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 Aquest dissabte, Escape Room 
 a la Casa de la Vila  

Nadal 2018 | Carles Carvajal

La Casa de la V i la  serà 
l’escenari, aquest dissabte 
15 de desembre, d’una nova 
proposta inclosa en la progra-
mació de Nadal de Badalona. 
Es tracta d’un Escape Room. 
Durant tot el dia serà molt 
fàcil entrar a l’Ajuntament... 
però molt més difícil sortir-
ne. L’Escape Room tindrà un 
augment molt màgic i relacio-
nat amb el Nadal. De fet, la 
clau de la ciutat de Badalona 
ha desaparegut i sense ella 
els Reis d’Orient no podran 
repar tir com cada any els 
regals tan esperats per als 
badalonins i les badalonines. 
Davant del problema que això 
suposa l'alcalde de Badalona 
sol·licita l'ajuda de la ciuta-
dania per a recuperar-la. Tan 
sols els i les més espavila-
des seran capaces de trobar-
la dins de la Casa de la Vila 
superant diverses proves en 
format Escape Room, on per 
grups, les persones visitants a 
la Casa Consistorial es troba-

ran amb diversos enigmes 
i proves en diferents espais 
com el despatx de l'alcalde o el 
Saló de Plens. En cada espai 
diversos personatges relacio-
nats amb l'ajuntament donaran 
pistes als visitants i aquests 
hauran d'anar superant-les 
fins aconseguir recuperar la 
clau de la Ciutat. L’Escape 
Room, novetat d’aquestes 
festes, estarà obert de les 10h 
a les 14h i de les 16h a les 

Nadal 2018

20h. Per entrar a la Casa de 
la Vila s’haurà de ser major 
de 8 anys i l’aforament serà 
limitat. D’altra banda, durant tot 
aquest dissabte, les persones 
que visitin la Casa de la Vila 
podran entrar al Museu de 
Badalona per només 1 euro. 

[+] Escape Room, a la Casa 
de la Vila
De 10h a 14h i de 16h a 20h 
(aforament limitat) 

Nadal a Can MiravitgesFira Nadal d’Arts 
a Dalt la Vila

Nova Mostra de Pessebres 
a Sant Roc

El Nadal també arriba, un 
any més, a la Masia de Can 
Miravitges. Aquest diumenge 
al matí, 16 de desembre, l’espai 
obrirà per acollir diversos tallers 
relacionats amb la festa de 
Nadal i adreçats a les famílies. 
Durant el matí podreu elaborar 
galetes amb motius nadalencs 
a l’aula de cuina de l’escola 
i manualitats de Nadal amb 
productes reciclats i naturals.

Aquest dissabte 15, la plaça 
Pau Casals acollirà la Fira Nadal 
d’Arts. Es tracta d’una fira eclèc-
tica amb expressions artístiques 
diverses i una mostra del gran 
ventall creatiu d’artistes badalo-
nins que posaran en valor les 
seves creacions. La fira restarà 
oberta d’11h a 20h. D’altra 
banda, a la places Pau Casals 
i Constitució els veïns faran els 
Arbres dels desitjos.

E l s  pessebres  to rnen a 
l’església de Sant Roc, des 
d’aquest dissabte 15 i fins el 
31 de gener. Es tracta d’una 
mostra de pessebres fets per 
diferents grups de projectes de 
l’Ateneu Sant Roc, la Parròquia 
de Sant Roc, entitats del territori 
i veïns i veïnes de Sant Roc. 
L’església de Sant Roc la troba-
reu al número 139 de l’Avinguda 
Maresme. 
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20 anys baixant a veure 
els Diorames del Refugi 

Nadal 2018 | Carles Carvajal

Ja fa 20 anys que els Amics 
del Pessebre de Badalo -
na realitzen l’exposició de 
Diorames al Refugi de la 
Plaça de la Vila. Els Amics 
del Pessebre va néixer d’un 
grup de persones amants 
dels pessebres que feien 
les seves creacions en un 
local del carrer Arnús. L’any 
1998 van dec id i t  t ras l la -
dar els diorames fins a la 
Sala El Refugi perquè tot 
Badalona pogués contemplar 
els pessebres creats. Vint 
anys després, la Mostra de 
Diorames ja s’ha conver-
tit en un tot un clàssic del 
Nadal a Badalona, gràcies 
a la bona feina dels Amics 
dels Pessebres de la ciutat, 
Durant mesos, els membres 
d’aquesta entitat treballen 
de va lent  per  ten i r  cada 
Nadal els diorames a punt. 
Els pessebres il·lustren les 
representacions més tradi-
c iona ls  de l  pessebre en 
diferents paisatges. Aquest 

any, que celebren el vintè 
aniversari, han volgut fer més 
representacions d’espais de 
Badalona, com Ca l’Andal, 
l’antic escorxador o la plaça 
de l’Oli, a Dalt la Vila. A més, 
també podreu visitar pesse-
bres de la resta de Catalunya 
i de la resta del món. En total, 
aquest Nadal s’exposaran 
un total de 27 pessebres a 
la Sala del Refugi, fins el dia 
de Reis. A més, el dissabte 

Nadal 2018

29 de desembre, l’exposició 
estarà oberta fins a la 1 h de 
la matinada. D’altra banda, 
des d’aquest dijous 13 de 
desembre, podeu visitar el 
Pessebre de la Plaça de la 
Vila, realitzat un any més, 
per la Carme Ayza. Aquest 
pessebre  també res ta rà 
exposat fins el dia de Reis. 
[+] Vintena Mostra de Diora-
mes i Pessebre Plaça de la 
Vila, fins el dia de Reis.

Badacentre posa en mar-
xa una ludoteca infantil

Pessebres vivents 
a Badalona 

Tió gegant i solidari a la 
Fira de Nadal de la Plana

Els dies 24, 27, 28 i 29 de 
desembre, en horari comer-
cial de matí i tarda, menys el 
24 només matí, Badacentre 
organitza per primera vegada 
una ludoteca infantil al hall del 
Teatre Zorrilla i Principal. L’espai 
estarà destinat a infants de 2 a 8 
anys. La ludoteca anirà a càrrec 
de monitors titulats en l’àmbit 
del lleure. 

Una tradició que no pot faltar 
són els pessebres vivents. 
Aquest dissabte, dia 15, la 
plaça de la Pipa acollirà el 
Pessebre Vivent organitzat 
per l’Ampa de l’escola Pere 
de Tera, a partir de les 18h. 
Com cada any, podreu veure 
diferents parts del naixement 
de Jesús a càrrec d’alumnes 
i mares i pares de l’escola de 
Llefià.

La Fira de la Plana continua 
oberta fins el 23 de desembre, 
durant tot el dia. Del 18 al 20 de 
desembre, a més, podreu gaudir 
d’un tió gegant i solidari, i una 
festa infantil, de les 17:30h a les 
19.30h. Els més petits podran 
fer cagar el tió alhora que es 
farà la recollida de menjar per al 
Banc dels Aliments de Badalona. 
L’acte tindrà lloc a la mateixa 
plaça de la Plana.  
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El Pont del Petroli consolidat com 
a espai per a campanyes publicitàries

Ciutat | Carles Carvajal

Cada vegada és més habitual 
veure un bloc d’anuncis a 
la televisió i identificar en 
algun espot el Pont del Petro-
li. Aquest espai de la façana 
marítima s’han convertit en 
un plató per moltes marques 
comercials. El Pont acull cada 
any nombrosos anuncis televi-

sius, programes de televisió, 
sessions fotogràfiques i fins 
i tot rodatges de pel·lícules. 
Aquest 2018, segons dades 
que ha avançat l’Ajuntament 
de Badalona al TOT s’han 
demanat gairebé una quinze-
na de permisos per utilitzar el 
Pont com es espai de grava-
ció. Pel que fa als anuncis 
comercials, marques com 

Fragment de l'anunci de la marca de mòbils Huawei al Pont del Petroli

La Setmana

Pull&Bear, Cacaolat, Huawei 
o Lidl han triat el Pont del 
Petroli per gravar els seus 
anuncis comercials. Tot i així, 
moltes més marques s’han 
interessat, aquest mateix 
any, per aquest espai de 
la platja badalonina. Fonts 
municipals han explicat que 
algunes sol·licituds han estat 
cancel·lades per les produc-

Durant aquest any, 2018, 
l ’A juntament  de Bada lo -
na ha ingressat un total de 
4.683,75 euros per les grava-
cions que s’han fet al Pont 
del Petroli. Les empreses que 
volen utilitzar aquest espai 
de Badalona han d’abonar 
un seguit de taxes munici-

pals, en concret per activitats 
en el domini públic. A més, 
han de demanar permís al 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Genera-
litat per ocupació de l’espai 
públic maritimoterrestre. La 
taxa és de 165,50 euros. Si 
les productores necessiten 

Que costa gravar un anunci al Pont del Petroli?
l’ajuda de la Guàrdia Urbana, 
per tallar carrers, cal pagar 
65,40 euros i finalment per 
gravacions al Pont del Petro-
li, el Departament de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de 
Badalona aplica una taxa de 
98,14 euros per expedició de 
documents. 

9
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Relació de rodatges i sessions 
fotogràfiques durant l'any 2018

9

28 de gener
Filmació dels alumnes 
Escola de Cinema BandeArt 
20 de febrer
Filmació d'anunci 
publicitari per marca 
comercial Pull&Bear
04 d'abril 
Filmació d'anunci 
publicitari per Cacaolat
22 de maig 
Filmació lliurament 
premis Conca
03 de juliol
Sessió fotogràfica per 
marca de roba Next
05 de juliol 
Sessions fotogràfica 
per marca de roba Next
06 de juliol 
Sessions fotogràfica 
per marca de roba Next

3 d'agost 
Rodatge anunci 
publicitari per Huawei
08 d'octubre 
Documental de RTVE 
sobre carrers de Badalona
10 d'octubre
Rodatge anunci publicitari 
per macar comercial Ajovy
17 de novembre 
Gravació d'un projecte 
documental "Que el càncer 
no et tregui el somriure"
03 de desembre 
Sessió fotogràfica
per marca de roba Bata
07 de desembre 
Rodatge anunci 
publicitari per Lidl 
10 de desembre
Sessió fotogràfica 
per marca Lidl

tores per manca de documen-
tac ió,  prev i  requer iment . 
És el cas de marques com 
Adidas, Facebook, Vodafo-
ne, Cocacola o Crown, entre 
d’altres. Segons l’Ajuntament,  
el motiu de les cancel·lacions  
té el seu origen en què les 
productores treballen amb 
diferents localitzacions i realit-
zen la petició a l'Ajuntament 
corresponent per garantir-se 
l'espai, però el director de 
l'anunci finalment decideix 
una localització i en conse-
qüència anul·len les altres. 
Un altre motiu també potser 
que la productora no acaba 
presentant la documentació 
bàsica que marca l 'ar t icle 
31 de l'Ordenança munici-
pal d'ocupació d'espais d'ús 
públic. 
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Crema l’antiga fàbrica Piher 
de Canyadó

Incendi d’un autobús sense causar ferits

Un motorista mort en un accident de trànsit a Montigalà

Successos | Carles Carvajal

Un aparatós incendi va cremar, 
la nit de dimarts a dimecres, 
l’antiga fàbrica Piher. El foc va 
començar a la nau, on habitual-
ment hi vivien des de fa anys 
ocupes i sense sostre. Per 
sort, cap persona va resultar 
afectada per l’incendi. Fins a 12 
camions de bombers van treba-
llar en aquest foc, i una part van 
fer feines per remullar l’espai. 
Segons fonts municipals, en el 
moment de l’incendi hi havien 
dues persones sense sostre, a 
l’interior de la nau, que haurien 
fet un foc per escalfar-se. Aquest 
seria, segons les primeres 
investigacions, l’origen del foc. 
L’Ajuntament va acordar la zona 
per perill d’esfondrament de 
l’edifici. Ara s’haurà d’estudiar si 
l’estructura ha quedat malmesa.

