i 
el mateix Museu de Badalona, 
hem estat recopilant la infor-
mació necessària per primer 
fer una exposició (anomenada 
“Canyadó, la Porta de Llevant) 
i després l’edició d’un llibre. 
Cal dir que d’aquest material 
s’han digitalitzat més de 9.700 
documents. A més, ara mateix 
estem treballant per que tot 
aquest material estigui en 
mans del Museu de Badalona.

"El llibre mostra imatges aèries 
del 1962 on es veu quan no 
existia encara cap dels actuals 
edificis d’habitatges"

Que heu volgut destacar en 
aquest llibre que recull els 
50 anys d’història del barri?
Hem intentat parlar de tot: de 
la Masia, de les indústries, de 
l’escola, del veïnat, etc. Però 
sobretot hem volgut recollir 
la història “més recent” que 
no havia estat escrita enlloc, 
especialment les reivindica-

cions veïnals: Ca l’Arnús, la 
Baixadeta, la Festa Medieval, 
la qual ha esdevingut festa 
de ciutat; la rotonda, la nova 
escola, l’institut, el vandalisme 
de Can Ribó, entre d’altres.

L’edifici més singular, i que 
dona nom al barri, és la 
Masia Canyadó...té alguna 
història curiosa aquesta 
masia?
Efectivament, és un dels més 
singulars però no només del 
barri, sinó de tota la ciutat. 
D’h is tòr ies en té mol tes. 
Alguns histor iadors, com 
Carles Díaz, han intentat 
anar més enllà del que havia 
recollit, en el seu moment, 
Josep Maria Cuyàs als anys 
70. Díaz ha trobat algunes 

Xavier Navarro, coautor del llibre

dades que en aquest llibre es 
publiquen en primícia. De fet, 
ell mateix, en la última confe-
rencia del 50è, va explicar 
la anècdota que una antiga 
regidora dels primers ajunta-
ments democràtics li va expli-
car la idea de desmuntar la 
masia i recol·locar-la en un 
altre indret de la ciutat. 
“‘A Can Canyadó hi ha una 
Torre Morus’, deien les àvies”, 
expl icava Joan Rosàs en 
una conferència el passat 
mes d’abril. D’aquí també la 
relació de la Festa Medieval 
de Badalona amb els pirates. 
De fet, la torre de la masia 
s’usava per comunicar-se 
amb altres torres de guaita 
del Maresme quan venien els 
pirates.

27
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El 1968 el barri va canviar 
radicalment amb els habitat-
ges Sant Jordi. Com era 
Canyadó fa més de 50 anys?
Era com em deien els meus 
avis, tot referint-se a Badalo-
na: “Tot eren camps”. A princi-
pis de la dècada del 1960 
exist ia la Masia, l ’escola, 
les indústries i alguns pocs 
habitatges. La resta era tot 
camps de cultiu que poc a 
poc es van anar abando-
nant. De fet, el llibre mostra 
imatges aèr ies de l  1962 
on es veu quan no existia 
encara cap dels actuals edifi-
cis d’habitatges. Els canvis 
socials i laborals va fer que 
molts camps s’abandonessin 
i  acabess in en mans de 
constructores. Per sort, la 
Baixadeta i la Masia, gràcies 
al moviment veïnal, es van 
poder conservar i adoptar la 
funció d’àgora del barri.

El barri ha vist com han 
anat tancant grans 
empreses com Jumberca 
o la Piher, i això també ha 
fet canviar la fisonomia del 
barri, no?
Efectivament, el pas d’aquestes 
empreses, i d’altres que encara 
hi són, han sigut un bon motor 
no només pel barri sinó per a 
tota la ciutat. De Jumberca no 
en queda ni rastre (en lloc seu 
s’hi està edificant per acollir 
nous habitatges i equipaments 
públics: Casal de la Gent Gran, 
Centre Dia i una nova pista 
esportiva per a l’institut La Riera 
i el veïnat). Pel que fa la PIHER 
es troba totalment abando-
nada si bé queda pendent de 
ser rehabilitat per convertir-se 
en un equipament pels joves. 
Cal dir que aquest edifici està 
catalogat, desde 1998, com 
a bé cultural d'interès local 
(BCIN).

Alguna anècdota que podem 
trobar al l l ibre sobre la 
història de Canyadó i que 
era poc coneguda fins ara?
Un dels capítols que més pot 
interessar al públic badaloní és 
que es fa un resum al llarg litigi 
per aconseguir que Ca l’Arnús 
fos un parc públic. En Pedro 
Jesús té molta documentació 
relacionada amb les lluites 
veïnals per aconesguir-ho. 
Els principals promotors van 
les associacions de veïns de 
Canyadó, Iris-Sol-Cagemes, 
Centre, Manresà, dalt la Vila 
i la mateixa FAVB. En aquest 
sentit estem treballant en un 
nou projecte relacionat amb Ca 
l’Arnús, tot i que no en podem 
dir massa cosa. A més, en 
aquest llibre parlem de qui era 
la Comtessa de Ca l’Arnús. 
Molts veïns del barri encara la 
recorden quan se’ls hi perme-
tia entrar.

La presentació del llibre 
Canyadó, la Porta de 

Llevant. 50 anys de barri, 
5 segles de Badalona serà 

aquest divendres, 30 de 
novembre, a les 18h, a la 

Biblioteca Canyadó 
Casagemes Joan Argenté 
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Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@totbadalona.comLectors

Natàlia Carrasco , mare d’un 
alumne de 3r

Bones notícies les que a 
finals de la setmana passada 
arribaven a la nostra escola. 
Finalment tenim la foto del 
Registre on podem constatar 
la cessió del solar de l’Estrella 
a la Generalitat. I encara més, 
el proppassat dimarts 27 de 
novembre tots els partits polítics 
van aprovar per unanimitat la 
cessió del solar. Són 13 cursos 
els que portem esperant aquest 
moment i a la fi ha arribat.Tots 
els partits polítics que han 
passat per l’Ajuntament de 
Badalona sabien de la neces-
sitat que tenia Ventós Mir d’un 
edifici nou. L’equip de Govern 
de la ex alcaldessa Dolors 
Sabater va iniciar els tràmits 
per a la cessió i finalment ha 
estat el govern de l’actual Alcal-
de Àlex Pastor, mitjançant el 
regidor d’Educació, el senyor 
Jordi Subirana qui ha enllestit 
el tràmit de la cessió encallat 
en el Registre. Només ens 
queda esperar que la futura 
construcció de la nostra escola 
entri en els Pressupostos de 
la Generalitat de 2019. Hem 
de ser positius i ben segur que 
hi entrarà. Ara més que mai 
no podem defallir. La Genera-
litat ja té l'espai per edificar-
hi la futura escola Ventós Mir. 
Hem d'aconseguir, amb l'ajuda 
de l'actual govern municipal i 
l'oposició, que això sigui una 
realitat. Ha de ser un treball en 
equip juntament amb la comuni-
tat educativa de l'escola pública 
més antiga de Badalona.Bones 
notícies per a l'escola Badalona 

