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Badalona estrena una fàbrica
de joguines aquest Nadal

L’Escorxador serà una fàbrica de joguines durant tres dies

Els Reis d’Orient instal·laran,
durant tres dies, una fàbrica de
joguines a Badalona. Per primera vegada, el Centre Cultural
l’Escorxador-Nau 3 quedarà
convertit en un magatzem reial
on els ajudants de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, els
turnemis, treballaran per tenir
a punt les joguines de tots els
nens i nenes de la ciutat per
la nit del dia 5 de gener i que,

durant aquests dies, es convertirà en l'espai més màgic de la
ciutat durant els primers dies
de gener. Tots els nens i nenes
que vulguin visitar-la ho podran
fer-ho, gratuïtament, els dies 2,
3, i 4 de gener, de 17.30 a 20.30
hores, a l’antic Escorxador del
barri de la Salut. Els turnemis,
uns personatges badalonins
creats fa 4 anys per La Industrial
Teatrera ens acompanyaran en
aquest espectacle nadalenc amb
un somriure i amb molta màgia.

Aquests personatges ens obriran
les portes de la fàbrica per poder
veure com es preparen les joguines que s’han demanat als Reis
Mags. Abans d'endinsar-te en els
espais de la central de recollida
de cartes i gestió dels desitjos,
de l'empaquetadora i el magatzem reial, es podrà gaudir d'un
extraordinari mapping que es
projectarà a la façana. La fàbrica
de joguines és una de les principals novetats de la campanya
dels Reis 2019 a Badalona.

Obre la ludoteca infantil
de Badacentre

Torna el Parc lúdic
i esportiu de Nadal

Aquest diumenge 23
torna el Badacanta

Del 24 al 31 de desembre,
excepte dies festius, Badacentre
organitza, per primera vegada
un Espai Lúdic de Nadal al hall
del Teatre Zorrilla del carrer del
Mar. Els pares podran deixar els
seus nens, de forma gratuïta,
amb un tiquet de 5 euros dels
comerços adherits a Badalona.
La ludoteca serà per nens i
nenes de 2 a 8 anys.

A partir de dilluns, 24 i fins el
31 de desembre, el Complex
Esportiu de Montigalà serà
l’escenari d’una nova edició del
Parc lúdic i esportiu de Nadal.
Es tracta d’unes jornades, per
nens de 3 a 12 anys, on l’esport
i les activitats de lleure tenen
el seu protagonisme. Totes les
activitats són gratuïtes.

Un Nadal més, la plaça de la
Vila serà l’escenari d’una nova
edició del Badacanta organitzat
per Òmnium. Aquest diumenge, a les 18h, arriba una nova
edició del Badacanta, un projecte de promoció de l’ús social del
català, a través d’un karaoke
obert a la participació de la
ciutadania amb la millor música
de tots els temps en català.

Nadal 2018 | Carles Carvajal
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Sense cable

25.5 v

146 cm
(58")

ABANS 709€

599€

Dipòsit de 0,5l ·
3 velocitats ·
Proporciona una
autonomia de fins a
55 minuts · Ciclo de
càrrega máx. 6 hores
Tecnología avançada
Silence · Capçal
d'aspiració
Delta Slim.

TELEVISOR
SAMSUNG UE58NU7105KXXC
Pla UHD · HRD10+(HLG)·Smart TV · Dissseny Slim ·
UHD Up-Scaling · PurColor · 1300 Hz PQI ·
UHD Dimming · WIFI · 3HDMI · 2USB.

C501742

ABANS 189€

129€

C503632

Sense bossa

aspiradora
air force
extreme
silence
rowenta
ro3753EA

patinet xiaomi
mi electric scooter 2
Potència 250 W · Velocitat
màxima 25Km/h ·
Autonomia 30 Km
Bateria LG de 18650 mAh ·
Aliatge d'alumini ·
Roda inflable de 8.5" · Llum blanca
al davant i llum vermella al darrera ·
100 Kg màxima càrrega ·
Pes de 12,5 Kg.

ABANS 129€

Capacitat de pols (total): 0,25l
Nivell de soroll: 65 dB · 3 modes
de neteja: aleatori, vores i aleatori
per a habitacions petites ·
Temps de funcionament: 150 min ·
Diàmetre: 32,5 cm.

Subjecte a disponibilitat. Consulteu condicions a la botiga.