Un autobús de l ’empresa 
Tusgsal va cremar, dimecres 
al matí,  a la  cruï l la dels 
carrers de Sant Ignasi de 
Loiola i Enric Borràs, davant 
l ’església de Sant Josep. 
L’incendi, que va començar 

Successos | Carles Carvajal

U n  m o t o r i s t a  v a  m o r i r , 
dimecres passat a la tarda, en 
un accident al carrer Holanda 
del barri de Montigalà. Per 
causes que encara s'estan 

Crema un espai catalogat 
com a patrimoni industrial 
La fàbrica Piher va ser una 
planta de producció industrial 
de material electrònic ubica-
da a Canyadó, pertanyent a 
l’empresa Piher S.A.. Actual-
ment, de l’antiga fàbrica només 
en resten l’edifici de serveis i 
la planta de producció. L’edifici 

per una errada mecànica, no 
va provocar ferits, perquè els 
passatgers i la conductora 
van poder sortir a temps del 
vehicle. El foc va cremar total-
ment l’autobús de l'empresa 
badalonina. 

investigant, la motocicleta va 
col·lisionar amb el lateral d'un 
turisme, els ocupants del qual 
van resultar ferits lleus. La 
víctima va ser un home de 32 
anys, de nacionalitat espa-
nyola i veí de Badalona. Al 

és obra dels arquitectes Josep 
Maria Martorell i Oriol Bohigas, 
amb la intervenció de David 
Mackay en la seva ampliació. 
Va tancar el 1989 a causa de 
la severa crisi. La fàbrica es 
va dedicar a la producció de 
material electrònic. Actualment 
aquest espai estava catalogat 
com a patrimoni arquitectònic.

lloc dels fets es van traslladar 
dues patrulles de la Guàrdia 
Urbana i tres ambulàncies del 
SEM. Es tracta de la quarta 
víctima mortal en accident 
de trànsit a Badalona durant 
aquest 2018.
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Optimisme dels comerciants 
badalonins de cara a la campanya 
d'aquest Nadal

Comerç | Carles Carvajal

Els llums encesos, des de 
principis de mes, han donat el 
tret de sortida a la campanya de 
Nadal a Badalona. Els comer-
ciants de la ciutat preveuen 
una bona campanya."Si fa o 
no fa estarem com el 2017 
o una miqueta per sobre", 
assenyala el president de la 
Federació de Comerciants 
de Badalona, Cintu Gubern. 
Tot i que a l ' inici el Black 
Friday es va veure des del 
sector amb "cert escepticis-
me", Gubernreconeix que ara 
funciona com "un impuls" de 
cara a les vendes de Nadal. 
El comerciant badaloní també 
condiciona aquestes bones 
perspectives a la climatologia. 
"Si ens aguanta la el temps i 
no plou, aquesta època convi-
da a sortir al carrer i mirar les 

botigues. Això ens ajuda", 
concreta. Un altre aspecte 
que afavoreix el petit comer-
ciant són les llums de Nadal.

Imatge del carrer de Mar, amb els 
llums de Nadal

ERC obre la porta 
a diversos escenaris 
possibles pel maig

Desarticulen un grup 
especialitzat en el tràfic 
de cocaïna

ERC Badalona ha obert una 
ronda de contactes amb les 
diferents formacions de la ciutat 
per valorar, conjuntament, diver-
sos escenaris possibles de cara 
a les eleccions municipals del 
2019. En uncomunicat “ERC 
s’emplaça a continuar parlant i 
trobar la millor manera de sumar 
pel bé de Badalona i del país”. 
Fa uns mesos, ERC, va triar 
Oriol Lladó com a cap de llista.

Els Mossos han desarticulat un 
grup especialitzat en el tràfic 
de cocaïna a Badalona. Amb 
la col·laboració de l'Àrea Regio-
nal de Recursos Operatius i 
de la Unitat Canina, els agents 
van detenir vuit persones, tres 
dones i cinc homes, tots veïns 
de Badalona i de diferents nacio-
nalitats. Dels vuit detinguts tres 
han entrat a presó i la resta ha 
quedat en llibertat amb càrrecs.

El Comú de Badalona 
posa en marxa les seves 
primàries

Les primàries dels comuns a 
Badalona, que finalitzaran el 15 
de gener, serviran per votar els 
14 primers membres de la llista, 
inclosa la persona proposada 
per cap de llista. Les primàries 
es realitzaran en format d'equips 
i la llista més votada serà la que 
concorri a les eleccions munici-
pals del 2019. Les candidatures 
hauran de tenir un mínim del 
50% de dones.

Com cada anys, els diferents 
eixos comercials han prepa-
rat campanyes per animar les 
vendes. Al Centre, Badacen-
tre ha preparat el Joc de les 
Anomalies, on fins el 3 de 
gener, s’hauran de trobar 
anomalies als aparadors dels 
114 establiments associats. 
Enguany, els comerciants 
sortejaran 4 patinets elèctrics 
de diferents models. A més, 
del 24 al 29 de desembre s’ha 
previst una ludoteca infantil als 
halls del Principal i Zorrilla. A 
Bufalà també han preparat una 
campanya per aquest Nadal. 

Els botiguers també sortejaran 
un patinet elèctric. A la Morera, 
els comerciants han prepa-
rat per aquest dissabte, 15 de 
desembre, la segona edició 
de la Nit de botigues obertes. 
Durant la nit hi hauran activi-
tats i descomptes en diferents 
establiments del barri. Al carrer 
Pérez Galdós i al Passeig de 
la Salut també han preparat 
activitats lúdiques. El 22 de 
desembre, el Passeig de la 
Salut acollirà una festa infantil 
nadalenca i el mateix dia, al 
carrer Pérez Galdós, un tió a 
partir de les 17h.

Nit de botigues obertes a la Morera
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Esports

Bàsquet | Jordi Creixell

La visita de l'Unicaja, suposava 
tot un examen per a la Penya. 
Pel nivell del rival però també 
per avaluar la capacitat de 
reacció de l'equip després del 
daltabaix a Saragossa i del 
parèntesi de les finestres FIBA. 
Els de Carles Duran, tanmateix, 
el van superar amb nota i van 
regalar a l'afició un dels millors 
partits de la temporada. Mosse-
gant en defensa, dominant amb 
autoritat el rebot i recuperant 
l'encert exterior, els badalonins, 
sense fissures, van destarotar 
un Unicaja que sempre va anar 
a remolc (93-86). Nico Lapro-
vittola, després de conduir 
l'Argentina cap al Mundial, 
va exhibir-se amb 28 punts i 
9 assistències, al costat d'un 
Shawn Dawson que va deixar 
alguna jugada per a la videote-
ca. La feina fosca dels pivots, 
amb menció per a Harango-
dy (17 de valoració), també va 
ser clau per tornar a veure la 
millor versió d'una Penya que 

Reacció espectacular contra l'Unicaja

El capità es va lesionar davant 
de l'Unicaja i es va fer una 
microruptura al bíceps femoral 
de la cama esquerra. El perío-
de de baixa serà d'unes tres 
setmanes i serà clau que 
Dakota Mathias ja pugui 

 Albert Ventura, tres setmanes de baixa

reaparèixer aquest diumen-
ge contra l'Herbalife. D'altra 
banda, en el matx contra els 
malaguenys l'Olímpic va viure 
un emotiu minut de silenci 
en memòria de l'expresident 
Genís Llamas. 

Laprovittola i Dawson, una parella letal. / Foto: David Grau- CJB

Bàsquet | J.C.

Bitllet per a la Minicopa amb Conrad Martínez d'MVP

L’Alquer ia del Bàsquet a 
València va ser l’escenari de 
la fase prèvia de la Minico-
pa Endesa, on l'infantil A del 
Divina Joventut va aconseguir 
el bitllet per ser a Madrid del 
14 al 17 de febrer coincidint 
amb la Copa del Rei. Els verd-
i-negres van debutar tombant 
el Montakit Fuenlabrada per 
76-66 i l’endemà van segellar 

la classificació derrotant el 
Gran Canària per 96-95 amb 
un bàsquet sobre la botzina 
d’Edu Canals. Ja amb el bitllet 
a la butxaca, els badalonins van 
arrodonir el torneig imposant-
se al Sant Pablo Burgos per 
un contundent 29-80. El base 
verd-i-negre Conrad Martínez 
va ser escollit MVP d'aquesta 
fase prèvia, amb 18,7 punts, 5,7 
rebots, 5,7 assistències i 18,7 
de valoració per partit.

si està endollada pot competir 
amb qualsevol. El pròxim repte 
serà assaltar aquest diumenge 
(19.30h) la pista de l'Herbalife 
Gran Canària, on els verd-i-

negres no guanyen des del 
2009. Els canaris no viuen un 
any fàcil. Són setzens (3-8 de 
balanç) i just fa uns dies van 
acomiadar Salva Maldonado.

Conrad Martínez, amb el trofeu de 
millor jugador. / ACB Photo 

(J.M. Casares)
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Futbol | J. C.

La manca d'encert va tornar a 
passar factura al CF Badalo-
na, que va caure a l'Estadi 
davant del filial blaugrana (1-2). 
Els de Calderé, que venien 
de sumar un punt al camp del 
Conquense (1-1), buscaven 
la cinquena victòria del curs 
per escalar posicions, però el 
Barça B, amb dos gols en la 
primera mitja hora de joc, va 
posar el partit molt coll amunt.  
Dos errors defensius van situar 
aquest 0-2, que els badalo-

nins van intentar remuntar 
sense sort en la represa. Van 
tenir ocasions per fer-ho, però 
només Robert Simón, al minut 
71, va poder marcar. "Hem 
tingut ocasions claríssimes per, 
com a mínim, empatar el partit. 
El futbol no està sent just amb 
nosaltres”, va lamentar Calde-
ré. La derrota deixa el Badalona 
onzè, amb 19 punts, i toca girar 
full ràpidament per afrontar la 
difícil visita al camp de l'Atlètic 
Balears, quart classificat. El 
matx, diumenge a les 12h en 
directe per Esport 3.

Ensopegada a l'Estadi abans
de la difícil visita a l'Atlètic Balears

Els Badalona Dracs viatgen a 
Guadalajara, on aquest dissa-
bte (17.30h) disputaran la gran 
final de la Copa d'Espanya 
de futbol americà. El conjunt 
d'Óscar Calatayud és el vigent 
campió d'aquesta competició i 
es retrobarà amb el mateix rival 
al que va derrotar en la final de 
copa del curs passat (26-7), els 
Black Demons de Las Rozas.  

Els Dracs busquen el pri-
mer títol de la temporada

Després d'empatar a l'Estadi 
amb el seu immediat perse-
guidor, el Saragossa (0-0), el 
Seagull va retrobar-se amb el 
triomf al camp d'un altre dels 
equips capdavanters, el Barça 
B (0-2). El Seagull encapçala la 
taula invicte amb 32 punts, tres 
més que el Saragossa (29) i sis 
més que el Collerense (26), que 
serà el darrer rival de l'any per 
a les de Jordi Ferrón, el cap de 
setmana del 22 i 23 de desem-
bre a l'Estadi. 

El Seagull no falla al camp 
del Barça (0-2) i segueix 
manant a la lliga

El Barça B es va endur els tres punts de l'Estadi. / Foto: Eloy Molina

Fitkid | J. C. 

El pavelló de la Plana acollirà 
el dissabte 22 de desembre 
una jornada solidària organit-
zada pel Fitkid Club Badalo-
na amb la col·laboració de 
l'Ajuntament i que té per objec-
tiu recaptar aliments per a 
l’Associació Social Amics del 
Gorg Mar, que lluita contra 
la fam i la pobresa. A partir 

de les 4 de la tarda i fins les 
10 de la nit es podrà gaudir 
de l 'espectacularitat d 'un 
esport que fusiona la dansa i 
l'acrobàcia, nascut a la nostra 
ciutat fa 24 anys, amb una 
macro sessió d'entrenament 
on hi participaran  uns 350 
alumnes del club. L'entrada 
serà de franc portant menjar 
per col·laborar amb la recollida 
d'aliments.

El Fitkid Club Badalona organitza
un entrenament solidari el dia 22 a la Plana 

El Rugby Club Badalona 
torna a la competició amb 
l'inici de la fase regular de la 
primera catalana. Els Taurons 
s'estrenaran a casa aquest 
dissabte a les 16.30h davant 
del FCB Grana, amb l'objectiu 
de sumar la primera victòria 
del curs. En la fase prèvia van 
acabar amb un balanç de 0-6. 
Posteriorment, per tancar l'any, 
els badalonins visitaran el camp 
del BUC-UBAE.

Els Taurons s'estrenen a 
la primera catalana a casa 
contra el FCB Grana
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Ja fa dies que s’han encès els 
llums de Nadal als carrers de 
Badalona. Aquestes festes, 
Ajuntament i  comerc iants 
han incrementat el nombre de 
carrers il·luminats, sobretot 
al barri del Centre. Una de 
les novetats, que ha rebut 
més bones crítiques, ha estat 
la instal·lació de l lums de 
Nadal al Pont del Petroli. Les 
bombetes s’encenen cada 
tarda, un cop se’n va el sol 
i s’apaguen al voltant de la 
1 de la mat inada. Mol tes 
persones han aprofitat per 
fer-se fotograf ies amb els 

Badalona ja ha encès el Nadal

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

llums enceses i penjar-les a 
les xarxes socials. Per altra 
banda, la Plaça de la Vila 
també llueix de nit amb l’Arbre 

de Nadal, el Pessebre i els 
llums que s’han instal·lat a la 
façana de Casa de la Vila i les 
arbres de la mateixa plaça.

Genial iniciativa de @maris-
tesbdn amb un Hospital 
de peluix per explicar una 
malaltia con el #cancer i 
recollir diners per #lamara-
totv3 @IldefonsoMoyano

@rodalies @rod1cat enésimo 
día sin limpiar la estación de 
#Badalona . Venga que aquí 
no hay que poner maquinaria 
ni es una incidencia ajena...
@enserio78

On ha quedat la il·luminació 
de l’Ajuntament de l’any 
passat? Que torni #Badalona 
@nur_subi
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La tarifa plana metropolitana de transport públic que permetrà viatjar entre Badalona 
i tots els municipis de la Metròpolis Barcelona al preu d’una zona tarifària, entra en 
vigor l’1 de gener. La mesura reduirà el cost d’alguns desplaçaments i facilitarà el canvi 
d’hàbits de la ciutadania cap a una mobilitat més sostenible.