La cessió de l'Estrella per fer 
el nou Ventós Mir ja és una realitat

port que disposarà d'un solar 
de 10.000 m2 (al costat de 
l'ITV de Badalona) perquè el 
departament d'Ensenyament 
hi construeixi el seu nou edifici 
destinat a institut-escola que ha 
d'entrar en els Pressupostos de 
la Generalitat de l'any que vé. 
Al mateix temps esperem que 
alguna partida dels Pressupos-
tos vagi destinada a l'escola 
de Montigalà que també porta 
molts anys en barracons.
Mentre tot això no arriba, ens 
posem mans a l’obra per tenir 
un edifici digne i de qualitat?. 
La nostra escola ja té 92 anys 
i encara no vol jubilar-se. 
Hem demanat i reclamem a 
l’Ajuntament i a la Generalitat 
que facin els lavabos que falten, 
que es canviïn les finestres, que 
posin el suro del pati de l’escola 
gran (el suro és una cosa que 
segons fonts de l’Ajuntament 
de Badalona havia d’arribar 
d’immediat perquè estava ja a 
Intervenció, però no arriba) i que 
posin el mòdul que falta (estem 
a l'espera de l'informe que ha 
de fer l'empresa que recen-

tment va passar per Ventós 
mir). L’Ajuntament ha trigat un 
any i mig a construir un lavabo 
i tenim els materials aparcats i 
abandonats per fer-hi un altre. 
Actualment els membres de 
l’AMPA ens plantegem de posar-
nos els casc d’obra i fer aquest 
lavabo que tant necessiten els 
nostres fills, personal docent i 
no docent de l’escola gran. És 
trist oi arribar en aquest punt?. 
Doncs si les coses no canvien, 
atenció pares electricistes, 
lampistes i paletes voluntaris, 
hi estaríeu disposats a fer-ho?
No podem desistir, hem de 
seguir lluitant per una escola 
digna i de qualitat en un edifi-
ci digne i de qualitat. Mentre 
no arriba l’edifici nou hem de 
mantenir l’escola vella que 
tenim, si no ho fan els polítics 
hem de seguir fent-ho nosaltres 
i això comporta fer un lavabo sí, 
per molt surrealista que sembli. 
Trist però cert. Els nostres fills, 
professorat i personal de la 
nostra escola s’ho mereix. La 
seguretat de tots ells depèn ara 
per ara de nosaltres.
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CALDERA JUNKERS 
CERAPUR CONFORT ZWBE 25-3C 

desde

DES DE 47€ 
AL MES

CALDERA ARISTON 
CARES PREMIUM*  

* MILLOR 
PRODUCTE 

2016  PER LA OCU

instal·lació i IVA inclòs
1.260€

 desde

DES DE 35€ 
AL MES

instal·lació i IVA inclòs
1.695€ 

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

Tramitació de butlletins

VINE! T’ESPEREM!

       AQUEST NADAL REGALAT CONFORT   

EL SEU INSTAL·LADOR DE CONFIANÇA A BADALONA

0%
Financiació sense 

INTERESSOS 
fins a 3 anys

BOTIGA I EXPOSICIÓ
Avd. Martí i Pujol, 102 - 08912 Badalona
Tel. 93 880 59 02

www.globalclimainstalacions.com

AIRE CONDICIONAT
FUJITSU 1X1

instal·lació
 i IVA inclòs

999€ 

EL SEU AIRE CONDICIONAT 
PER MENYS DE 30€ CADA MES

BOMBA DE CALOR 
INVERTER A++

CALEFACCIÓ TOTAL 
desde

instal·lació i IVA inclòs
2.799€

DES DE 77.75€ AL MES

tovalloler o 
termostat 

de regal

PASSA PER LA BOTIGA I AGAFA EL TEU OBSEQUI NADALENC 

Bones 
Festes!
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Disseny de cuines: materials

Cada vegada surten al mercat 
més materials que ofereixen 
noves possibilitats. 

Però, quins són 
els més convenients?
• Materials per als mobles
Es recomanen els materials 
“atemporals”, que no passin de 
moda en dos dies. Hi ha una 
infinitat de materials contra-
xapats de totes les fustes 
possibles i fòrmiques de tots 
els colors. Opteu per les d’alta 

SUPLEMENT 
INTERIORS

brillantor, les mat donen un 
aspecte molt pobre i són més 
difícils de netejar. Si combineu 
dos colors mai alterneu les 
portes. Deixeu la part de dalt 
d’un color i la de baix en un 
altre, en tot cas. 
• Materials per a enrajolats. 
Reserveu-los només per a 
la part de cocció. Les peces 
grans i el color haurien d’anar 
en funció del moble i el taulell 
escollits.
• Materials per a taulells

Un món de possibilitats que 
depèn en gran mida del vostre 
pressupost, però també de la 
placa de cocció escollida: no és 
aconsellable, per exemple, un 
taulell sintètic si decidiu cuinar 
amb gas, no resisteixen la calor.
• Materials per a terres
Ni molt clars (qualsevol trepi-
tjada es veurà), ni molt foscos 
(qualsevol molla de pa o pols 
també es veurà)... Així que millor 
una cosa intermitja. Aposteu per 
peces grans.
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Com escollir les aixetes

Escol l i r  les aixetes per a 
la nostra cuina pot ser una 
missió una mica complicada 
si tenim en compte que no 
existeix un sol model. Bàsica-
ment existeixen aixetes de 
cuina que són d’un o dos 
comandaments, i amb una, 
dues o tres peces, però a més 
podem trobar-les fixades a 
la paret, o en el taulell de la 
pica. Abans de començar a 
escollir una aixeta que potser 
ens agrad i  mo l t ,  perquè 
és molt moderna i de fàcil 
instal·lació, haurem de saber 
quin tipus d’aixeta és la que 
mil lor combina amb l ’est i l 
de la nostra cuina. Si teniu 
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info@obradecor.com
Guifré, 150 Badalona, Tel: 93 464 63 39

Rosselló, 356 Barcelona, Tel: 93 459 35 09

una cuina minimalista, o que 
sigui molt moderna i a més 
estigui per estrenar, podreu 
decantar-vos per qualsevol 
de les aixetes d’últim disseny 
que podem trobar actualment 
en el mercat i entre les seves 
c a r ac te r ís t i q u e s  p o d e m 
trobar-nos amb models que 
fins i tot tenen un sensor que 
permet que s’obri i tanqui amb 
només apropar o allunyar 
les mans. O que tinguin tot 
tipus de materials com, per 
exemple, vidre. Si teniu una 
cuina tradicional o d’estil una 
mica rústica, podeu optar per 
aquelles aixetes d’un o dos 
comandaments i que acostu-

men a ser brillants amb un 
acabat cromat. També les 
podeu trobar en bronze (un 
estil o material ideal per a les 
cuines vintage o rústiques).

30
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El més nou en plats de dutxa

Els nous plats de dutxa fabri-
cats amb resines minerals i Gel 
Coat sanitari tenen l’avantatge 
dels ceràmics en resistència i 
la versatilitat dels acrílics en el 
seu disseny.
• Dissenys: la tendència és 
als models extraplans, bonics 
i més fàcils de netejar. Entre 
els dissenys, el que imita la 
pissarra destaca per la seva 
originalitat.
• Higiene: el Gel Coat  sanitari 
és un acabat que porta un 
tractament antigèrmens, la 
qual cosa garanteix que el plat 
gaudeixi de major higiene.
• Durabilitat: el material està 
compost per resines minerals 

aco lor ides formades per 
minerals com el sílex, el quars 
o la dolomita. A aquesta capa 
de resines se li afegeix una 
de Gel Coat , un material que 
s’utilitza per donar acabats 
d’alta qualitat i resistència a 
superfícies de fibra reforçada.
• Impermeabilitat: els plats 
de dutxa de resines minerals i 
Gel Coat  són extremadament 
impermeables. 
• Resistència al ratllat i 
neteja: tenen alta resistència 
al ratllat, els raigs ultraviolats 
i els gèrmens, així com als 
productes químics. Es netegen 
fàcilment i podeu uti l i tzar 
diferents productes.