Francesc Layret, 64
08911 Badalona
Tel: 933895035

109€

robot de neteja
rowenta rr6943wh

Altre model HUAWEI Y5 2018: C502834

smartphone
huawei y5 2018
Pantalla IPS · 720 x 1440 px ·
Processador Media Tek MT6739
de 4 nuclis, GPU Power VR GE8100 ·
RAM 2 GB · Wi-Fi
Càmera frontal 5 Mp. ·
Càmera posterior 8 Mp.

estalvi i servei en electrodomèstics

C502748

189€

C502167

ABANS 249€
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Una nova carrossa de fanalets
obrirà la Cavalcada 2019
Nadal 2018 | Carles Carvajal

Aquesta setmana s’han presentat, en roda de premsa, tots els
detalls de la Cavalcada dels
Reis d’Orient de Badalona, que
arribarà com cada any la tarda
del pròxim 5 de gener. Els Reis
arribaran, com els darrers anys,
per mar a la ciutat a bord del
vaixell Ciutat de Badalona. Un
cop arribin al pont del Petroli,
a les 16.30 hores, els Reis i els
patges recorreran la passarel·la
de 250 metres fins arribar a les
escales del pont on l’alcalde de
la ciutat, Álex Pastor, lliurarà
a Ses Majestats el pa, la sal i
la clau perquè puguin entrar a
totes les cases de Badalona. Un
cop arribin els Reis, començarà
la Cavalcada de Reis, a les 18h,
des de l’avinguda de Pius XII,
cantonada amb Ramiro de
Maetzu, al barri de Llefià.
Una Cavalcada de regals
La Cavalcada d’aquest Nadal
voldrà potenciar el món de la
sorpresa, aquell moment de
nervis i il·lusió que es té abans
d'obrir un regal i on tothom s’ha
de deixar sorprendre. Aquest
any encapçalarà la comitiva una
comparsa nova, la comparsa

Imatge de la Cavalcada de Reis 2018. Foto: Badalona Recuerdos

dels Fanalets. Com ens recorda
la tradició, a la Nit de Reis els
nens i nenes sortien al carrer a
fer senyals de llum amb fanalets,
espelmes i torxes per assenyalar el camí de casa seva als
Reis d’Orient. A Badalona s’ha
mantingut la tradició i les més
petits van a rebre els Reis amb
el fanalet. La Cavalcada 2019
també tindrà d’altres carrosses,
com la Carbonera o el Carter
Reial, a part de les carrosses
dels tres Reis d’Orient. Com
els darrers anys, els caramels
seran llançats al final de la
comitiva, amb les carrosses
dolces. Els nens i nenes que
no puguin ser al Pont del Petroli,

Caritat, 29 · Badalona · 933 895 003
www.hostalsolimar.com
Info@hostalsolimar.com

US DESITJA
UN BON NADAL!

BADALONA UN INFINIT DE POSIBILITATS
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Televisió de Badalona emetrà
en directe arribada dels Reis
d’Orient i també la Cavalcada
en un programa especial.
Horaris previstos
de la Cavalcada 2019
Aquests són els horaris previstos de la Cavalcada: Avinguda de Pius XII cantonada
amb Ramiro de Maetzu (18 h),
Marquès de Sant Mori (18.15 h),
Juan Valera (18.45 h), Alfons XIII
(19 h), Francesc Macià (19.15 h),
Creu (19.30 h), Francesc Layret
(plaça de la Vila 19.45 h), Prim
(20 h) i final del carrer d’en Prim
(20.15 h).
Recollida de cartes
als Reis amb els Patges
Els Patges Reials arribaran
a Badalona els dies 2 i 3 de
gener. Els nens i nenes que
ho vulguin podran entregar les
seves cartes als Patges Reials,
de 17h a 20:30h, a la plaça de la
Vila. D’altra banda, el divendres
4 de gener, el pavelló de Sant
Josep acollirà a les 18h, la tradicional festa dels Patges Reials.

Nadal2018

La Setmana

Els terroristes del 17-A van ser
identificats un mes abans
de l’atemptat a Badalona
Incidències a dues
calderes de Llefià i Sant
Roc

Imatge del polígon Badalona Sud
Seguretat | Redacció

Els Mossos van identificar
quatre dels terroristes del 17
d’agost un mes abans que
atemptessin a Barcelona i
Cambrils. Els van enxampar
anant a comprar al polígon
i n d u s t r i a l B ad a l o n a S u d.
Segons ha publicat el diari El
Periódico, quatre dels membres
del grup van acostar-se a una
zona de naus industrials de
venda a l’engròs regentades
per ciutadans xinesos.
L’atestat policial a què ha

Les obres del tram del
lateral avancen a bon
ritme
Si no hi ha entrebancs de darrera hora, les obres del tram del
lateral muntanya, entre President
Companys i Coll i Pujol estaran
acabades durant el pròxim mes
d’abril. Aquests dies, en gairebé
tot el tram, ja poden apreciar part
de la calçada de la nova via de
comunicació.
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tingut accés el diari apunta
que és molt probable que
l’objectiu dels terroristes fos
visitar aquells establiments per
comprar materials que necessitaven per als atacs del 17
d’agost del 2017. El document
de la policia també recull que
aquell mateix dia i l’anterior
els joves havien fet cerques
a internet sobre botigues
xineses a l’engròs a Badalona
i Barcelona. De fet, segons els
Mossos haurien cercat a les
xarxes armes de foc, manuals
d’explosius i verins neurotòxics.

Dos petits incendis, divendres
passat, a Sant Roc i Llefià,
van cremar dues calderes.
A primera hora, va cremar la
caldera del camp de futbol
del Club Futbol Llefià. Minuts
després va cremar la caldera de l'institut Eugeni d'Ors.
Els alumnes no van córrer
cap perill i van ser traslladats,
durant uns minuts, a la zona
exterior del patí.