Viatjar entre Badalona i els municipis 
metropolitans de la segona corona 
tarifària pot costar fins a la meitat el 
2019. A partir de gener, s’implanta la 
tarifa plana metropolitana de trans-
port públic a la Metròpolis Barcelona, 
que permetrà desplaçar-se per tota la 
metròpolis a preu d’una zona. Aquesta 
tarifa plana inclou també 6 municipis 
metropolitans del Vallès occidental 
i 12 municipis metropolitans més del 
Baix Llobregat. Tots ells, tot i estar 
dins de l’àrea metropolitana, formen 
part de segona corona tarifària. 
Per tant, a partir de gener, es podrà viatjar 
per tota l’àrea metropolitana amb la T-10 
d’una zona. Així, caldrà pagar 10,20 euros 
(segons tarifes 2018) en comptes dels 
20,10 que costa la de dues zones. L’estalvi 
serà del 49%. I si es tracta de la T-Trimes-
tre o la T-Jove, l’estalvi serà d’un 26%. 

Els municipis propers a 
Badalona que s’integra-
ran a la tarifa plana són 

Badia, Barberà, Castellbis-
bal, Cerdanyola, Ripollet i 

Sant Cugat. El nou sistema de tarifa 
plana impulsat per l’AMB, i aprovat per 

ATM, cobrirà així tota l’àrea metropoli-
tana, els 36 municipis que la formen, i 
farà efectiva una reivindicació històri-
ca dels veïns i alcaldes de les localitats 
de la metròpolis que pertanyen a la se-
gona corona tarifària. 

4,6 milions més de viatges 
Gràcies a aquesta mesura, els càlculs 
de l’AMB apunten que el transport pú-
blic a l’àrea metropolitana guanyarà 
4,6 milions de viatges a l’any. Circula-
ran menys cotxes perquè, en ser més 
econòmic, els ciutadans optaran per 
viatjar més en autobús, tren, metro 
o tramvia.

“És un acord històric. 
Amb aquesta tarifa plana 
metropolitana, amb preu d’una 
zona, iniciem un recorregut per 
fer més accessible el transport 
públic”.
ANTONI POVEDA, VICEPRESIDENT DE 
MOBILITAT I TRANSPORT DE L’AMB

DESPLAÇAMENTS 
MÉS ACCESSIBLES I 
SOSTENIBLES
Els badalonins es mouen per la comarca del 
Barcelonès majoritàriament amb transport 
públic. I sobretot van i tornen de Barcelona, 
especialment des que hi arriba el metro. El 
Barcelonès és una de les comarques amb 
un comportament més sostenible, ja que 
s’hi fa un ús molt limitat del vehicle privat 
si no és per desplaçar-se als municipis més 
allunyats de la segona corona. És per això 
que l’aplicació de la tarifa plana a tota l’àrea 
metropolitana facilitarà el desplaçament a 
les zones properes com el Vallès Occidental, 
on hi ha punts d’atracció de viatgers com 
la Universitat Autònoma o les múltiples 
zones industrials. L’AMB calcula que en tota 
l’àrea metropolitana la nova tarifa plana 
contribuirà a reduir 2,8 milions de viatges en 
vehicle particular.

Barcelona

l’Hospitalet  
de Llobregat

el Prat 
de Llobregat

Sant Boi 
de Llobregat

Corbera 
de Llobregat

Pallejà

Sant Andreu 
de la Barca

Castellbisbal

Cornellà de 
Llobregat

Esplugues de 
Llobregat

Sant Feliu
de Llobregat

Molins de Rei

el Papiol
Sant Cugat 
del Vallès

Cerdanyola 
del Vallès

Ripollet

Barberà  
del Vallès

Montcada 
i Reixac

Badalona

Santa  
Coloma de 
Gramenet

Sant Adrià  
de Besòs

Badia 
del Vallès

Sant  
Joan Despí

Sant Just  
Desvern

Torrelles de 
Llobregat

Cervelló

Sant Vicenç
dels Horts

Santa Coloma  
de CervellóSant Climent

de Llobregat

Viladecans

Gavà

Castelldefels

Begues

Tiana

Montgat

Municipis metropolitans 
de la primera corona tarifària.

Municipis metropolitans 
de la segona corona tarifària.

UNA TARIFA 
ÚNICA PER A
36 MUNICIPIS 

ESTALVI EN EL PREU DELS ABONAMENTS

USOS 

Bitllet senzill

T-10

T-Mes

T-Trimestre

T-70/30

T-Dia

T-Jove

PREU 2a 
ZONA

3,10 €

20,10 €

72,70 €

196,50 €

88,05 €

13,10 €

142 €

PREU 1a 
ZONA

2,20 €

10,20 €

54 €

145,30 €

60,90 €

8,60 €

105 €

€

0,90 €

9,90 €

18,70 €

51,20 €

27,15 €

4,50 €

37,00 €

%

29%

49%

26%

26%

31%

34%

26%

ESTALVI

La T-10 d’una zona valdrà també per viatjar 
a la meitat nord de la Metròpolis Barcelona

La Palma
de Cervelló
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Crec que cal que 
l’Ajuntament s’impliqui més i 
reculli els contenidors quan 
toca @EMicaco

El que falta és més civisme 
@NilFlowers4

No se trata de campañas, 
se trata de educación
@elbicho1977

El dissenyador badaloní Xavi 
Martín (@mertin15 d'Instagram) 
es molt aficionat a la fotografia. 
Martín ha explicat que "vaig 
anar al concert del Sant Jordi 
de Crystal Fighters com a fan, 
vaig tirar un parell de fotos i vaig 
fer-ne un muntatge. Els hi vaig 
enviar, i l'any següent ja vaig 
anar de gira com a fotògraf de la 

banda". L’artista viu a Badalona 
i cada dia va a mar per captu-
rar imatges i penjar-les al seu 
compte d’Instagram on té més 
de 8.000 seguidors. Moltes de 
les fotografies s’han captat a 
Badalona, en indrets com la 
platja del Cristall, al pont del 
Torrent de Vallmajor o al Pont 
el Petroli. 

Xavi Martín, dissenyador i fotògraf 
dels Crystal Fighters

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Creus que calen més 
campanyes per millorar 
la neteja dels carrers 
de Badalona?
Sí, fa falta 82% 
No, no fa falta 18%

Pròxima pregunta:
T’agrada la il·luminació de 
Nadal d’aquest any que s’ha 
instal·lat a Badalona?
Sí, m’agrada
No, no m’agrada

170 vots 
via Twitter @totbadalona

Els nostres seguidors 
han opinat!

Cisco Tro
Només per la nit, de 8 
de la nit a 8 del matí i de 
manera provisional, al 
2020, no es podrà aparcar 
ni de dia no de nit, faran 
un passeig amb cara i ulls

Conchi Carmona
Pero a lo largo del día 
circularan coches? Lo que 
no puede ser es ahora no, 
y ahora sí, que se decidan 
ya de una vez

Juan Lp
Y el Gorg para cuando?

21
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Setmana anterior: 
Pont del Petroli

21

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 

Be lcan ne ix l ’any 1978 a 
la c iutat de Badalona i es 
posiciona en poc temps en 
el sector de la pastisseria 
industrial com a distribuïdor. 
L’any 2000 Belcan adquirir 
l ’empresa Productes Fonti-
si dedicada a l’elaboració i 
venda al detall de productes 
de pastisseria.

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?

Descobrim un racó quotidià de Badalona

Fontisi

On és?

Fet a Badalona 

Entitats

Amics de la Salut 
de Badalona

Entitat, sense ànim de lucre 
que treballa en benefici dels 
més necessitats, per millo-
rar el barri de La Salut, fer-lo 
més amable socialment i 
tenir la qualitat de vida que 
tots ens mereixem.

Opinio-18-19.indd   3 04/12/2018   11:24:51



Divendres 14 de desembre

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

Pessebre i vintena Mostra de 
Diorames, fins el 6 de gener, 
a la plaça de la Vila 

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

Taller de centres de taula na-
dalencs, de 10h a 13h, al 
Mercat Maignon

Nadales al carrer, per les pla-
ces i carrers de Sant Roc, de 
17h a 19h, a càrrec de la Fun-
dació Ateneu de Sant Roc 

Cicle Cinema Aprop, amb el 
film El Ciudadano Ilustre, a 
les 19h, al Círcol 

Concert amb A Under Cons-
truction, quartet de flautes 
de bec, a les 21h, al Teatre 
Zorrilla

Dissabte 15 de desembre

XXXII Mostra de Pesse-
bres, fins el 31 de gener, a 
l’església de Sant Roc 

Taller de centres de taula na-
dalencs, de 10h a 13h, al 
Mercat Pomar-Morera

Escape Room a la Casa de la 
Vila, de 10h a 14h i de 16h a 
20h, amb aforament limitat

Nadal d’Arts, fira artística, a 
la plaça Pau Casals de Dalt 
la Vila 

Plantada dels arbres dels 
desitjos de Dalt la Vila, durant 
tot el dia, plantada a les pla-
ces Constitució i Pau Casals 

Swing de Nadal a càrrec del 
Círcol, a les 17h, a la Plana 

Pessebre Vivent, a partir de 
les 18h, a la plaça de la Pipa

Concert de Nadal de música 
flamenca, a càrrec del Cor 
Flamenco Vivo i d’altres can-
taors flamencs, a les 19h, al 
Museu (gratuït amb afora-
ment limitat)

Concert solidari Tots Contra 
el Càncer, a favor de la Ma-
rató de TV3, a les 21h, a la 
Parròquia de Sant Josep

Concert amb el grup de ver-
sions Pirates Rumberos, a les 
24h, a la Sala Sarau 08911

Diumenge 16 de desembre

Nadal a Can Miravitges, du-
rant el matí, diverses acti-
vitats relacionades amb les 
festes

Representació dels Pasto-
rets, a les 11h i a les 18h, 
al Círcol

Concert de Nadal del Cor i 
Orquestra del Conservatori 
de Badalona, a les 11h, a la 
Sala d’Actes de l ’Hospital 
Germans Trias i Pujol

Visita guiada a l'exposició 
La gran il·lusió. El cinema a 
Badalona 1898-1975,a  les 
11:30h, al Museu (inscripció 
prèvia) 

XVI Trobada de Corals, a les 
11:30h, a l’església de Sant 
Roc

Visita guiada a la fàbrica de 
l’Anís del Mono, a les 12h, 
inscripció al Museu 

22

 Badalona 
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Concert de Nadal de la Co-
ral Betúlia i Cor Jove de la 
Sagrada Família, a les 18h, 
a la Cripta de Sant Josep 
(aportació solidària)

Badalona Escena amb Re-
beldes con guantes de la 
companyia Màgic Empenta, 
a les 19h, al Teatre Zorrilla 

Dilluns 17 de desembre

Col·loqui sobre Maria Aurèlia 
Campmany i . . . l es  seves 
car tes imper tinents, a les 
19:30h, a l’Espai Betúlia 

Cicle Per Fí és dilluns, jam 
session, coordinada per Mar-
tí Serra, a les 20h, a l’Escola 
de Música Moderna de Ba-
dalona 

Dimarts 18 de desembre

Taller de construcció de fana-
lets, a les 17:30h, a la Biblio-
teca de Lloreda

23

Narració del Conte El Fanalet 
d’En Tasi i Crida als Reis, a 
les 17:30h, a la Biblioteca de 
Canyadó Casagemes Joan 
Argenté

Tió gegant i solidari amb festa 
infantil, de 17:30h a 19:30h, a 
la Fira de Nadal de la Plana 

Taller de manualitats nadalen-
ques, de 17:30h a 19:30h, a 
la Fira de Nadal de la Plana 

Dimecres 19 de desembre

Taller de construcció de fana-
lets, a les 17:30h, a la Biblio-
teca de Pomar 

Tió gegant i solidari amb festa 
infantil, de 17:30h a 19:30h, a 
la Fira de Nadal de la Plana 

Taller de manualitats nadalen-
ques, de 17:30h a 19:30h, a 
la Fira de Nadal de la Plana 

Narració del Conte El Fanalet 
d’En Tasi i Crida als Reis, a 
les 18h, a la Biblioteca Xa-
vier Soto

Dijous 20 de desembre

Tió gegant i solidari amb festa 
infantil, de 17:30h a 19:30h, a 
la Fira de Nadal de la Plana 

Taller de manualitats nadalen-
ques, de 17:30h a 19:30h, a 
la Fira de Nadal de la Plana 

Taller de construcció de fa-
nalets, a les 17h i a les 18h, 
a la Biblioteca de Can Casa-
cuberta

Narració del Conte El Fanalet 
d’En Tasi i Crida als Reis, a 
les 17:30h, a la Biblioteca 
Lloreda

Concert de Nadal al Museu, 
a càrrec de la Societat Coral 
La Badalonense, al Museu 
(entrada amb invitació)

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

ESCOLA 
BRESSOL
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Cultura

L a  m ú s i c a  n a d a l e n c a 
omplirà diversos espais de 
la ciutat, durant aquests 
dies previs a Nadal. Aquest 
mate ix  d ivendres 14,  a 
partir de les 17h, la Funda-
ció Ateneu de Sant Roc ha 
preparat una cantada de 
Nadales pels carrers del 
barri de Sant Roc. De fet, 
moltes entitats de la ciutat 
han organitzat concerts de 
Nadales a diferents espais. 