• Tractament antilliscant: els 
plats de dutxa porten un tracta-
ment antilliscant que assegura 
que es poden utilitzar amb total 
seguretat.
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La certificació energètica

El certificat energètic és un 
document on es descriu com 
d’eficaç és un immoble en 
consum d’energia. Per deter-
minar la qualificació energètica 
d’un habitatge es concedeix 
una etiqueta que designada 
l’habitatge amb les lletres “A”, 
“B”, “C” … fins a la lletra “G”, sent 
la “A” la qualificació correspo-
nent als immobles més eficients 
i la “G” la dels menys eficients. 
Des de l’1 de juny del 2013 
és obligatori que els propie-
taris facilitin als compradors 
o llogaters l’etiqueta energèti-
ca de l’habitatge, un adhesiu 
com el dels electrodomèstics, 
en el qual s’especifica el grau 
d’eficiència energètica de la 
casa, és a dir, quanta energia 
consumeix per abastar el grau 
de confort necessari.
34

Quina validesa té el certificat?
El període de validesa del certi-
ficat és de 10 anys, transco-
rreguts els quals serà precís 
renovar-lo.

Quin és el procediment?
El propietari ha de contractar els 
serveis d’un tècnic competent 
(arquitecte, arquitecte tècnic, 
enginyer o enginyer tècnic). El 
professional ha de personar-se 
en l’habitatge i prendre totes les 
dades necessàries:

• Aixecament volumètric de 
l’habitatge, elaborant plànols a 
escala en planta i alçat sobre els 
quals realitzar els corresponents 
mesuraments.

• Estudi de les façanes, sostres 
i terres, tant de la seva gruixària 

com de la seva composició.

• Estudi de les fuster ies 
exteriors.

• Característiques dels equips 
de calefacció, d’aire condicionat 
i de producció d’aigua calenta 
sanitària.

Una vegada elaborat l’informe, 
el tècnic ens farà entrega del 
mateix. El següent pas és regis-
trar-ho en l’organisme habilitat 
per a tals efectes de la Comuni-
tat Autònoma corresponent, que 
avaluarà l’informe. Si és correc-
te, expedirà l’etiqueta.

El propietari ja disposa de 
l’etiqueta oficial i podrà incor-
porar-la en els anuncis de venda 
o lloguer de l’immoble.
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- Microciment - Aplicacions decoratives de la Pintura 

- Disseny interiorisme - Pintura en general  

-Reformes integrals - Restauració - Lacats 

- Papers pintats i vinils, etc...

C/ Frai Brasili Sant Josep, 4 Local - 08911 Badalona (Barcelona)

T. 93 389 05 68 / M. 630 18 13 18 | info@renovacolor.es | www.renovacolor.es
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bellezaactiva.com
  

La perfiloplàstia consisteix 
en un conjunt de tècniques 
de cirurgia estètica que es 
porten a terme per aconseguir 
equilibrar les formes anatò-
miques fac ials. Aquestes 
tècniques són la rinoplàstia 
(operació de nas), la mento-
plàstia (operació de mentó) i 
la malarplàstia (operació de 
galtes).
Una vegada s’ha acabat de 

 Cirurgia estètica: perfiloplàstia 
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Tendències

fer la intervenció de cirurgia 
estètica es pot perfeccionar 
el resultat amb la tècnica de 
lipofilling, mitjançant la infil-
tració a sota de la pell de 
petites dosis de greix que 
prèviament s’han extret del 
mateix pacient, i que estan 
enriquides amb factors de 
c r e i xe m e n t  p l a s m à t i c s , 
per acabar de remodelar i 
rejovenir el rostre. Gràcies 
a aquests factors de creixe-
ment provinents de la sang 

del pacient s’aconsegueixen 
millors resultats que només 
amb el greix, a més d’una 
durada més per l longada 
dintre de l’organisme, això 
és així gràcies a la capaci-
tat regeneradora del greix 
que conté cèl·lules mare. A 
més, s’ha demostrat que el 
greix no és reabsorbit pel cos, 
amb la qual cosa els tracta-
ments són més eficaços que 
quan s’introdueixen implants 
facials sintètics.
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• Aloe vera: és una planta 
rica en nutrients, vitamines, 
minerals i aminoàcids per a 
l ’organisme. L’oli hidratant 
amb Aloe vera regula la 
humitat de la pell i la manté 
suau i elàstica. 
• Ametlla: és rica en nutrients, 
proteïnes, minerals i vitamines 

 Essències per fer massatges 
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A i E. A més, posseeix una 
elevada concentració d’àcids 
grassos essencials.
• Camamilla: serveix per tractar 
problemes musculars provo-
cats per l’exercici intens o les 
males postures. I a més combat 
l’ansietat i l’insomni.
• Eucaliptus: s’utilitza per alleu-
gerir problemes musculars, 
artritis i reuma. El seu ús relaxa 

la pell del rostre i del cos.
• Ginebre: dóna fermesa al 
bust i estimula l’aparell circu-
latori. Té un efecte tonificant.
•  L avanda:  és  ca lmant , 
ant isèpt ica i  c icatr i tzant . 
A més de t rac tar  do lo rs 
reumàtics s’utilitza per dismi-
nuir la hipertensió, alleugerir 
infeccions cutànies, ferides i 
picades d’insectes.
• Llimona o cítrics: dispersa 
les energies dolentes. 
• Melissa: és un magnífic 
sedant i un tònic relaxant 
que fa disminuir l’ansietat i el 
nerviosisme.
• Orquídia: és hidratant i molt 
relaxant.
• Sàndal:  h idrata i  actua 
contra la sequedat de la pell.
•  Violeta:  és una de les 
essències més relaxants.
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MODA Y ARREGLOS DE ROPA
Rambla Sant Joan, 79 A Badalona

637 143 341 · 930 072 088

TENDENCIES.indd   2 27/11/2018   18:43:32



38 39

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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Sis jornades, 200 donacions
El Banc de Sang i Teixits i 
BSA han apostat enguany per 
incrementar les  campanyes 
de donació de sang en centres 
de l ’organització sanitària 
municipal. Si l'any 2017 se’n 
van celebrar dues, en el que 
portem de 2018 ja se n’han dut 
a terme sis -que han recollit 200 
donacions (26 de nous donants)- 
a les quals se sumaran ara la del 

Les jornades seran obertes 
a totes les persones que hi 
vulguin participar (ciutadania i 
professionals dels centres). En 
el cas del CSSC, la campanya 
es durà a terme de 10 a 14 
hores i de 16 a 19 hores, mentre 
que al CAP Morera-Pomar se 
celebrarà en horari de matí, en 
concret de 10 a 14 hores.
 Cal destacar que les dues 
campanyes tindran lloc poc 

abans de les festes nadalen-
ques,  època en què les 
donacions baixen un 30%. A 
Catalunya, cada dia es neces-
siten 1.000 donacions per 
atendre els malalts. En general, 
pot donar sang qualsevol 
persona que tingui bona salut i 
compleixi aquestes condicions: 
tenir entre 18 i 70 anys, pesar 
50 quilos o més i, en cas de ser 
dona, no estar embarassada. 

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

Salut

 Donacions de sang a Badalona 
 abans de Nadal 

34_pag.31_SALUT.indd   2 28/11/2018   11:59:58



40 41

tractaments. Abans de complir 
els 75 anys, més del 70% de 
la població necessitarà rebre 
sang o productes derivats.

10 i la del 17 de desembre. Les 
persones que participin en 
la campanya rebran un SMS 
quan la seva sang s’enviï a un 
hospital per tractar un pacient. 
Des del moment de la donació 
fins que la sang és transfosa, 
per exemple, a un accidentat, 
passa una mitjana de 20 dies.
Un cop feta la donació, la 
bossa de sang ar r iba a l 
laboratori central del Banc 
de Sang i Teixits, ubicat a 
Barcelona. Allà s’inicia un 
procés de fraccionament que 
consisteix a dividir la sang en 
tres parts: glòbuls vermells, 
plasma i plaquetes. El 55% 
dels glòbuls vermells s’utilitza 
en especialitats mèdiques i 
un 40% en usos quirúrgics. 
La majoria de transfusions de 
plaquetes es fan per prevenir 
hemorràgies en pacients que 
en tenen dèficit.

Malgrat els avenços cientí-
fics i tecnològics, la sang no 

es pot fabricar i la donació 
és l’única font que assegu-
ra que els malalts tinguin la 
sang necessària per als seus 

Av. President Companys, 57 local
08911  Badalona

Tel. 93 464 21 34
info@boramarserveis.com

Persones que cuiden de persones
Els serveis domèstics i d’assistència domiciliària de la teva zona

Empresa Registrada amb el núm. S03775 en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
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de l’aplicació que forma part 
del pla de mitjans socials de 
l’organització –BSAlut-. “Qui 
millor que els propis profes-
sionals assistencials per fer 
arribar a la població la infor-
mació fiable, útil i de qualitat 
per sobre del “soroll informa-
tiu” que qualsevol pot trobar 
a Dr.  Google? ” pregunta 
Maria Navarro, responsable 
d’estratègia digital de BSA. 
Per tots aquests motius, els 
canals de comunicació –inclo-
ses les xarxes socials- de BSA 
sempre compleixen amb els 
criteris mínims perquè la infor-
mació sanitària sigui de qualitat 
i, alhora, ajudar a l’alfabetizació 
digital de la població. Aquests 
criteris són, entre altres, citar 
les fonts de forma correcta; 
informar i contrastar fets sent 
fidels a la font; fer constar la 
data intentant que sigui el més 
actual possible; l’autoria sempre 
ha de ser clara i si hi ha conflicte 
d’interessos, aquests han de 
quedar manifests; i sempre, 
necessitem l’evidència suficient 
per poder emetre qualsevol 
consell de salut. 

Badalona Serveis Assistencials 
(BSA) s’adhereix a la iniciativa 
#SaludsinBulos de l’Observatori 
dels Bulos de Salut a Internet. 
La plataforma persegueix la unió 
de tots els actors implicats per 
detectar ràpidament les menti-
des i desmuntar les informa-
cions falses que circulen per les 
xarxes socials i les aplicacions 
de missatgeria instantània. La 
finalitat–compartida per BSA- 
és la de millorar la qualitat de la 
informació de salut a la xarxa.  
BSA APPediatria, l’aplicació 
mòbil del Servei de Pediatria de 
l’organització encapçala aques-
ta iniciativa amb la secció “Que 
no t’enREDin”. Dins aquest 
nou apartat, l’equip pediàtric 

desmitifica, a cop d’informació 
audiovisual, els “bulos” i mites 
més populars. La desinformació 
al voltant de les vacunes en la 
salut infantil és un exemple que 
l’equip combat amb informació 
fiable, professional i propera. 
“Internet i les xarxes socials 
poden ser una font enorme 
de dades útils però també un 
risc per a la salut de persones 
vulnerables o sensibles com 
poden ser els infants i la seva 
salut” assegura Veronica Villa-
rejo, infermera pediàtrica que 
forma part de l’equip de BSA 
APPediatria. 
Convertir-se en un referent com 
a font oficial d’informació fiable i 
contrastada és un dels objectius 

 BSA s’adhereix a la iniciativa  
 #SaludsinBulos 

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 
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Volem donar-nos 
a conèixer 
“No proposem conferències, 
proposem un diàleg entre els 
assistents i els investigadors, 
un espai d’interacció perquè 
volem explicar-nos i apropar 
la realitat de la recerca del 
campus a la nostra pobla-
ció”, explica el copresident 
d’Amics de Can Ruti i direc-
tor de l’Institut de Recerca 
Germans Trias i Pujol (IGTP), 
el Dr. Manel Puig, “és impor-
tant per nosaltres fer arribar la 
tasca assistencial i de recer-
ca que es fa a Can Ruti als 
ciutadans, perquè la nostra 
ciutadania ho conegui i ens 
conegui”.

El projecte Amics de Can 
Ruti participa d’un cicle de 
conferències de divulgació 
científica que tindran com 
a eix vertebrador el càncer, 
tema central, també, de La 
Marató de TV3 i Catalun-
ya Ràdio, que se celebrarà 
el pròxim 16 de desembre. 
El programa s’ha ar ticulat 
entorn 10 xerrades en què 
investigadores i investigadors 
del Campus Can Ruti apropa-
ran a la ciutadania les seves 
ref lex ions i  coneixement 
de l’estat de la recerca en 
càncer els darrers resultats 
de les seves investigacions 
en aquest camp.
Les xerrades t indran l loc 

durant els mesos de novem-
bre i desembre a diferents 
poblacions del Maresme i 
a  Bada lona ,  te r r i to r i  de 
referència del Campus Can 
Ruti. El cicle ha nascut de 
la complicitat amb la Xarxa 
de Biblioteques Municipals 
de la Diputació, amb qui s’ha 
col·laborat en l’organització 
de la iniciativa. En el cas de 
les biblioteques del Mares-
me, les sessions amb els 
professionals del campus se 
sumen, a més, a les xerrades 
divulgatives sobre La Marató 
que s’organitzen els últims 
anys en coordinació amb la 
Fundació La Marató de TV3, 
en un programa conjunt.

 Els Amics de Can Ruti participen 
d'un cicle de xerrades entorn el càncer 
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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

Gastronomia

 Calendari d’advent 
 amb xocolatines  

Una de les tradicions nada-
lenques més conegudes és 
la del calendari d’advent. 

començar a menjar-vos les 
24 xocolatines del calendari 
d’advent per esperar amb un 

Segur que tots ja esteu 
desitjant que arribi aquest 
dissabte 1 de desembre per 
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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

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

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

         pròxim: 
 

 
 
 

     Segueix-nos: 
 

         Petit Marquina Restaurant 
         petit.marquina.restaurant 

 

  C/Alfons XII, 109 local,Badalona  :687603758 

  
 

 

 
 

B
ar
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ta
ur
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t 

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

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

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

pròxim:   16 de DESEMBRE 

toc dolç que arribi del dia de 
Nadal. 

Però... per què no us feu el 
vostre calendari?
El primer calendari d’advent 
que es coneix data del 1851 i 
va ser pintat a mà. No va ser 
fins 1908 que es va editar la 
primera versió impresa, obra 
de Gerhard Lang. Aquesta 
versió contenia vint-i-quatre 
estampes, a cada una de 
les quals normalment hi ha-
via un personatge religiós 
dibuixat que cada dia havia 
de quedar al descobert. Als 
anys 20 es van començar a 
popularitzar els calendaris 
farcits de petites xocolatines 
i, tot i que és una tradició 
dels països germànics, és la 
que va arrelar a Catalunya 
i avui en dia tothom coneix, 
compra i gaudeix durant tot 
el mes de desembre.

A Mallorca però també hi 
tenen la seva versió. Hi ha-
via uns de tradicionals amb 
neules decorades i, més mo-

dernament, paper treballat 
de la mateixa manera, que 
ara s’usa per a guarnir pes-
sebres. 

Actualment, hi trobem tot ti-
pus de calendaris d’advent. 

No necessàriament han de 
ser de motius religiosos ni 
de xocolata, sinó que la ca-
racterística principal és que 
cada dia amaga una sorpre-
sa, però es pot fer de moltes 
maneres!
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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

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

Organització de festes, aniversaris, 
grups, comiats, reunions familiars, etc.