Aquest dissabte a les 21h, 
l 'església de Sant Josep 
acollirà el concert a favor 
de la Marató de TV3, amb 
e ls Cors Conser vator i  i 
l ’Orquestra Baetulo amb 
motiu també de la celebra-
ció dels 150 anys d’aquesta 
parròquia.

Música | Redacció

24

Badalona s’omple de concerts 
previs a les festes de Nadal 

26

Imatge de l’Orquestra Baetulo 

Carrer 
a carrer 

Previsió i cura que té Déu del 
procés del món, particularment 
de l’existència de les persones. 
El nom d’aquesta via pública 
sorgeix en un moment en què 
apareixen moltes denomina-
cions de carrers amb noms de 
caire religiós o pietós. 

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

Carrer 
de la Providència

Progrés

L’Espai Termes-Decuma-
nus acollirà el Concert de 
Nadal de la Societat Coral la 
Badalonense. El concert serà 
el 20 de desembre, a les 20h, 
i les entrades poden recollir-
se a les taquilles del Museu. 

Concert de Nadal 
a les Termes del Museu

Diumenge, 16, a les 18h, 
la Cr ipta de Sant Josep 
acollirà el Concert de Nadal 
de la Coral Betúlia i el Cor 
Jove de al Sagrada Família, 
i una hora més tard, a les 
19h, l’Orfeó Badaloní amb 
la col·laboració de Ràdio 
Estel organitzen un concert 
de Nadal a Santa Maria del 
Pi, a Barcelona.

A la venda un nou llibre sobre la història del cinema a Badalona
Ja es pot trobar a la botiga del 
Museu de Badalona el llibre 
"La gran il·lusió. El cinema a 
Badalona 1898-1975", de Núria 
Casals, obra que acompan-

ya l'exposició del mateix títol 
que pot veure's actualment a 
la sala d'exposicions temporals 
del Museu. El llibre explica la 
història del setè art a la ciutat 

amb més de 1.000 il·lustracions 
de sales de cine i programes de 
mà de Badalona i una relació de 
les principals pel·lícules que s'hi 
van exhibir. 
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ZORRILLA, PRINCIPAL, BLAS INFANTE
gener-maig 2019

Amb el suport Venda d’entrades

I n f o rma ’ t  d e  t o t s  e l s  e s p e c t a c l e s  d ’ a q u e s t a  t em p o r a d a  a  wwwt e a t r e z o r r i l l a . c a t

Mitjants de 
comunicació 
oficials

 @zorrillabdncat

  teatrezorrilla.badalona

 teatrezorrilla

Diumrnge 24 de març,  

a les 19 H 

Teatre Zorrilla

I’m with her
Sara Watkins, Sarah Jarosz & 

Aoife O’Donovan

Blues&Ritmes’19

dissabte 16 de març, 
 a les 21 H 

Teatre zorrilla

Israel  
Galvan

El amor brujo

dissabte 26 de gener, 

 a les 21 H 

Teatre zorrilla > A

Maremar
Dagoll dagom

dissabte 4 de maig  

a les 21 H 

Teatre zorrilla > A

Pel davant  
i pel darrera

divendres 8 de març, 
 a les 21 H 

Teatre zorrilla > B

La importància  de ser Frank
Oscar Wilde 

dissabte 23 de març, 
 a les 21 H 

Teatre zorrilla > B 

El preu

Venda d’entrades
-Taquilla 

a partir del 19 de desembre
- Ticketea 

a partir del 20 de desembre
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Ja fa 52 anys que els veïns 
de Sant Fost de Campsen-
telles organitzen el Pesse-
bre vivent cada Nadal. Prop 
de 20 0 veïns  par t i c ipen 

La Facu Martínez, promoto-
ra de Badalona Recuerdos, 
acaba de reeditar el primer, 
dels seus tres llibres, i que 
porta per nom "Así era y así es 
Badalona, així era i així es". El 
volum va editar-se l’any 2013, 
i en poc temps es va esgotar. 
Ara la Facu ha reeditat el llibre 

en aquesta representació. 
Enguany serà els dies 23, 
25, 26 i 30 de desembre i 1, 
6 i 13 de gener, a les 18h i a 
les 19h.

i ja pot adquirir-se. A més, 
també podeu trobar els altres 
dos llibres editats on fa un 
recorregut per la història de 
Badalona a través d’imatges 
antigues, que també pots 
adquirir a les llibreries de la 
ciutat. La Facu col·labora cada 
setmana amb el TOT a través 
d’una secció on compara com 
ha canviat un espai de la ciutat.

Llibres | Redacció

24

Reeditat el primer llibre editat 
per Badalona Recuerdos

Comencen les representacions del Pessebre vivent 
de Sant Fost

26

Com cada Nadal, ja tenim aquí 
la representació dels Pastorets 
al Círcol. Aquest diumenge, 
16 de desembre, hi haurà una 
doble sessió, a les 11h, sessió 
reduïda i a les 18h, sessió 
llarga. Enguany també hi haurà 
la representació dels Pastorets 
els dies 23, 29 i 30 de desem-
bre a les 18h. Les entrades 
estan a la venda a les taquilles 
del Círcol.

Windu aprofita la sonoritat 
particular i alhora tan conegu-
da de la flauta de bec i la posa 
al servei d’aquelles músiques 
que configuren no només el 
background dels seus compo-
nents sinó també el del públic 
en general. L’espectacle, 
estrenat ara fa dos anys, arriba 
aquest divendres 14 al Teatre 
Zorrilla, a partir de les 21h. 

Màgic Empenta presenta, 
aquest diumenge 16 a les 19h,  
una fascinant adaptació del 
text Revolta de bruixes, escrit 
per Benet i Jornet fa més de 40 
anys, respectant, però, el tret 
essencial de l’obra; el debat 
entre la raó i la màgia. L’entitat, 
fidel al seu esperit, continua 
apostant per treballar amb 
actrius i actors amb diversitat 
funcional. 

Comencen les 
representacions 
dels Pastorets

Les flautes protagonistes 
d’un original concert 

Nova representació 
de Badalona Escena 

Portades dels tres llibres de Badalona Recuerdos
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Manual per a dones de fer fei-
nes, un recull de contes pòs-
tum d'una escriptora desco-
neguda que L'Altra va publicar 
el 2016, va rebre una acollida 
inesperada i entusiasta per 
part de la crítica i dels lectors, 
va guanyar el Premi Llibreter 
aquell mateix any.

Un vespre 
al paradís

Lucia Berlin

Traducció de 
Josefina Caball

Facilitat per Saltamartí Llibres

Any 1888. Pirineus occiden-
tals. Un militant anarquista, 
anomenat Ric-Ric, arriba a 
una petita, remota i oblidada 
vall pirinenca tot fugint de la 
policia. Allà coneixerà el cap 
dels contrabandistes, en Cas-
sian, i la mestra de l’escola, la 
Mailís.

Editorial

Fungus

Albert 
Sánchez Piñol

La campana

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. 164

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

Estrenes de Cinema

Durante la tormenta

Cadáver

El Grinch

Direcció: Oriol Paulo
Intèrprets: Adriana Ugarte, Chino Darín, Javier Gu-
tiérrez, Nora Navas, Álvaro Morte

Una interferència entre dos temps fa que la Vera, 
una mare feliçment casada, salvi la vida d'un noi 
que va viure a casa seva 25 anys abans. Tan-
mateix, les conseqüències de la seva bona acció 
provoquen una reacció en cadena.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Diederik Van Rooijen
Intèrprets: Shay Mitchell, Grey Damon, 
Kirby Johnson, Stana Katic, Louis Herthum

Un estremidor exorcisme es torna incontrolable 
i una jove acaba morint. Mesos després, mentre 
Megan Reed treballa en el torn de nit del dipòsit de 
cadàvers, rep un cadàver desfigurat.

 
Crítica:   Públic: 

Direcció: Scott Mosier, Yarrow Cheney

En una cova situada a la part alta d'una muntan-
ya viu el Grinch, un cínic rondinaire, acompanyat 
pel seu fidel gos Max. Un dia, des del seu cau, 
envoltat d'invents enginyosos, escolta les nadales 
i l'alegria dels ciutadans de Villaquien preparant 
el Nadal. Res no pot fer-li més enveja i ràbia al 
Grinch.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:
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Les festes de Nadal són unes dates per gaudir de la companyia de les persones que més 
estimem, i una bona manera de fer-ho, més enllà dels tradicionals àpats i celebracions, és 
compartir estones d’oci i diversió. Per això, des de l’Ajuntament s’ha impulsat per a aquest Nadal 
una activitat que s’estrena en aquestes festes, un Escape Room a la Casa de la Vila que tindrà 
lloc el dissabte 15 de desembre. 

En aquest joc, que es durà a terme entre les 10 i les 14 hores, i entre les 16 i les 20 hores, les 
persones que ho desitgin podran descobrir la història de la Casa de la Vila de Badalona a 
través d’un exercici en què hauran de resoldre diversos enigmes i trencaclosques per poder 
avançar i sortir de l’edifi ci. 

La premissa inicial d’aquest Escape Room és la desaparició de la Clau de la Ciutat, un estri 
indispensable perquè els Reis d’Orient puguin repartir les joguines per totes les llars badalonines. 
Les persones participants hauran de seguir les pistes que rebran de diversos personatges relacionats 
amb l’Ajuntament per superar les proves fi ns a aconseguir recuperar la Clau de la Ciutat.

Aquesta activitat està dirigida a persones més grans de 8 anys.

L’aforament és limitat. 

Els grups de persones participants aniran entrant a la Casa de la Vila segons l’ordre d’arribada.

a la Casa de la Vila 
escape room
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L’esperit nadalenc omple 
els barris de la ciutat

El Nadal està present als barris de Badalona gràcies a les cinc 
grans caixes regal que s’han instal·lat a diversos punts de la 
ciutat. Les caixes són visitables, és a dir, s’hi pot 
accedir per les dues bandes i travessar-les i, si es vol, fer-se 
fotos a l’interior envoltats de tota la seva lluminositat. Les 
caixes regal es troben situades en aquests punts:

· Carrer de Pérez Galdós (barri de Llefi à)
· Passeig de la Salut (barri de la Salut)
· Plaça dels Països Catalans (barri del Progrés)
· Avinguda del Primer de Maig (barri de Pomar)
· Rambla de Sant Joan (barri de Nova Lloreda)

caixes regal visitables

La llum i el color tornen a omplir els carrers de Badalona 
durant les festes de Nadal. Des del passat 1 de desembre 
un gran arbre de Nadal de més de 10 metres s’il·lumina al 
centre de la plaça de la Vila. L’arbre està format per una gran 
estructura metàl·lica guarnida amb llums de diferents colors 
que dibuixen les típiques boles i garlandes i està coronat per 
un gran estel. Com a novetat, l’arbre d’enguany és visitable, 
de manera que es pot travessar i esdevé un escenari ideal per 
a fotografi es plenes de llum i color.

un gran arbre de nadal 
torna a la plaça de la vila

el pont de petroli 
s'il•lumina per primer cop
El pont del Petroli, un dels principals símbols de Badalona, 
llueix des del passat 1 de desembre milers de bombetes de 
llum que creen bonics efectes en combinació amb els refl exos 
a l’aigua i que, a més, el fan ben visible des de tota la franja 
costanera. 

Els badalonins i les badalonines, així com els visitants vinguts 
d’arreu, poden passejar pel pont i gaudir aquest Nadal, 
gràcies a la il·luminació nadalenca, d’una nova i encisadora 
experiència.
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Novament els Reis d’Orient arribaran a 
Badalona el pròxim 5 de gener a bord del 
vaixell Ciutat de Badalona. 

La nau atracarà a les 16.30 hores al 
pont del Petroli, on seran rebuts per 
les autoritats de la ciutat. Des d’allà es 
traslladaran a l’avinguda de Pius XII, a 
l’altura del carrer de Ramiro de Maeztu, 
on començarà la tradicional Cavalcada 
dels Reis d’Orient.

Ses Majestats aniran acompanyades 
en tot moment per una comitiva que 
recorrerà els carrers i places de la 
ciutat. 

La Cavalcada comptarà amb les tradicionals carrosses 
dels Reis amb els seus patges i els seus ajudants: els turnemis -uns 
pallassos trapelles però molt efi cients-, les companyies de teatre de carrer 
professionals i els participants artístics provinents del món de la dansa i del teatre 
local. Tancaran la gran comitiva de la Cavalcada les populars i esperades carrosses 
dolces, des d’on caurà una veritable pluja de caramels per a petits i grans.

No us oblideu de portar els fanalets per ajudar els Reis d’Orient en el seu 
recorregut per Badalona.
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Des del 2 al 4 de gener, entre les 17.30 i les 
20.30 hores, el Centre Cultural l’Escorxador-
Nau 3, al barri de la Salut, es transformarà 
en la fàbrica de joguines de Badalona. 

Els infants podran entregar les seves cartes 
als turnemis, els personatges encarregats de 
fabricar les joguines que demanin els nens 
i les nenes de Badalona, i que acompanyen 
els Reis Mags a la Cavalcada. Els visitants de 
la fàbrica de joguines podran endinsar-se 
per la central de recollida de cartes i gestió 
dels desitjos, l’empaquetadora de regals i el 
magatzem Reial.

La fàbrica serà ben visible amb un espec-
tacular mapping que il·luminarà la façana. 
Activitat oberta i gratuïta.

els patges reials us espereN
Les nenes i els nens badalonins tenen enguany 
un ampli ventall d’opcions per fer arribar els 
seus desitjos als Reis d’Orient. Seguint amb la 
tradició, Ses Majestats enviaran els seus patges 
reials a la plaça de la Vila els dies 2 i 3 de gener. 
Els infants podran lliurar les seves cartes entre 
les 17 i les 20.30 hores. 

Els Reis d’Orient volen tenir d’aquesta manera 
el temps necessari per llegir totes les cartes i 
conèixer quins són els desitjos i peticions dels 
infants badalonins i així encertar plenament 
amb els regals que deixaran el proper 6 de 
gener a les llars de Badalona.

TOT-ENCARTAT NADAL 18_ok.indd   4 11/12/18   17:48suplement.indd   4 12/12/2018   11:49:17



www.badalona.cat/nadalwww.badalona.cat/nadalwww.badalona.cat/nadalwww.badalona.cat/nadalwww.badalona.cat/nadalwww.badalona.cat/nadal

Novament els Reis d’Orient arribaran a 
Badalona el pròxim 5 de gener a bord del 
vaixell Ciutat de Badalona. 

La nau atracarà a les 16.30 hores al 
pont del Petroli, on seran rebuts per 
les autoritats de la ciutat. Des d’allà es 
traslladaran a l’avinguda de Pius XII, a 
l’altura del carrer de Ramiro de Maeztu, 
on començarà la tradicional Cavalcada 
dels Reis d’Orient.

Ses Majestats aniran acompanyades 
en tot moment per una comitiva que 
recorrerà els carrers i places de la 
ciutat. 

La Cavalcada comptarà amb les tradicionals carrosses 
dels Reis amb els seus patges i els seus ajudants: els turnemis -uns 
pallassos trapelles però molt efi cients-, les companyies de teatre de carrer 
professionals i els participants artístics provinents del món de la dansa i del teatre 
local. Tancaran la gran comitiva de la Cavalcada les populars i esperades carrosses 
dolces, des d’on caurà una veritable pluja de caramels per a petits i grans.

No us oblideu de portar els fanalets per ajudar els Reis d’Orient en el seu 
recorregut per Badalona.

TOT-ENCARTAT NADAL 18_ok.indd   5 11/12/18   17:48

www.badalona.cat/nadal

Des del 2 al 4 de gener, entre les 17.30 i les 
20.30 hores, el Centre Cultural l’Escorxador-
Nau 3, al barri de la Salut, es transformarà 
en la fàbrica de joguines de Badalona. 

Els infants podran entregar les seves cartes 
als turnemis, els personatges encarregats de 
fabricar les joguines que demanin els nens 
i les nenes de Badalona, i que acompanyen 
els Reis Mags a la Cavalcada. Els visitants de 
la fàbrica de joguines podran endinsar-se 
per la central de recollida de cartes i gestió 
dels desitjos, l’empaquetadora de regals i el 
magatzem Reial.

La fàbrica serà ben visible amb un espec-
tacular mapping que il·luminarà la façana. 
Activitat oberta i gratuïta.

els patges reials us espereN
Les nenes i els nens badalonins tenen enguany 
un ampli ventall d’opcions per fer arribar els 
seus desitjos als Reis d’Orient. Seguint amb la 
tradició, Ses Majestats enviaran els seus patges 
reials a la plaça de la Vila els dies 2 i 3 de gener. 
Els infants podran lliurar les seves cartes entre 
les 17 i les 20.30 hores. 

Els Reis d’Orient volen tenir d’aquesta manera 
el temps necessari per llegir totes les cartes i 
conèixer quins són els desitjos i peticions dels 
infants badalonins i així encertar plenament 
amb els regals que deixaran el proper 6 de 
gener a les llars de Badalona.

TOT-ENCARTAT NADAL 18_ok.indd   4 11/12/18   17:48 suplement.indd   5 12/12/2018   11:49:32



www.badalona.cat/nadal

Un Nadal a Badalona ple de llum, color i il·lusió
parc LÚDIC 
I esportiu de 
nadal
El Complex Esportiu Municipal Montigalà 
(carrer de Rossini núm. 8) acull des del 24 fi ns 
al 31 de desembre el Parc Lúdic i Esportiu de 
Nadal. 

Es tracta d’una opció que combina el lleure i els 
esports, amb un conjunt d’activitats dinamitzades 
per professionals d’ambdós àmbits, gratuïtes, i 
pensades i destinades per a infants d’edats com-
preses entre els 3 i els 12 anys. 

L’horari del Parc Lúdic i Esportiu de Nadal és de  10 
a 13 hores i de 16 a 19 hores, a excepció dels dies 
24 i 31 de desembre amb horari només de matí. 
Els dies 25 i 26 de desembre el Parc romandrà 
tancat.

El nombre de nens i nenes participants serà limitat.

MOSTRA DE 
PESSEBRES

Des del 13 de desembre la plaça 
de la Vila acull el tradicional 
pessebre, obra de l’artista badalo-
nina Carme Ayza.

Des del mateix dia i fi ns al 6 
de gener, la sala El Refugi, al 
sotterrani de la plaça de la Vila, 
és escenari de la 20a mostra de 
pessebres i diorames a cà-
rrec de l’Associació d’Amics del 
Pessebre. 

Es tracta d’una mostra de 27 pes-
sebres i diorames que es poden 
visitar de dilluns a divendres entre 
les 17 i les 20.30 hores. Dissabtes 
i festius l’horari s’amplia també 
al matí, de 12 a 14 hores. El dis-
sabte 19 de desembre la mostra 
estarà oberta fi ns a la 1 de la 
matinada.
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Un Nadal a Badalona ple de llum, color i il·lusió
NADAL 
NO SEXISTA
“Ni els camions són blaus, ni les 
princeses són de color rosa. Per unes 
joguines no sexistes...no compris este-
reotips!”

Les festes nadalenques són també una 
bona ocasió per educar els nens i les nenes 
en la cultura de la igualtat. Per als adults, 
la compra del regals és una oportunitat 
perfecta per a no perpetuar i reiterar els 
rols patriarcals de gènere que poden inci-
dir en les opcions a l’hora d’escollir-los. 

És un bon moment per prendre conscièn-
cia i allunyar-se de patrons de compor-
tament determinats i estereotipats. Una 
societat més justa i igualitària es confi gura 
i es construeix a partir de petits gestos in-
dividuals, com ara l’adquisició de joguines 
no sexistes.

nadal 
sostenible

Les compres i els regals d’aquest Nadal es 
poden fer de manera conscient i respon-
sable, sense oblidar que darrera de ca-
dascuna de les compres i dels regals, tard 
o d’hora, acabaran sent un residu. Per fer 
una compra sostenible i responsable és 
molt positiu aplicar la màxima ‘recicla, 
reutilitza i redueix’. 

FIRA DE NADAL

Fins al 23 de desembre, la plaça de La 
Plana acull la Fira de Nadal de Badalona. 
En les parades instal·lades es poden com-
prar, entre altres productes, les tradicionals 
fi gures del pessebre i els arbres de 
Nadal. L’horari de funcionament de la fi ra 
és de 9 a 21 hores.

NADAL 
NO SEXISTA
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Un Nadal a Badalona ple de llum, color i il·lusió
parc LÚDIC 
I esportiu de 
nadal
El Complex Esportiu Municipal Montigalà 
(carrer de Rossini núm. 8) acull des del 24 fi ns 
al 31 de desembre el Parc Lúdic i Esportiu de 
Nadal. 

Es tracta d’una opció que combina el lleure i els 
esports, amb un conjunt d’activitats dinamitzades 
per professionals d’ambdós àmbits, gratuïtes, i 
pensades i destinades per a infants d’edats com-
preses entre els 3 i els 12 anys. 

L’horari del Parc Lúdic i Esportiu de Nadal és de  10 
a 13 hores i de 16 a 19 hores, a excepció dels dies 
24 i 31 de desembre amb horari només de matí. 
Els dies 25 i 26 de desembre el Parc romandrà 
tancat.

El nombre de nens i nenes participants serà limitat.

MOSTRA DE 
PESSEBRES

Des del 13 de desembre la plaça 
de la Vila acull el tradicional 
pessebre, obra de l’artista badalo-
nina Carme Ayza.

Des del mateix dia i fi ns al 6 
de gener, la sala El Refugi, al 
sotterrani de la plaça de la Vila, 
és escenari de la 20a mostra de 
pessebres i diorames a cà-
rrec de l’Associació d’Amics del 
Pessebre. 

Es tracta d’una mostra de 27 pes-
sebres i diorames que es poden 
visitar de dilluns a divendres entre 
les 17 i les 20.30 hores. Dissabtes 
i festius l’horari s’amplia també 
al matí, de 12 a 14 hores. El dis-
sabte 19 de desembre la mostra 
estarà oberta fi ns a la 1 de la 
matinada.
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Un Nadal a Badalona ple de llum, color i il·lusió
NADAL 
NO SEXISTA
“Ni els camions són blaus, ni les 
princeses són de color rosa. Per unes 
joguines no sexistes...no compris este-
reotips!”

Les festes nadalenques són també una 
bona ocasió per educar els nens i les nenes 
en la cultura de la igualtat. Per als adults, 
la compra del regals és una oportunitat 
perfecta per a no perpetuar i reiterar els 
rols patriarcals de gènere que poden inci-
dir en les opcions a l’hora d’escollir-los. 

És un bon moment per prendre conscièn-
cia i allunyar-se de patrons de compor-
tament determinats i estereotipats. Una 
societat més justa i igualitària es confi gura 
i es construeix a partir de petits gestos in-
dividuals, com ara l’adquisició de joguines 
no sexistes.

nadal 
sostenible

Les compres i els regals d’aquest Nadal es 
poden fer de manera conscient i respon-
sable, sense oblidar que darrera de ca-
dascuna de les compres i dels regals, tard 
o d’hora, acabaran sent un residu. Per fer 
una compra sostenible i responsable és 
molt positiu aplicar la màxima ‘recicla, 
reutilitza i redueix’. 

FIRA DE NADAL

Fins al 23 de desembre, la plaça de La 
Plana acull la Fira de Nadal de Badalona. 
En les parades instal·lades es poden com-
prar, entre altres productes, les tradicionals 
fi gures del pessebre i els arbres de 
Nadal. L’horari de funcionament de la fi ra 
és de 9 a 21 hores.

NADAL 
NO SEXISTA
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NADAL 
SOLIDARI
I TIÓ GEGANT

nadal a les 
biblioteques

Tradició i solidaritat

La plaça de la Plana acull el tradicional Tió 
Gegant. Des del 18 fi ns al 20 de desem-
bre, en horari de 17.30 a 19.30 hores, 
els més petits i les més petites podran fer 
cagar el tió.

Aquesta activitat té un caràcter solidari, 
ja sigui amb aportacions econòmiques o 
amb la donació d’aliments per al Banc dels 
Aliments de Badalona.

Aquest vessant solidari del Nadal a la ciu-
tat també es complementa amb una urna 
per recollir aportacions econòmiques que 
està situada a la plaça de la Vila des del 10 
fi ns al 28 de desembre. 

A tocar de la Casa de la Vila s’ha habilitat 
el punt de recollida de joguines per a fer 
realitat que cap infant es quedi sense 
joguines. Un altre punt s’instal·la durant 
les mateixes dates al Centre Comercial de 
Montigalà. Cal recordar que les joguines 
han de ser noves i, preferiblement, amb 
valors educatius i no sexistes.

Perquè les nenes i els nens de Badalona 
puguin tenir els seus fanalets per anar a a 
esperar Ses Majestats d’Orient i il·luminar-
los en el seu camí, les biblioteques munici-
pals de la ciutat ofereixen tallers de cons-
trucció de fanalets. A més, s’han preparat 
activitats relacionades com la narració del 
conte El fanalet d’en Tasi i Crida als Reis, 
amb cançons tradicionals nadalenques.

· 12 de desembre. Biblioteca Llefi à-Xavier 
Soto.

· 18 de desembre. Biblioteca Lloreda 
i Biblioteca Canyadó i Casagemes-Joan 
Argenté.

· 19 de desembre. Biblioteca Pomar, 
Biblioteca Sant Roc i Biblioteca Llefi à-
Xavier Soto.

· 20 de desembre. Biblioteca Central 
Can Casacuberta, Biblioteca Lloreda i 
Biblioteca Sant Roc.

· 21 de desembre. Biblioteca Pomar.
· 27 de desembre. Biblioteca Central Can 

Casacuberta.

Recordeu que cal inscripció prèvia. 
Podeu conèixer tota la informació sobre 
les activitats a les biblioteques al web: 
www.badabiblios.cat
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Si no encuentras trabajo por falta de experiencia o      
formación, aquí tienes la solución!