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

Cuina de proximitat

Menjars per encàrrec
(paella, fideua, canelons, etc.)

SERVEI DE TICKET RESTAURANT SODEXO

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

Cuina Catalana
 i de Mercat

Carns a la brasa
Salons per reunions

i celebracions

Ingredients:
200 g de mantega
200 g de sucre llustre
1 ou gros
500 g de farina
sal
canyella
nou moscada
vainilla
Glaça reial per decorar 

llustre, poseu la barreja en un 
cornet de paper i feu dibuixos 
sobre les galetes. Finalment, 
per assecar la glaça, deixeu-
les reposar durant un dia o 
poseu-les al forn a 80 graus 
durant una hora.

les galetes:
2 clares d'ou
300 g de sucre llustre

Elaboració:
Per començar, poseu en un 
bol la mantega, el sucre llus-
tre, la sal, la vainilla, la nou 
moscada, la canyella en pols, 
l'ou i la farina i remeneu-ho 
amb les mans fins aconseguir 
una massa ben espessa. A 
continuació, poseu una mica 
de farina sobre la taula, es-
tireu la massa amb el rodet, 
talleu-la amb els motlles de 
formes i poseu-les al forn, en 
una safata coberta amb paper 
sulfuritzat, a 170 graus durant 
10 o 15 minuts. Després, dei-
xeu-les refredar. I finalment, 
per fer la glaça, barregeu en 
un bol les clares d'ou i el sucre 

 Recepta de galetes de Nadal 
 per fer amb els nens 
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Olmos Restaurant Badalona, entre els millors 
locals en relació qualitat-preu de la Guia Michelin

La Guia Michelin és interna-
cionalment reconeguda per 
seleccionar els millors restau-
rants d’alta cuina de tot el món. 
Dins dels rànquings d’aquesta 
prestigiosa publicació inclou 
la categoria Bib Gourmand, 
on selecciona restaurants de 
qualitat per sota dels 35 euros. 
Un any més, Olmos Gourmet 
ha obtingut aquest guardó. 
El restaurant està siutat al 
carrer de Francesc Teixidó, 7, 
al polígon Badalona Sud, un 
espai conduït des d'una visió 
familiar, amb més de 30 anys 
d’experiència, que a la planta 
inferior disposa de cafeteria i 
bar de menú diari, i que a la 
primera planta acull l'espai 
gastronòmic distingit per 
aquest títol Bib Gourmand de 
la Guia Michelin. Opcions per 
a totes les butxaques al bell 
mig d'un polígon industrial, 
una ubicació que no és casual 

i que té arrels familiars. De 
fet, la família sempre ha tingut 
restaurants en aquest polígon i 
els més joves han volgut seguir 
amb la tradició però donar 
un salt gastronòmic. La Paula 
Merino, i el seu equip, gestio-
nen la cuina i li treuen el màxim 
partit al restaurant i la cafete-
ria i l’Estefania Merino, i el seu 
equip, cuiden tots els detalls de 
la sala. Gràcies als estudis de 
les dues germanes, a l’escola 
de cuina Hofmann, tenen 
un gran respecte per aques-
ta professió i dels productes 
de temporada. De fet, ara 
està a punt d’arribar la Trufa 
Melanosporum, a partir de 
gener hi ha previsió d’una gran 
temporada i aviat faran una nit 
gastronòmica. Des d’Olmos 
són molt exigents i per això no 
paren de formar-se. Badalona 
té molts experts en gastrono-
mia i els clients cada vegada 

són més exigents, per això a 
Olmos volen estar a l’alçada. 
Consolidats dins de la recone-
gudíssima Guia Michelin ara ja 
preparen tots els menús per 
aquest Nadal i com cada any 
també fan encàrrecs d’àpats 
per a famílies que vulguin 
endur-se a casa els menús.

L’Olmos Cafetería la trobareu 
obert de dilluns a dissabte, 
de 6h del matí a 18h de la 
tarda. L’espai gourmet obre 
de dilluns a dissabte, d’13h 
a 17h

Carrer Francesc Teixidó, 7 
(polígon Badalona Sud)
933 20 55 42 

AQUESTA TEMPORADA ENS OFEREIX 
PRODUCTES EXCEPCIONALS I TOTS SON A LA NOSTRA CARTA

Us esperem a OLMOSGOURMET!

PORTEM A BADALONA 
EL MILLOR DE CADA TEMPORADA

BIB GOURMAND PER LA GUIA MICHELIN 2017

TÒFONA 
MELANOSPORUM

PÈSOL LLÀGRIMA DE 
LLAVANERES MÚRGULA

GAMBA VERMELLA 
DE LA COSTA

C. Francesc Teixidó, 7-9 - Entre avda. Maresme i C. Indústria, 
Parc Industrial Granland - 08918 Badalona - www.olmosrestaurant.com

Tel. RESERVES 93 320 55 42
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 Les gambes, un aliment 
 poc calòric i ric en iode 

48 49

Redacció - amic.cat

Als nostres mercats podem 
trobar dos tipus de gambes, 
l’anomenada blanca, de color 
de blanc a rosenc, i la vermella, 
de to vermellós amb reflexos 
de vegades violeta.
En tots els casos, la gamba 
destaca per ser un aliment 
amb un alt contingut en aigua, 
el 74%, i amb poder calòric 
escàs: al voltant de les 70 - 
80 calories per als 100 grams 
consumits. Es tracta, doncs, 
d’un aliment interessant que 

En relació amb les proteïnes, 
la proporció és de 21 grams 
per cada 100. Tot i amb això, 
les gambes són més dificils 
de digerir que altres aliments 
proteics. En relació amb les vi-
tamines, les més notables són 
la B i la E; mentre que de mi-
nerals destaca la presència de 
iode, que resulta beneficiós per 
al nostre metabolisme. Entre 
d’altres funcions, regula el ni-
vell d’energia i ajuda a proces-
sar els hidrats de carboni. Tam-
bé té una acció d’enfortiment 
del cabell, de la pell i de les 

es pot incloure en les dietes 
d’aprimament, amb la salvetat 
que, per l’absència en fibra i 
d’hidrats de carboni, la sensa-
ció de sacietat no és molt pro-
nunciada. El contingut en greix 
és baix i se situa al voltant del 
2%, principament insaturat, be-
neficiós per a la salutat. Aquest 
fet resulta interessant ja que 
neutralitza el colesterol que, 
d’altra banda, també aporta el 
consum de gambes.
Les gambes també destaquen 
per ser un aliment ric, en pro-
teïnes, vitamines i minerals. 

TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS
PRIMERO
CALÇOTS A LA BRASA CON ROMESCO
SEGUNDO
BUTIFARRA CON MONGETES
BEBIDA Y POSTRE

MENÚ DE CALÇOTS 11€

93 465 28 16 · 679 58 14 62 | Electrónica, 26 Pol Ind. Les Guixeres Badalona | RESTAURANT LES GUIXERES
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ungles. Com a precaució, però, 
el consum de gambes ha de 
ser limitat o evitat per les per-
sones que pateixen de gota o 

d’hipertensió. Això és degut a 
l’elevada quantitat de purines, 
que augmenten la concentra-
ció d’àcid úric. Les gambes 

Botiga: 93 384 27 18
Canonge Baranera, 101

Badalona

Encarrega'ns els 
teus lots i torrons

són, en general, un aliment sa-
ludable, amb precaució per a 
certs col·lectius i sempre amb 
un consum moderat.

GASTRONOMIA.indd   7 28/11/2018   13:05:41



 Els bolets, un producte 
 vitamínic i escassament calòric 

50 51

Redacció - amic.cat

La tardor és l’època estrella per 
a la recolecció de bolets, tot i 
que a l’hivern i, en menor me-
sura, a la primavera i a l’estiu, 
també hi ha espècies que s’hi 
poden trobar. Hi ha multitud 
de varietat de bolets però, en 
general, es tracta d’un aliment 
que inclou un alt percentatge 
en aigua, en una proporció 
aproximada d’entre el 80 i el 
90%. Conseqüentment, també 
podem afirmar que és un ali-

com la B2 i la B3. Els bolets 
també són rics en niacina i àcid 
fòlic. Recordem que la vitami-
na B2 estimula la producció de 
glòbuls vermells i participa en 
la producció d’energia. Pel que 
fa a la vitamina B3 potencia el 
creixement i l’aprofitament de 
l’energia. El contingut en pro-
teïnes dels bolets és baix, com 
ho és també el d’hidrats de car-
boni o de fibra. Pel que fa a mi-
nerals sí que hem d’esmentar 
el contingut en iode, fòsfor i en 
potassi. El iode és un mineral 

ment poc calòric, ja que apor-
ta d’entre 25 i 35 calories per 
cada 100 grams consumits. 
D’aquí que els bolets siguin un 
aliment indicat per a les perso-
nes preocupades pel pes i per 
seguir una dieta poc calòrica. 
D’altra banda, també cal dir 
que tampoc no cal abusar-ne 
del seu consum, ja que els 
bolets poden arribar a provo-
car digestions pesades i, fins 
i tot, indigestions. El contingut 
vitamínic és alt i hi destaquen, 
especialment, les del grup B, 

HORARI DE 8H A 13.30H I DE 5H A 20.30H 
DISSABTES DE 8H A 14H

C/ PRIM 145 - 636 25 99 45

Frutas Vivas

GASTRONOMIA.indd   8 28/11/2018   13:05:49
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que intervé en el creixement 
i, fonamentalment, en el bon 
funcionament de la glàndula 

tiroïdal. El fòsfor forma part 
de l’estructura d’ossos i dents; 
mentre que el potassi té una 

93 782 17 58 · www.ibericfusion.com
Eduard Maristany, 197 local 2 (al costat del Port Marina Badalona)

També ens podreu trobar a: CC Maquinista  - CC Màgic Badalona
1h. 

gratis

acció fonamental en la trans-
missió dels impulsos nerviosos 
i per a l’activitat muscular.

GASTRONOMIA.indd   9 28/11/2018   13:06:05
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 La millor ubicació dels marcs 

Llar

` `

Redacció / ACPG

53

Per treure el major profit a les 
fotos en la decoració s’han 

de tenir en compte algunes 
qüestions de disseny. Una 
alternativa és afegir superfícies 
per col·locar-hi els marcs. Això 
es pot aconseguir amb prestat-
ges encastats a la paret. Si 
s’agrupen diverses fotografies 
s’ha de tenir en compte que si 
els marcs són molt semblants 
quant a forma o mida, el resultat 
és monòton. El conjunt resul-
tarà més atractiu si s’organitzen 
les fotos en mides diferents, o 
amb marcs de diferents colors 
i materials. Els grups de fotos 
que es pengen a la paret es 
poden penjar de tal manera 
que formin dibuixos. Per deter-
minar la forma és aconsellable 
col·locar tots els marcs sobre 
una taula o sobre el terra i 
provar totes les combinacions 
possibles. Una altra possi-
bilitat de disseny és en línia 
vertical. Tenint en compte que 
destacarà la que es col·loqui a 
l’alçada dels ulls.

LL.indd   2 26/11/2018   13:57:48
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FINS A FINAL D'ANY, SUBSCRIU 
LA TEVA  PÒLISSA DE VIDA RISC  

O PORTA-LA DEL BANC 
I J.CAMPS SL T'OBSEQUIA AMB 

AQUEST  XEC REGAL  
A QUALSEVOL BOTIGA DEL GRUP

O EN EL RESTAURANT 

*Regal directe, sense concursos. El xec tindrà un valor del 
10% de la prima neta de la pòlissa formalitzada. Vàlid fins el 

21/12/2018. Prima neta mínima 100 euros.

XEC REGAL EDAT CAPITAL ASSEGURAT PRIMA ANUAL
15€ 35 100.000 120
35€ 45 100.000 319
50€ 50 100.000 536

Sta. Madrona, 45 | 08911 Badalona 
jcamps@jcamps.es | www.jcamps.es

Tel. 93 118 42 32

LL.indd   3 26/11/2018   13:57:50
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Prepareu-vos per tenir 
uns dies complicats a 
casa, sobretot amb la 
figura dels pares, ja que 
sembla que no fareu res 
a dretes i els posareu 
dels nervis fent que se 
us enfadin més sovint.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Us dedicareu a fer coses 
per ajudar als altres, això 
no és pas dolent, tot al 
contrari, està molt bé. Tot 
i això, esperareu que els 
demés se n'adonin i això 
no passarà.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Podeu tenir discussions 
amb la parella de manera 
repetitiva i sense massa 
sentit, seran moments 
en els quals us sentireu 
perduts i no sabreu que 
fer.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Us sentireu molt bé, segurs 
de vosaltres mateixos, 
tranquils i convençuts que 
tot va be. Això és molt bo, 
ja que us ajudarà a portar 
millor les coses en tema 
relacions a la feina.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Us sentireu una mica 
perduts a la feina, hi ha 
qüestions que no sabreu 
resoldre i que us faran 
sentir poc capacitats pel 
que se us proposa.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Us posareu molt més 
nerviosos que de costum 
i us heu de mirar de 
calmar per anar millor. El 
vostre cos està passant 
per un moment en el qual 
està més flac del que li 
convé.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Les coses relacionades 
amb herències us poden 
remoure una mica, 
potser sentireu a parlar 
molt del tema i fins i 
tot en el vostre entorn 
us trobareu algun cas 
concret.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Si heu de viatjar, cal 
que tingueu els ulls 
ben ober ts, ja que 
tindreu molta tendència 
a trobar entrebancs i 
també a distreure-us per 
qualsevol cosa.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Alerta amb el vostre 
comportament a casa, 
heu de mirar de ser més 
responsables i fer el 
que toqui, sobretot la 
responsabilitat en el tema 
de diners.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Seran uns dies per sentir-
vos molt bé i feliços, ja ho 
podeu aprofitar, ja que 
aquestes sensacions 
són difícils de sentir. 
En el camp de la feina 
i sobretot dels diners hi 
haurà molta seguretat.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Ja us podeu posar les 
piles i estudiar, que 
aneu molt distrets i això 
no pot ser que després 
les coses no surten 
com toca i no va bé. Si 
estudieu i us porteu bé 
tot serà molt millor.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Hi haurà moments molt 
bons amb la figura del 
pare i els heu de viure 
amb la màxima intensitat. 
No sempre es tenen 
moments així. Ara bé, 
també cal que visqueu 
amb força les vostres 
obligacions.