Cursos de Rango Universitario (Diploma de la Universidad Rey Juan Carlos)

   • Coaching (80h)                          • Inglés (110h)
   • Curso práctico en Redes Sociales (90h)

y más de 900 cursos en: www.institutdempresa-joanmaragall.com 

Preparación de oposiciones
   • Policía nacional                          • Auxiliar judicial
   • Bombero                                      • Tramitación procesal
   • Guardia civil                                • y otras profesiones

y en estos días estamos haciendo la inscripción de personas paradas 
para realizar cursos con certificado oficial de profesionalidad de:

   • Actividades Administrativas con relación con el cliente (680h)
   • Asistencia Documental y de Gestión en Despachos y Oficinas (670h)
   • Actividades de Gestión Administrativa (880h)
   • Sistemas Microinformáticos (560h)
   • Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas (450h)
   • Tratamientos estéticos (490h) 

  ¡¡RESERVA TU CURSO!!
Calle Guifré 300, 08912, Badalona

933 83 36 57 o 635 52 89 96 
info@joanmaragall.com

CURSOS SUBVENCIONADOS

JOAN MARAGALL.indd   1 11/12/2018   15:18:51
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Lectors

Maria Àngels Gris
Mestra d'educació infantil

Kati 

Jordi Costa

Ja s'acosten les festes de 
Nadal, dies en què els més 
menuts de la família prenen 
e l  p ro t ag o n i s m e d e  l e s 
nostres tradicions amb el 
tió i els Reis d'Orient. I és a 
aquests petits protagonistes 
als quals vull fer referència. 
De la mateixa manera que la 
Verge Maria sempre ha estat 
una figura femenina, el nen 
Jesús ha estat sempre un 
infant, els tres Reis d'Orient 
sempre han estat f igures 

Sóc una persona catòlica, 
avui per la televisió he vist 
que a la plaça Sant Jaume 
han fet un pessebre que diuen 
que és modern i m’he quedat 

F a  b a s t a n t  t e m p s  q u e 
l'ascensor del carrer Sant Felip 
i d’en Rosés, que comunica 
Dalt la Vila amb Bufalà, no 
funciona i l 'Ajuntament de 
Badalona dona llargues per a 
la seva normalització. Agrai-
ria que algun periodista fes 
alguna indicació, prèvia infor-
mació pertinent, per veure 
si es pot arreglar aquesta 
incidència que fa molt de 
temps que dura. 

Tradicions de Nadal

El Pessebre de Barcelona

L’ascensor de Sant Felip i d’en Rosés no funciona

mascul ines i  un d 'e l ls de 
raça negra. No em conside-
ro una gran feminista, però 
reivindico sempre que puc 
la figura de la dona en totes 
les seves facetes. Però el que 
em sembla inadmissible és 
que juguem amb la innocèn-
cia dels nostres infants. La 
meva pregunta és, per què 
des de fa uns quants anys, si 
no estic malfixada des de fa 
dos com a mínim, a la Caval-
cada dels Reis que organit-
za l'ajuntament de la nostra 
c iutat, són dones les que 
ajuden als Reis i representen 

parada al veure en què es 
gasten els diners. Si volen 
fer un pessebre, que el facin, 
però millor que el facin bonic 
i no es gastin tants diners. 
Una altra cosa, la senyora 
alcaldessa de Barcelona, 

el paper dels Reis d'Orient? 
De debò es creuen que els 
nostres infants no s'adonen? 
I quan es dirigeixen a ells en 
la visita que fan l'endemà, 
dia de Reis, a l'hospital de 
Can Ruti, de debò es pensen 
que amb la veu no queden 
delatades? Penso que els 
nostres infants es mereixen 
un gran respecte i darrere 
de la seva innocència no 
podem fer reivindicacions 
que potser s'han de fer amb 
altres accions i dirigides cap 
a un públic adult. Bona nit 
de reis!

Ada Colau, s’ha gastat els 
diners, que segons ella no 
els té, en aquest pessebre 
quan amb aquests diners es 
podria ajudar a gent que més 
els necessiti. Una catalana 
disgustada. 
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Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@totbadalona.com

Pedro Jesús Fernández

A la riera Canyadó, tocant a 
l’autopista, es podia veure el 
que quedava d’una fàbrica en 
la qual van treballar milers de 
badalonins i badalonines. Es 
dedicava a la fabricació de 
resistències fixes de carbó, 
condensadors ceràmics i 
potenciòmetres de carbó.
Es va a construir durant l’any 
1970. El disseny el van realit-
zar els prestigiosos arquitec-
tes Oriol Bohigas i Josep Ma 
Martorell. Una de les caracte-
rístiques principals que presen-
tava eren les petites finestres 
esquinçades que imitaven les 
targetes perforades que feien 
servir els antics ordinadors de 
les grans empreses.
Recordo -em diu un bon amic 
que treballava de mestre a 
l’escola anomenada aleshores 
Martínez Anido- que afinals 
dels anys setanta, sobre les 
15 h, centenars de dones 
sortien de treballar d’aquesta 
fàbrica i caminaven per la riera 
de Canyadó -encara sense 
urbanitzar- buscant la carre-
tera N-II on hi havia parades 
d’autobús.
E ls  mes t res  de l ’esco la 
Mar tínez Anido -més tard 
l’Ajuntament li va canviar el 
nom pel de Lola Anglada- es 
quedaven a la terrassa que hi 

Es crema la fàbrica Piher 
de Badalona

ha a la porta principal per mirar 
aquella espectacular desfilada 
de dones joves cap a casa 
seva.
A mitjans dels anys vuitanta 
l’empresa va entrar en crisi i, 
finalment, l’any 1989 la fabri-
ca es va tancar, malgrat les 
lluites dels treballadors que 
comptaven amb el supor t 
de l’Ajuntament (qui escriu, 
aleshores regidor de Promoció 
Econòmica, va acompanyar en 
alguna ocasió els treballadors 
a Madrid per reunir-se amb alts 
càrrecs del Ministeri d’Indústria 
per evitar el tancament).
Des de llavors, l’edifici, malgrat 
estar catalogat com a patrimoni 
arquitectònic, va estar total-
ment abandonat i en un estat 
lamentable.
Des de l’AV Canyadó van ser 
múltiples les queixes fetes a 
l’Ajuntament per evitar la degra-

dació i arribar a una situació 
irreversible. Era evident el perill 
que suposava la brutícia i les 
deixalles que s’acumulaven en 
un espai que no fa gaires anys 
era tot un símbol de Badalona.
També era un risc per les 
persones que l’havien ocupat 
i que compartien aquest indret 
amb rates i tot tipus de trastos.
Doncs bé, aquest edifici catalo-
gat per l’Ajuntament per seu 
valor artístic i cultural ja no 
existeix. La nit de l’onze de 
desembre un incendi va fer 
desaparèixer aquest singular 
edifici devorat per les flames. 
Afortunadament no s’han de 
lamentar víctimes, però, ara, 
moltes persones lamentaran 
la pèrdua -com ha passat amb 
molts altres construccions del 
nostre patrimoni historicoartís-
tic- d’una edificació tan original 
i emblemàtica.  

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

www.motosbadalona.com

President Companys, 11 · 08911 BADALONA · Tel.: 93 464 05 53 · Fax 93 464 05 19
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ma, que enguany arriba a la 
27ena edició, estarà dedicat al 
càncer. El càncer representa 

La periodista Gemma Nierga i 
el comunicador Ramon Gener 
seran els presentadors de 

La Marató de TV3, que se 
celebrarà aquest diumenge 
16 de desembre. El progra-

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

 Marató de TV3 2018, 
 la marató contra el càncer  
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També dissabte, tindrà lloc el 
Concert a càrrec del Cor de 
Projectes i l'Orquestra Baetulo 
de l'Orfeó Badaloní, el Cor de 
Veus blanques I Cor Mixte del 
Conservatori de Badalona, i 
solistes baríton i soprano, que 
interpretaran la obra Mass of 
the Children, del compositor 
anglès John Rutter, serà a 
les 21h, a l’església de Sant 
Josep. Diumenge, dia de la 
Marató, Bufons del Foc farà un 
taller de percussió, maquillat-
ge, confecció d'instruments i 
xapes a la cruïlla del carrer de 
Mar amb Rambla. Els alumnes 
de la Riera, a més, prepararan 
un dinar al mateix institut. 
D’altra banda, més entitats 
de Badalona han organitzat 
més activitats, tant abans com 
després de la Marató. 

la primera causa de mort entre 
els homes i la segona entre 
les dones i la seva incidèn-
cia continua sent molt alta: 
es calcula que, al llarg de la 
seva vida, en tindran un de 
cada dos homes i una de cada 
tres dones. Malgrat això, el 
60% dels tumors no es poden 
prevenir. Per això és impor-
tant diagnost icar- los més 
precoçment, tractar-los millor 
i aconseguir més percentatge 
de curació i de cronificació. 

Actes populars a favor 
de la Marató de TV3
La mobilització de la societat 
catalana entorn de La Marató 
de TV3 és un dels trets que 
converteix aquest programa 
en un esdeveniment únic, 
en una festa col•lectiva que 
transcendeix el plató televi-
siu. Per cada nova edició de 
La Marató, la ciutadania pren 
la iniciativa en l'organització 
d 'actes fest ius que tenen 
com a objectiu incrementar 
el marcador del programa. 
Són moltes les fórmules que 
les entitats ideen per recaptar 
diners en un ambient partici-
patiu i solidari. Així, trobem 
que en les més de 3.500 activi-
tats que s'organitzen cada any 
hi ha concerts, competicions 
esportives, festivals, camina-
des o dinars, per esmentar-ne 
alguns exemples. A Badalona, 
aquest any, s’han preparat 
una vintena d’actes que aniran 
destinats a la Marató. 

Actes a Badalona de la 
Marató
Moltes entitats de Badalona 

han preparat actes per aques-
ta edició de la Marató. Aquest 
mateix divendres 14, a la 
tarda, a l’escola Minguella les 
mares i pares dels alumnes 
de l'escola faran pastissos i 
d'altres dolços que es vendran 
a un 1 € la porció a l ’hora 
de berenar. A les 16:30h, a 
l’Escola Betúlia, represen-
taran de forma simbòlica la 
l luita entre la medicació i 
el positivisme, i la cèl•lula 
cancerígena. I  a l ’escola 
Planas i Casals, a partir Fira 
de diferents activitats esporti-
ves; tals com futbol, bàsquet, 
tennis taula, balls amb coreo-
grafies. Aquest dissabte, 15 
de desembre, l’escola Monti-
galà ha preparat una festa 
de Nadal, a partir de les 11h, 
amb tallers, xocolatada i rifes. 

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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dies i aconseguir així que 
les reserves augmentin el 
Nadal. Durant les festes de 
Nadal, més de 2.000 perso-
nes rebran sang als centres 
hospitalaris de Catalunya. 

Malauradament, les reser-
ves baixen un 25% durant 
aques t s  d i es .  Les  d ues 
últimes setmanes de l ’any 
són, juntament amb el mes 
d’agost, el període més crític 
de l’any perquè és quan el 
nombre de donacions dismi-
nueix més. 

Cal  ten i r  en compte que 
la sang caduca. I  en les 
èpoques de menys donació 
la principal necessitat són 
les plaquetes, que són les 
que caduquen més ràpid: als 
5 dies. Per això cal mantenir 
un ritme de donació constant 
també al Nadal.

Donar sang és el millor regal 
que es pot fer en aquestes 
dates. Amb aquest missatge 
el Banc de Sang i Teixi ts 
de l’Hospital Germans Trias 
i  Pu jo l  de  Bada lona vo l 
engrescar el màxim nombre 
de persones a donar al més 
aviat possible. Per aques-
ta raó, el Banc de Sang ha 
organitzat una campanya de 
donació amb horari especial 
els dies 24 i 31 de desembre, 
de les 9h a les 14h. La resta 

de dies, el Banc obrirà amb 
l’horari habitual, de dilluns a 
divendres de 9h a 14h i de 
16h a 20h, i els dissabtes de 
9h a 14h. 

El camí de la bossa de sang 
és llarg. Per a que la sang 
d ’un donant  a r r ib i  a  ser 
transfosa a un malalt han 
de passar gairebé 20 dies. 
Per això, el Banc de Sang 
fa una crida als donants que 
puguin donar sang aquests 

 El Banc de Sang i Teixits comença 
 la seva campanya per les festes 
 de Nadal 

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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tasca de voluntariat com a part 
fonamental d’aquesta entitat, 
la qual col•labora en diversos 
projectes dedicats a diferents 
col•lectius de la societat. La 
Creu Roja desenvolupa projec-
tes d’Infància Hospitalitzada i 
Cibercaixa, mitjançant els quals 
ofereixen diferents activitats i 
serveis als nens i nenes que 
han d’estar ingressats o han 
de visitar el centre hospitalari, 
així com oferir acompanyament 
als familiars.

Al passadís de la planta baixa 
de Can Ruti, i durant tot el 
mes de desembre, trobareu 
l’exposició de fotografies ‘Cada 
cop més aprop de les persones’ 
organitzada per la Creu Roja 
Barcelonès Nord i Maresme a 
l’Hospital. La setmana passada 
es va inaugurar l’exposició amb 
la presència de Rosa Marco, 
presidenta de l’assemblea de la 
Creu Roja al Barcelonès Nord 
i de Cesc Gudayol, voluntari 
fotògraf i autor de les imatges 

exposades, els quals van 
estar acompanyat de David 
Parés, membre de la direc-
ció mèdica de l’Hospital, i de 
Irene Jiménez, cap de la unitat 
d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Hospital. A l’acte també hi 
van assistir diferents volun-
taris de la Creu Roja, alguns 
d’ells protagonistes d’algunes 
de les fotografies. L’objectiu 
d’aquesta exposició és donar 
a conèixer als usuaris i als 
professionals de l’Hospital la 

 Inaugurada l’exposició fotogràfica 
 de la Creu Roja Barcelonès Nord a Can Ruti  
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És molt important l’aspecte 
de les mans, per això convé 
tenir sempre unes ungles molt 
cuidades. 