Facilitat Imma del Destí AMIC

Horòscops

Frases cèlebres

«Existir és canviar, canviar 
és madurar, madurar és crea-
ció sense fi»

Henri Bergson

«Una experiència no 
és mai un fracàs, perquè 
sempre se’n pot obtenir 
alguna cosa positiva»

Ferran Salmurri
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

La setmana passada ja vam 
tenir una temperatura més 
pròpia de finals de tardor. Les 
nits van ser fresques, sobretot 
a partir de divendres, mentre 
que de dia amb prou feines 
s’arribava als 15 o 16 °C, en 
general. El principal respon-
sable d’aquesta davallada 
del termòmetre va ser el front 
que ens va afectar divendres. 
Malgrat que de pluja no en va 
deixar gaire, tan sols 2,6 mm, 
va obrir les portes a una massa 
d’aire més fresca que va tornar 
a fer baixar la temperatura per 
sota dels 10 °C. Durant la setma-
na els xàfecs van visitar-nos 
en diverses ocasions. Dimarts 
al vespre vam tenir la tronada 
més important de les darreres 
jornades. Una línia de tempes-
tes que s’anava desplaçant 

Dissabte al capvespre van 
començar a arribar bandes 
de núvols al ts per l ’oest . 
Indicaven l’aproximació d’un 
front que va acabar creuant 
Catalunya al llarg de diumen-
ge. A Badalona no va arribar 
a deixar pluja, però sí alguns 
cops de ven t  modera ts . 
Fotografia de @pilinya.

Temp màx 17,7 °C el dia 21

Temp mín 8,6 °C el dia 24

Hr màx 90% el dia 23

Hr mín 54% dies 21 i 22

Press atm màx 1017,9 hPa dia 22

Press atm mín 1000,0 hPa dia 19

Vent màx 48,3 km/h (oest) 
el dia 20

 Precipmàx 24h 4,5 l/m2 dia 20

 Precip anual 886,7 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

d’oest a est va deixar ruixats 
de curta durada acompanyats 
de calamarsa a diversos punts 
de les comarques de Tarrago-
na i del sud de Barcelona. Si 
bé al Barcelonès i al Maresme 
va arribar una mica desgasta-
da, al centre de Badalona es 
van arribar a acumular gaire-
bé 5 mm, acompanyats d’una 
llampegada considerable.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo setmana 
del 19 al 25 

de novembre

PASSATEMPS.indd   3 26/11/2018   10:35:21



139.000 €

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

JUNTO A CTRA ANTIGA DE VALENCIA - 
ARTIGAS - BADALONA

120.000 €

Planta baja de 55m2 de 2 habitaciones, salón-co-
medor, con cocina americana y baño. Todo refor-
mado para estrenar. Con aire acondicionado, frío 
con bomba de calor. Situado cerca del Metro Línea 
10, comercios y colegios.

BADALONA – LA SALUD
AV.MARQUÈS DE SANT MORI

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

Tel.  93.460.91.39

Mòbil. 657.789.862

www.finquesgaldos.com

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

¿Sabes cuánto 
vale tu piso ?

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

Badalona C/ SEVILLA
PLANTA BAJA DE 50m² 

59.000 €cuota 230 €

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

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

139.000 €cuota 540 €

COMPRAMOS
AL CONTADO

Vende tu piso 
en tiempo récord

(valoración profesional gratuita)

¿Cansado de Alquilar?
TRAMITAMOS
HIPOTECAS

SIN AVAL 
NI ENTRADA + GASTOS INCLUIDOS

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

Badalona PLAZA DE LES CANÀRIES
BUFALÀ
PISO DE 75m² 

115.000 €cuota 440 €

3 habitaciones, salon-comedor, cocina y baño.

con balcón. Muy bien conservado para entrar a vivir. 

Junto al metro L10 y L1 Y PARADA DE AUTOBUSES.

Financiamos el 100% de la hipoteca más gastos. 

Badalona C/ CALDERÓN DE LA BARCA
PISO DE 75m² 

106.000 €cuota 410 €

2 habitaciones, salón-comedor y cocina en un mismo
ambiente y baño. Cuenta con un patio de 8m2 y un ambiente
para hacer un pequeño despacho. Todo reformado para 
entrar a vivir. Carpintería de aluminio. Exterior con mucha
claridad (sol). Ideal como primera vivienda, pareja o
inversión. Junto al metro linea 10 (Llefia) y autobuses. 

Badalona C/ CIRCUNVALACIÓN
PLANTA BAJA DE 55m² 

89.000 €cuota 350 €

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

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

115.000 €cuota 440 €

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

Santa Coloma de Gramenet
AVENIDA SANATORI
PISO DE 65m²

115.000 €cuota 440 €

Ascensor

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

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

129.000 €cuota 500 €

R E S E R V A D O

R E S E R V A D O

Ascensor Ascensor

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

Tel.  93.460.91.39

Mòbil. 657.789.862

www.finquesgaldos.com

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

¿Sabes cuánto 
vale tu piso ?

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

Badalona C/ SEVILLA
PLANTA BAJA DE 50m² 

59.000 €cuota 230 €

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

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

139.000 €cuota 540 €

COMPRAMOS
AL CONTADO

Vende tu piso 
en tiempo récord

(valoración profesional gratuita)

¿Cansado de Alquilar?
TRAMITAMOS
HIPOTECAS

SIN AVAL 
NI ENTRADA + GASTOS INCLUIDOS

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

Badalona PLAZA DE LES CANÀRIES
BUFALÀ
PISO DE 75m² 

115.000 €cuota 440 €

3 habitaciones, salon-comedor, cocina y baño.

con balcón. Muy bien conservado para entrar a vivir. 

Junto al metro L10 y L1 Y PARADA DE AUTOBUSES.

Financiamos el 100% de la hipoteca más gastos. 

Badalona C/ CALDERÓN DE LA BARCA
PISO DE 75m² 

106.000 €cuota 410 €

2 habitaciones, salón-comedor y cocina en un mismo
ambiente y baño. Cuenta con un patio de 8m2 y un ambiente
para hacer un pequeño despacho. Todo reformado para 
entrar a vivir. Carpintería de aluminio. Exterior con mucha
claridad (sol). Ideal como primera vivienda, pareja o
inversión. Junto al metro linea 10 (Llefia) y autobuses. 

Badalona C/ CIRCUNVALACIÓN
PLANTA BAJA DE 55m² 

89.000 €cuota 350 €

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

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

115.000 €cuota 440 €

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

Santa Coloma de Gramenet
AVENIDA SANATORI
PISO DE 65m²

115.000 €cuota 440 €

Ascensor

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

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

129.000 €cuota 500 €

R E S E R V A D O

R E S E R V A D O

Ascensor Ascensor

106.000 €

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

LA SALUD - C/ FEDERICO GARCIA LORCA

cuota: 393 € 

cuota: 456 € 119.000 €

Piso 60m2 de 3 habitaciones, salón-comedor, cocina y 
baño. Exterior, todo reformado a estrenar. Carpintería 
de aluminio, calefacción en todo el piso. Ideal como in-
versión o primera vivienda.

BADALONA LLOREDA, C/ BAILEN

cuota: 451 € cuota: 530 € 

98.000 €

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

RICARD STRAUSS, LA SALUT-BADALONA 

cuota: 378 € 75.000 €

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

BADALONA – SANT ROC, C/ CORDOVA

cuota: 280 € 

144.000 €

109.000 €79.000 €
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Immobiliària

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

idealista.com

Les cases es segueixen 
encarint, però el preu encara es 
troba molt lluny dels nivells que 
vam veure durant la bombolla 
immobiliària.