 La manicura 

38

Ungles boniques 
Les ungles més atractives 
són de llargada mitjana, que 
sobresurtin uns mil·límetres 
del tou dels dits i que tinguin 

una forma més aviat quadra-
da. Després les podeu pintar 
del color que més us agradi. 
Si us heu trencat una ungla, 
podeu anar a qualsevol centre 
especialitzat en mans i ungles, 
on us la repararan amb tips 
(petits paperets) sense que 
es noti.  
Una altra alternativa més 
casolana consisteix a polir 
l ’ungla fins a igualar-ne el 
contorn i repassar amb esmalt 
la part que s’ha trencat. 

39

Tendències

@marruiz_joyeriadeautor 

Prim, 143 T. 93 389 57 95
TALLER PROPI
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NOVES 
COL·LECCIONS!

Disposem de taller 
de joieria i de reparació 

de totes les marques 
de rellotges

Guifré, 82 · 93 397 71 56

GARANTIA 
DE QUALITAT

LES ÚLTIMES TENDÈNCIES 
I ELS MILLORS PREUS!

Mans suaus 
Per aconseguir unes mans 

suaus,  proteg iu - les amb 
guants sempre que les utilit-

zeu en algun tipus de feina i 
protegiu-les també del clima.

TENDENCIES.indd   3 11/12/2018   16:59:11
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 Cortines infantils de fantasia 

Llar

Redacció / ACPG

Ens encanta la combinació 
d'aquestes dues marques 

47

per a la decoració infantil. 
Les empreses Velux i Disney 
s'han associat per crear les 
cortines Dream Collection, 
una línia de dotze dissenys 

exclusius per inspirar els 
somnis dels més petits de 
casa. 

El Grup Velux ha dec id i t 
col·laborar amb Disney per 
treure una nova sèrie de corti-
nes per a habitacions infantils 
que faran volar la imaginació 
dels més petits. Es tracta d’un 
total de 12 dissenys únics 
creats especialment per a 
la Disney & Velux Dream 
Collection. Una nova gamma 
de cortines de màxima quali-
tat que ofereix interessants 
possibilitats decoratives per 
a ambients en colors vius 

Bones Festes!

LL.indd   2 04/12/2018   9:59:54
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i també per als de colors 
pastel.
Els nens ut i l i tzen la seva 
hab i t ac ió  no  només per 
dormir, sinó també per jugar. 
D’aquí que sigui necessària 
l a  c reac ió  d ’un  amb ien t 
que resulti al mateix temps 
t ranqui l  i  est imulant .  Els 
seus personatges de Disney 
favorits són ideals tant per 
inspirar els seus jocs, com 
per vetllar pels seus somnis.
Aquestes cortines ofereixen 
aquest equil ibr i ideal. Tot 
els dibuixos escollits per a 
la col·lecció per una banda 
fomenten la imaginació, però 

47

a més també encarnen quali-
tats i valors tan importants 
i positius com l’amistat, la 
curiositat o la compassió.
Des del punt de vista més 
tècnic, les cortines proporcio-

nen l’enfosquiment desitjat 
en els moments de descans, 
ja que permeten controlar la 
quantitat de llum que entra en 
l’habitació dels nens, tant de 
dia com de nit.

LL.indd   3 04/12/2018   9:59:57
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Gastronomia

L’aranja, rica en vitamina C
i en carotens

Redacció / AMIC.cat

L’aranja és una fruita de gran 
riquesa antioxidant. Té la for-
ma de la taronja, tot i que més 
gran, amb el color groguenc 
d’una llimona, tot i que també 
existeixen varietats d’un color 
verdós. A l’interior, la polpa tam-
bé és variada i va des del color 
groc, passant pel taronja i el 

formació dels pigments visuals 
de la retina i en la formació i 
manteniment de les cèl.lules 
que recobreixen la pell, els ulls, 
la boca i els òrgans interns.Cal 
destacar també la riquesa en vi-
tamina C. La vitamina C resulta 
especialment recomanable du-
rant els mesos d’hivern per tal 
de prevenir les infeccions i els 
refredats. 

vermell. L’aranja té un alt con-
tingut en vitamina A o carotens, 
pigments que el confereixen 
aquest color entre ataronjat i 
vermellós. Quant més vermella 
sigui la polpa més continguts en 
carotens, substància amb un 
alt nivell antioxidant que té una 
acció preventiva davant malal-
ties de tipus cardiovascular. La 
vitamina A també intervé en la 

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

Mercè, 2 · 93 384 87 44

TA P E S  ·  R E S TA U R A N T

Menú diario y fines de semana sábado y domingo

Comidas 
y cenas de 

grupos para 
empresas

San Esteban y 
Reyes abierto

GASTRONOMIA.indd   2 12/12/2018   11:22:46
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PREPAREM PLATS ESPECIALS PER AQUESTES FESTES! 
FES LA TEVA COMANDA!

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

Alvocats amb gambes
Pinya farcida amb amanida
de cranc
Pastís de surimi i llagostins
Pastís de salmó fumat
Petxines farcides de marisc
Pebrots del piquillo farcits 
amb crema de cap-roig
Fricandó amb bolets
Espatlla xai al forn
Garrí a l'ast
Pollastre farcit al gust

Gall Dindi rostit
Rodó de pollastre farcit 
amb salsa de castanyes
Pollastre de pagès rostit 
amb prunes i pinyons
Canelons de carn, d'ànec 
i foie i d'espinacs amb 
formatge de cabra
Bacallà a la musselina d'alls 
Bacallà amb fruits secs
Suquet de peix
Calamars farcits de carn

  CARTA DE NADAL

GASTRONOMIA.indd   3 12/12/2018   11:22:49



50

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

Redacció / AMIC.cat

Gastronomia i Nadal van do-
nats de la mà. L’àpat o el res-
sopó de la nit de Nadal, els ga-
lets farcits de pilota del dia 25, 
els canelons de Sant Esteve, 
els torrons, les neules i el bon 
cava fan les delícies dels bons 
gurmets. Però tot plegat sol ser 
sinònim d’excés de calories i de 
greixós. Malgrat que la tradició 

el repte, per tant ha de ser un 
propòsit que es plantegi a nivell 
familiar. El cuiner o la cuinera 
són els que tenen el poder de 
decisió sobre el menú. Dietistes 
i experts en nutrició recomanen 
establir un equilibri i no centrar-
se només en els dies festius. 
Per als àpats de festa, aconse-
llen evitar aperitius quantiosos, 
sobretot els que són a base de 
fregits, foies i embotits i prepa-

es viu al voltant de la taula, amb 
versos i brindis, Nadal i salut no 
són incompatibles. 
Fer dieta durant les festes de 
Nadal és una missió impossi-
ble. Per això, davant aquest 
tourmalet gastronòmic, el més 
aconsellable és mirar de man-
tenir el pes, fer una bona tria 
del que mengem i no abusar de 
les quantitats. És pràcticament 
impossible afrontar en solitari 

 Un Nadal més lleuger a taula 

C/salvador segui Nº26 C/ av sant salvador Nº80
BADALONA BADALONA

LRANXANETA PQUEDA POLLOP
TEL 933884827TEL 933877042

ROSTISSERIA
MENJARS CASOLANS PER EMPORTAR

CUINEM AMB LLENYA FETS COM SEMPRE

KM0
TOT

QUEDA POLLO.indd   1 24/09/2018   10:31:00GASTRONOMIA.indd   4 12/12/2018   11:22:54
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C/salvador segui Nº26 C/ av sant salvador Nº80
BADALONA BADALONA

LRANXANETA PQUEDA POLLOP
TEL 933884827TEL 933877042

ROSTISSERIA
MENJARS CASOLANS PER EMPORTAR

CUINEM AMB LLENYA FETS COM SEMPRE

KM0
TOT
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rar les racions justes de menjar. 
Un bon hàbit és introduir la frui-
ta natural dins de l’àpat, i que 
sobretot aquesta es prengui 
abans de menjar les postres 
dolces. Quant a la beguda, 
si bevem vi i cava, cal evitar 
barrejar-ho amb begudes alco-
hòliques de més graduació.
Un menú Bio per Nadal
La nova tendència d'aliment-

secs i cervesa Pinkus deme-
ter.
Per al primer plat es poden 
portar a taula uns canelons 
biològics fets amb pasta de 
caneló amb pollastre llami-
nera i vedella bio. Tot plegat, 
acompanyat d’un vi negre 
Aroa Jauna. Per al segon, 
un magnífic cabrit ecològic o 
seitan farcit amb ragú de bo-

ació sana i natural que 
s'imposa en una societat que 
menja massa i malament 
també es pot aplicar per Na-
dal. Una proposta de menú 
Bio de la prestigiosa marca la 
Finestra sul Cielo recomana-
ria fer l'aperitiu amb crackers 
amb olivada i amb crema de 
carxofes de sottolestelle, oli-
ves gregues kalamata, fruits 

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

GASTRONOMIA.indd   6 12/12/2018   11:23:05
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lets. I per rematar-ho, unes 
galetes de línia Bocheto amb 
torrons ecològics. Tot això 

acompanyat de cava Brut 
Nature Privat Laietà, d’Alella. 
I res de cafè, molt millor una 

infusió de safrà de Krocus 
Kozanis de mel o d’espècies. 
Tot és començar

Esmorzars de forquilla
Carns a la brasa · Menú diari

Obert de dilluns a 
divendres de 8 a 19h. 

i divendres i dissabtes nit
Carrer de la Mercè, 13 · 08911 Badalona

689 594 455

Bar - Restaurant

Santa Madrona, 122 - 123
08911 Badalona 

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

ESPECIALITAT
en Tapes Variades i típiques d'Aragó

des de 1973

Av. Sant Ignasi de Loiola 68, Badalona
Comandes: 93 199 66 19 / 623 142 100

Som una empresa 
familiar que apostem 

pel menjar sa i de 
qualitat. A la nostra 

carnisseria hi 
trobareu carn de 

vedella, pollastre, gall 
d’indi, conill, porc 
ibèric i xai, a més 

d’embotits i una gran 
varietat en elaborats. 

 Tot 
 productes      
 ecològics  

Bon Nadal!

GASTRONOMIA.indd   7 12/12/2018   11:23:10
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Estàs inspirat i cerques 
oportunitats guiat per 
la teva intuïció, que 
ara és ben present. El 
contacte amb persones 
d'indrets llunyans, pot 
proporcionar- te bones 
idees.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Alguna cosa que només 
saps tu i que mantens en 
secret, estava a punt de 
sortir a la llum per pròpia 
voluntat. Ara sembla que 
t'ho repenses i esperes a 
un moment més adequat.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Amb Mercuri tan ben 
acompanyat, et sents ple 
d'energia i ganes de fer 
coses noves. Augmenta la 
fe, no veus límits als teus 
propòsits i el teu ànim és 
més alegre i lleuger.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Si hi havia temes pendents 
amb la parella, poden 
tornar a ressorgir per 
demanar una solució. El 
bon criteri i la coherència 
els trobaràs reflexionant 
en solitud i silenci.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Estàs una mica somniador 
o amb el cap als núvols 
darrerament. Potser t'has 
enamorat o bé has trobat 
alguna inquietud que 
t'omple i fa que gaudeixis 
de la fantasia.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Amb el Sol, Mercuri i 
Júpiter transitant pel teu 
signe et pots mostrar 
pletòric o com a mínim 
sents que les coses 
comencen a fluir. Però 
no tinguis pressa, tot va 
arribant.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Ara ets més conscient de 
les qüestions materials. 
Si et pregunten què 
penses, ho deixaràs 
anar sense filtres.Evita 
ser massa cru, no tothom 
està en la mateixa 
sintonia.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Neptú transitant per la 
Casa VIII et proporciona 
la sensibilitat adient 
per arribar al fons de 
qualsevol qüestió. No 
deixis que les pors 
afectin la teva habitual 
energia.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Sembla que tens un 
paper compromès en 
un assumpte familiar i no 
saps cap a on tirar. La 
prudència verbal serà una 
bona aliada i la resta ja 
s'anirà posant al seu lloc.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Després d'un període 
d'espera, es van donant 
situacions per poder 
moure fitxa. Cal que 
apostis amb valentia, 
no dubtis tant. Comptes 
amb algun ajut des de la 
distància.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Els altres potser no 
entendran per què 
dediques certs esforços. 
Compte amb les fugues 
econòmiques, és a dir 
amb les despeses en 
articles que no són de 
primera necessitat.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

La parella es mou en 
terrenys més materials 
i terrestres. Lluny de ser 
un problema, pot ser una 
font d'aprenentatge. Si no 
tens parella, aplica-ho als 
altres en general.