Aquesta és la conclusió que 
podem treure de les últimes 
dades que ha publ icat el 
Ministeri de Foment, referents 
al tercer trimestre de l'any. 
L'estadística apunta que el preu 
mitjà del m2 s'ha situat a tanca-
ment de setembre a 1.589,5 
euros, després de pujar un 

Foment: l'habitatge es segueix 
encarint, però és un terç més 
econòmica que en ple boom

0,1% intertrimestral i un 3,2% 
en termes anuals. Es tracta del 
catorzè trimestre consecutiu de 
pujades per al mercat residen-
cial, encara que el preu gairebé 
no s'ha recuperat un 9,2% des 
dels mínims d'estiu de 2014 
(quan el preu es va situar en 
1.455 euros / m2).
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93 384 00 00
C/. Laietania, 17 - 21 Badalona

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

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

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

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

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

CARRER GIRONA (Bufalà)
solar de 95mts.2.la casa consta 
de tres habitacions, bany,cuina, 
pati i terrassa.S’hi poden costruir 
dos plantes mes.
240.000€ 

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

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

300.000 € 

VENDA LLOGUER

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

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

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

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

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

700 €/mes

LOCAL EN LLOGUER 
(C/PRIM)
Molt comercial, 75 mts2, 
qualsevol activitat.
850 €/mes

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

PIS VENDA AVDA.P.COMPANYS 
(Zona Centre)

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

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

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

PIS EN VENDA (VIA AUGUSTA) 
(Zona Centre)

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

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

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

280.000 €
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Anys 60, monument a Anselm Clavé 
a ĺ Av Sant Ignasi de Loiola.  
Foto antiga: Per Font i Cussó. Colecc. Jordi Font
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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TREBALL
 

CHICA BUSCA TRABAJO 
para limpieza, cuidado de perso-
nas mayores, por horas o fines 
de semana, interna. 688 358 066
SE OFRECE SE ÑO R A 
españo la para l imp ieza y 
plancha, con experiencia. 691 
093 823
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y labores del hogar, con 
referencias. 603 303 955
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza, por 
horas. 637 189 533
JOVEN DE 33 AÑOS, busca 
trabajo para cuidado de perso-
nas mayores, niños y limpieza. 
658 165 357
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 

60

mayores, niños y limpieza, inter-
na o por horas. 688 368 622
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños, limpieza, interna o por 
horas. 698 568 031
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza, dispo-
nibilidad inmediata. 632 636 127
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, interna o exter-
na. 632 162 122 
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, por horas o 
interna. 603 444 244 
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de niños y limpieza, 
disponibilidad inmediata. 652 
233 861 
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 

Anuncis per paraules

y l impieza, media jornada 
o completa, residenciada en 
Badalona. 631 693 420 
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza, inter-
na o externa. 604 304 823 
CHICA SE OFRECE  para 
cuidado de personas mayores y 
limpieza. 632 166 075

VARIS

COMPRAMOS LIBROS , 
juguetes, comics, cromos, 
antigüedades, plumas, puros, 
objetos religiosos, restos pisos 
y casas. Pago al momento. 
José Miguel. 679 736 491 
S E Ñ O R A  M A R Í A 
ÁNGELES Torres, cose visillos 
y cortinas, llamar de 4-6 de la 
tarde. 934 691 243 

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

COMPRO ANTIGUEDA-
DES: muñecas, Scalextrics, 
G e y p e r m a n ,  M a d e l m a n , 
t e b e o s ,  c o m i c s ,  o b j e t o s 
religiosos y militares puros 
plumas licores libros y mucho 
más pago inmediato 627 937 
101

Necrològiques
27 de Novembre
• Pedro Jurado Nevado
• María Placeres Campo 
  Rodríguez
• Ginés Martínez Arjona
• Mónica Garciarena 
  Echecolonea
• Antonia Jiménez Jiménez
• Francisco Navarro González

26 de Novembre
• Toni Cantora Yañez
• Manuel Pérez Gelado

25 de Novembre
• Juan Vaquera Guzmán
• Manuela Asensio Lázaro
• Isabel Saez Navarro
• Francisco Piernas Reinaldo
• Joaquín Pedrote Castellano
• Josep Domenech Antúnez
• Adela Pérez Almenara
• Montserrat Boira Fibla
• Carmen Reche Gázquez

24 de Novembre
• Sebastián Justicia Martínez
• Joaquin Navarro Romero
• Joaquin Martínez López
• María Josefa Barcia Méndez
• Antonio Linares González
• Daniel Del Pino Montilla
• Santi Gómez Díaz

AMISTATS

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

ALQUILER OFICINA 
300 €/MES 

O COMPARTIR 200 €/
MES CON POSIBILIDAD 

DE ALMACÉN
TEL. 608 690 516

El TOT  és el mitjà escrit més llegit a Badalona  
i també el que més seguiment guanya. Més lectors 
i 30.000 seguidors a les xarxes socials, on som el 
mitjà líder de Badalona

Som líders, gràcies a tu!

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

*Dades Baròmetre municipal maig 2018
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  ARTIGUES  
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2 
93 399 02 06

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

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

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

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

LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763

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

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

CONGELATS
FANTASY FRED
Canonge Baranera, 54
933 894 619
CARNISSERIA 
SARA I ESTER
Prim, 107 · 622 259 530
652 423 361
FERRETERIA PRIM
Prim, 113-117 · 933 844 151
ferreteriaprim.com
PAM I PIPA
LLAMINADURES
Prim, 195 · 936 111 466 
FLORISTERIA 
JOSEP Mª VENTURA 
President Companys, 18 
933 894 421 
BAR REST. EL NIU 
Ribas i Perdigó, 18
933 848 201
SÓN PEDAÇOS
Francesc Planas i Casals, 2
933 844 769
EL SABATOT
Riera Matamoros, 15
617 813 971
FLECA SANT PERE
Sant Pere, 38 · 659 220 589 
PAPERERIA
CA ĹAVELINO
Santa Madrona, 66
931 405 754 
J.CAMPS S.L.
Sta. Madrona, 45
931 184 232 
MARGENAT
Santiago Rusinyol, 3
Martí Pujol, 131

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

Distribuïdors oficials
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  DALT LA VILA  
FINQUES BADALONA
Laietania, 17 - 21
933 840 000
PASTISSERIA LA VILA
Marti Pujol, 192 ·
93 389 36 25
GLOBALCLIMA 
INSTAL·LACIONS S.L
Marti Pujol, 102
938 805 902
LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
ESTANC BENEYTO
President Companys, 57-61
933 845 554
CAFETERIA SANT JORDI
Via Augusta, 19-25
637 734 091
RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA BALLESOL
Av. Navarra, 2
934 641 372

  GORG  
BAR REST. SANTA RITA
Ponent, 134 · 648 639 593
FARMÀCIA OLÍMPIC
Alfons XIII 127 
933 879 350
LOTERIA SORS
Joaquim Ruyra, 1 - 3
933 871 797 
REST. SHAN HAI CITY
Marqués Mont-Roig, 72-74
933 979 163 
PATCHWORK 
PUNTS I NINES
Joaquim Ruyra, 9-11 tda 2
619 837 714

  LA SALUT  
CLÍNICA DENTAL ROQUE
Antiga de València, 35
935 407 459
CARNISSERIA HERNANDO
Pau Piferrer, 15
933 990 901

MARI-2
Quevedo, 18
933 839 706

  LLEFIÀ  
TOT POLLASTRE
Joan Valera, 18-22
Marquès Sant Mori, 116
KEBAB BOCATELI 
Bellavista, 44
93 250 51 91
BOCATELI 
BAR RESTAURANT
Circumval.lació, 22
93 399 80 98
BOCATELI 
BAR RESTAURANT
Pérez Galdós, 26
93 382 10 85
PASTELERIA  PASCUAL
Antiga de Valencia, 81
933 879 790
JOSE  TOMAS
Marquès de Sant  Mori, 112
933 877 977
QUEDA POLLO
Avda. St Salvador, 80-84
933 884 827
SAVIC PA
Rda. St Antoni de Llefia, 57
93 514 74 52
  LES GUIXERES  
RESTAURANT 
LES GUIXERES
Electrònica, 26 · 934 652 
816 (Pol. Les Guixeres)

  LLOREDA  
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
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