Facilitat Imma del Destí AMIC

Horòscops

Frases cèlebres

«El qui aprén i aprén i no 
practica el que sap, és com el 
que llaura i llaura i no sem-
bra»

Plato

«El que hem d'aprendre 
ho aprenem fent-ho»

Aristoòtil 

PASSATEMPS.indd   2 11/12/2018   11:46:25
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

Es fa estrany que durant la 
setmana passada no plogués 
ni un sol dia, després d’una 
tardor en la qual s’han arribat 
a acumulat fins a 450,4 mm, 
essent la més plujosa des de, 
com a mínim, l’any 1968. En 
el moment d’escriure aques-
ta secció ja portem 10 dies 
consecutius sense precipitació. 
Caldria recular fins a princi-
pis d’octubre per trobar una 
situació semblant que, d’altra 
banda, és habitual al nostre 
clima. Hem començat el mes de 
desembre amb l’anticicló ben a 
prop nostre. Això ens va portar 
durant la setmana passada un 
temps molt estable, marcat pel 
cel serè o poc ennuvolat, unes 
nits fresques i uns migdies molt 
suaus. A l’interior del país, en 
canvi, la boira va ser la prota-

De núvols n’hi va haver ben 
pocs, la setmana passada. 
Tan sols van anar creuant 
algunes bandes de núvols 
alts que, malgrat deixar amb 
prou feines el cel enterbolit, 
van permetre gaudir d’unes 
sortides i postes de sol ben 
enceses. Fotografia de @
MiqueletJG des de Barcelona.

Temp màx 19,3 °C el dia 4

Temp mín 8,9 °C el dia 9

Hr màx 91% el dia 6

Hr mín 51% el dia 9

Press atm màx 1027,7 hPa dia 8

Press atm mín 1018,4 hPa dia 3

Vent màx 43,5 km/h (oest) 
el dia 7

 Precipmàx 24h 0,0 l/m2 

 Precip anual 890,8 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

gonista. Allà on era persistent 
la temperatura amb prou feines 
fregava els 10 °C, mentre que 
fora d’aquestes zones feia 
una bonança gens usual per a 
principis de desembre. El temps 
plenament hivernal de moment 
no vol arribar. És curiós que va 
fer més fred a finals d’octubre 
que no pas en tot el novembre 
i el que portem de desembre.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo 
setmana del 3 al 9 

de desembre
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PISTA DE GEL

C. dels Arbres, 43-47 
(Pl. La Plana)

B1 B3 B4 B5 B6B6 B7 B25 B27 B29 B30 M28

Obert tot el desembre fins passat Reis!
Per a més informació 673 742 140

PISTADEGEL.indd   1 03/12/2018   11:46:17
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Anys 80, plaça de Pep Ventura 
i Carrer de Francesc Macià
Foto antiga: Carme Olivares Rebull
Foto Actual: Facu Martínez 

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

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

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 

BadalonaRecuerdos.indd   1 04/12/2018   13:15:19
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Immobiliària

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

idealista.com

El dubte que té un propietari 
d'un habitatge situat auna 
gran ciutat és si li convé més 
posar-la en lloguer a llarg 

termini o en l loguer turís-
tic. I per donar una respos-
ta cal fer càlculs, però, en 
línies generals, es guanya el 
mateix d'una manera que de 
l'altra, llevat que el propietari 
gestioni ell mateix el lloguer 
turístic.
A més, cal tenir en compte 
que el propietari pot deduir 
fins al 60% dels rendiments 
lligats al lloguer sempre que 
sigui a llarg termini, indepen-
dentmen.
En canvi, el propietari que 
decideixi llogar la seva casa 
a turistes no podrà benefi-
ciar-se d'aquesta deducció. 

Et compensa més llogar el teu pis 
a turistes que a llarg termini?

El passat 8 de març el TEAC 
(Tribunal Econòmic Adminis-
tratiu Central) va dictar una 
resolució en contra que els 
propietaris de l loguers de 
temporada es benef i c i ïn 
de la reducció del 60% en 
l'IRPF. I unifica criteris, de 
manera que vincula a tota 
l'Administració Tributària. 

En concret, ha resolt que 
aquest benef ic i  f iscal  no 
s 'ap l i c a  a l s  l l oguer s  d e 
t e m p o r a d a ,  n o m é s  a l s 
lloguers tradicionals per no 
ser l'habitatge habitual dels 
inquilins.
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 ·  93 383 04 68

195.000 €

GORG Ref B- 2909: Per entrar a viure!!! Pis 
de 80 m ², 3 hab ( 1 doble), bany compl + cui-
na, menjador 20 m ², calefacc, parquet. TOT 
EXTERIOR!! Únic a la zona!  

168.000 €

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

CENTRE Ref B-2910: Pis de 90 m ², 3 hab ( 2 
dobles), bany coml + aseo+ cuina office refor-
mats, menjador 28 m ² , 2 balcons, calefacc. 
TOT EXTERIOR, preciós!!!! Pk opcional.

275.000 €

CASA ZONA CONQUESTA Ref B-2911: 
Fantàstica casa de 250 m ² repartits en 
Sòtan+PB+ pis +golfes, 3 hab dobles molt 
grans, 2 banys compl + aseo, PATI de 50 m ²+ 
terrassa de 15 m². Pàrquing. 

720.000 €

CENTRE Ref B- 2899: Pis de 4 hab., ( 1 doble), 
bany compl i cuina conservats, menajdor 18 
m ² ext a balcó, a cond amb bomba de calor, 
asc. TOT EXTERIOR!

240.000 €

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

345.000 € (2 places de pàrquing)

TORRE TIANA-MAS RAM Ref B- 2727: Par-
cel.la de 1200 m ² amb torre edificada de 
PB+2 a raó de 150 m ² per planta,  3 hab do-
bles, 3 banys compl + aseo, piscina. Única a 
la zona!!!

990.000 € 212.000 €

GORG Ref B- 2876: Pis de 95 m ², 3 hab ( 1 
doble), bany compl + cuina en bon estat, 
menjador de 26 m ² ext a balcó, calefacc. Fin-
ca amb ascensor.

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

285.000 €

PL BARÓ MALDÀ Ref B-2889: Planta baixa  
de 75 m ² + PATI de 16 m ², 3 hab., bany 
compl + cuina office, menjador de 22 m ², 
calefacc.

243.000 €

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

620.000 €

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

439.000 €
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MERCAT TORNER-CASA 
EN VENDA Ref B- 2891: Casa 
repar tida en Sòtan+PB+pis 
a raó de 50 m ² + LOCAL de 
50 m ². Terrat de 50 m ² + 2 
terrasses de 15 m ², calefacc. 
Per entrar a viure! 495. 000 € 
Tel 933 832 806
DUPLEX-COLL I PUJOL 
Ref B- 2893: 150 m ² + terrassa 
de 60 m ² + terrat de 20 m ², 3 
hab ( 2 dobles), cuina america-
na de 20 m ², 2 banys, calefacc. 
Vivenda única, tipus caseta. 
387.000 € Tel 933 830 468
ST CRIST Ref B- 2884: Pis 
de 75 m ²+ 2 TERRASSES de 
10 m ² i 75 m ², 3 hab., bany 
i cuina en molt bon estat, a 
cond amb bomba de calor. preu 
188.000 € Pàrquing inclòs. Tel 
933 832 806
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STA COLOMA -C/RELLOT-
GE:  Ref B- 2896: Pis de 96 
m ², 4 hab. ( 2 dobles), bany 
compl+ cuina office, menjador 
de 20 m ² ext a balcó, parquet. 
Per entrar a viure! 166.000 € v
POMPEU FABRA -  Ref 
B - 2 8 5 6 :  9 0  m  ² ,  4  h a b .
( 1 doble),  2 banys compl., 
menjador de 20 m ² ext a balcó, 
calefacc. Finca amb ascensor, 
TOT EXTERIOR!! 310.000 € 
Tel 933 832 806
CASAGEMES Ref B-2848: 
Pis de 110 m ², 4 hab ( 2 dobles), 
bany compl+ aseo, menjador 
de 25 m² ext a balcó, calefacc. 
Finca amb asc. 320.000 € Tel 
933 830 468

TREBALL
 

SE OFRECE SE Ñ O R A 
españo la para l imp ieza y 

Anuncis per paraules

plancha, con experiencia. 691 
093 823
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
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 l impieza, 
disponibilidad inmediata. 632 
636 127
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, interna o exter-
na. 632 162 122
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza, media jornada o 
completa, residenciada en 
Badalona. 631 693 420

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

CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza, inter-
na o externa. 604 304 823
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y labores del hogar. 
697 758 551
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza, por 
horas. 687 104 126
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores o 
limpieza, fija. 677 200 721
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza, jorna-
da completa, fija. 649 646 605

CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños o limpieza, con 
papeles en regla. 632 088 768
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, interna o externa. 
688 235 598
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza, por horas, horario 
a convenir. 698 326 197
CHICA SE OFRECE para 
cuidar personas mayores, niños 
y limpieza. De externa, por horas 
o por las noches. 631 697 989
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
por las noches y fines de semana, 
con experiencia y referencias. 632 
404 866

ALQUILER OFICINA 
300 €/MES 

O COMPARTIR 200 €/
MES CON POSIBILIDAD 

DE ALMACÉN
TEL. 608 690 516

LLAME Y SOLICITE INFORMACIÓN 
SIN COMPROMISO

680 391 981 · 659 515 723
Sra. Vindel o sr. Ventura

CUIDADORAS SANTA EULALIA
· Cuidado de personas de la tercerca edad

· Cuidados paliativos, sillas de ruedas, personas con discapacidad
· Canguros infantíles y servicios Au-Pair
·Larga estancia en Hospital o residencia

·Personal especializado y dado de alta en Seguridad Social
·Márchese tranquilo de vacaciones, nosotros cuidaremos de su famniliar

VARIS

COMPRAMOS LIBROS , 
juguetes, comics, cromos, 
antigüedades, plumas, puros, 
objetos religiosos, restos pisos 
y casas. Pago al momento. José 
Miguel. 679 736 491 
SEÑORA MARÍA ÁNGELES 
Torres, cose visillos y cortinas, 
llamar de 4-6 de la tarde. 934 
691 243 
COMPRO ANTIGUEDA-
DES: muñecas, Scalextrics, 
Geyperman, Madelman, tebeos, 
comics, objetos religiosos y 
militares puros plumas licores 
l ibros y mucho más pago 
inmediato 627 937 101

 ES NECESSITEN 
CAIXERES,

FRUITERES, 
PEIXATERES 

I XARCUTERES/
CARNISSERES 

amb experiencia per 
a Supermercats de 

Badalona d'important 
cadena de distribució. 

Interessades enviar
 C. Vitae a 

meritxell_ayra@condis.es
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  ARTIGUES  
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2 
93 399 02 06

  BUFALÀ  
BON ÀREA
Independència, 156
934 605 516
CARNISSERIES 
I XARCUTERIES NOCETE
Independencia, 84
93 515 13 30 
CONDIS 
Independència, 186-188
933 886 508
FORN DE LLENYA 
LA RIERA
Martí Pujol, 350 - 352
933 996 252 
CONDIS 
Martí Pujol, 495-519
934 970 125

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

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

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

  CENTRE  
ROMÁN  PIZZA
PRIM, 173 93 384 84 62

LA NOVA GRANJA
Prim, 177 · 933 841 153 
NO + VELLO
Arbres, 5-7
934 640 097 · 633 544 313
KARNS  FIBLA
Arnús, 26–28 · 933 846 654
JARDINERIA CONCEPCIÓ
Arnús, 29 · 933 844 059
MOLSA
Canonge Baranera, 10-12
933 848 240 
EL VERMUT COROMINAS
Canonge Baranera, 45
647 520 697
FORN BERTRAN -1922-
Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647 
PASTISSERIA FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718 
CA ĹALBERT
Canonge Baranera, 106-
108
934 642 127
LA BOTIQUE DEL PEIX
Canonge Baranera, 42
933 891 048
CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976
ORGÀNIC
Canonge Baranera, 90
933 844 150
GRANJA FIMONS
Colón, 68 · 934 643 386 
CLINICA DENTAL
VILAGRAN
Enric Borràs, 1-3
93 464 77 76
CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61
FLORISTERÍA MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653
PERRUQUERIA
BARBANY ART 
Francesc Layret, 147 
934 641 141 
PRELUDI
Cadis, 4 · 934 642 677
PURA VIDA 
QUIROPRACTICA 
Francesc Layret, 171 
933 843 775

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

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

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

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

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

  LA SALUT  
CLÍNICA DENTAL ROQUE
Antiga de València, 35
935 407 459

Distribuïdors oficials
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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
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  
BON ÀREA
Coll i Pujol, 185
934 610 405
SALUT PLENA
Coll i Pujol, 188 
Tel. 932 504 623 
CAL DANTE, 
FRUITES I VERDURES
Coll i Pujol, 143
610 910 581

Demana el TOT 
al teu comerç 
de confiança

Troba el TOT cada setmana 
als nostres distribuïdors oficials

Nou distribuïdors

Independècia, 156 
934 605 516

Horari: 
Dilluns a Dissabte  8:30 a 20:30h.
Diumenge 9:30 a 14:00h.
El teu supermercat. No tanquem al migdia.

Per què et fas distribuïdor del TOT?
És com una tradició els nostres clients ja
esperen cada divendres.
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