Una fuita de gas
al carrer Güell i Ferrer
Ensurt al barri del Progrés. El
passat divendres, els Bombers
van treballar en una fuita de
gas a l’alçada del número 22
del carrer Güell i Ferrer. Els
bomber s van detec tar un
escapament en una canonada
exterior d’una casa. L’incident
no va causar cap dany personal.
Operaris de gas van reparar la
canonada.

Creen un grup de
WhatsApp per evitar
robatoris a Canyet
Veïns de la Colònia Sant Jordi,
a Canyet, han creat un grup de
WhatsApp arran dels darrers
intents de robatoris que s’han
registrat a diverses cases de
la zona. Els veïns han explicat
que la finalitat d’aquest grup
es avisar de possibles cotxes o
persones sospitoses que poden
estar cometen aquests intents
de robatoris a Canyet.

Nadal2018
Presenten a Badalona l'Associació
de Caps i Comandaments de Policia
Local
Seguretat | Carles Carvajal

L'Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de
Catalunya (Accpolc) va anunciar,
el passat dijous, que impulsarà la creació d'un sindicat
d'abast català per defensar els
interessos econòmics, socials
i professionals d'aquesta part
de l'organigrama dels cossos
de seguretat local. El Sindicat de Caps i Comandaments
de la Policia Local de catalunya (Sicpol) es proposa crear
serveis comuns de naturalesa assistencial per aconseguir
millores socials i econòmiques,
segons s'ha indicat en el marc
de la presentació de l'ens, al
Centre de Convencions de
Badalona, el BCIN. El nou sindi-

cat està integrat a la Federació
de Professionals de la Seguretat
Pública de Catalunya (Fepol),
organització sindical majoritària
al cos de Mossos d'Esquadra i
a les Policies Locals. Durant la
presentació, Sicpol va destacar
la necessitat de desenvolupar
per llei un model policial que
integri i reconegui el paper de
les policies locals. També van
reclamar que es reconegui la
tasca de caps i comandaments
d'aquests cossos, i que es
defensin les seves funcions
davant de "qualsevol ingerència contrària a la gestió de la
seguretat pública amb criteris
estrictament tècnics". El portaveu d’aquest nou sindicat es
Conrado Fernández, cap de la
Guàrdia Urbana de Badalona.

Albiol participa en el programa Salvados
i defensa les seves polítiques contra els incívics
i els okupes
Política | Redacció

Xavier Garcia Albiol va participar
el passat diumenge al programa
Salvados que presenta el periodista Jordi Évole. Juntament
amb els ex ministres del Partit
Popular, Manuel Pimentel i José
María Margallo, Albiol va fer un
repàs de l’actualitat política, amb
especial ressò dels resultats
de les eleccions autonòmiques
andaluses i de l’aparició de VOX
al panorama polític espanyol.
Durant l’emissió del programa
Badalona va tenir molt de protagonisme ja que el presentador
va centrar gran part del temps
en analitzar el discurs d’Albiol
durant les últimes campanyes
electorals. Concretament, els
10

polèmics vídeos en els que
Albiol va denunciar el problemes
de convivència que estaven
provocant a la ciutat els incívics
i els okupes. Albiol va assegurar
que “els vídeos només mostren
una realitat que no es pot negar,
i és que durant molt de temps
els veïns tenien problemes
molt seriosos amb aquells que
ocupaven de forma il·legal uns
pisos”. “Quan vaig ser Alcalde
vam donar resposta a aquesta
situació però, lamentablement,
els casos s’han multiplicat en els
últims anys”, va afirmar Albiol.

Congelades les tarifes
de transport públic
El darrer consell d’administració de l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM), després
de la reunió mantinguda entre
l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat, ha decidit congelar els preus de les tarifes del
transport públic per al 2019. La
decisió s’ha pres després que
no s’hagi arribat a un acord per
aplicar l’increment del 2% que
volia la Generalitat.

Una vintena de ciclistes
reclamen més seguretat
i carrils
Sota el nom de Massa Crítica
Badalona, un grup de ciclistes van reclamar, el passat
diumenge, una ciutat amb
més infraestructura per anar
amb bici. El participants van
recórrer el passeig marítim
re c l am ant a l ’A junt am e nt
que s’impliqui per tenir més
carrils bicis i més seguretat
per les persones que utilitzen
la bicicleta.

Misses del Gall a les
esglésies de Badalona
Les parròquies es preparen per
celebrar la festivitat de Nadal.
Aquest dilluns, Nit de Nadal,
les esglésies celebraran les
tradicionals Misses del Gall a
mitjanit. En algunes, l’eucaristia
serà a la tarda, el que també
s’anomena Missa del Pollet. Al
convent dels Pares Carmelites,
a les 23:15h, hi haurà la Vetlla
de Nadal i a les 12h, la Missa
del Gall.

Bon
Nadal!

Horari especial de recollida
d’escombraries durant aquest Nadal
Cacera col·lectiva de
senglars a Tiana

Durant les festes de Nadal l’horari de recollida serà especial
Via Pública | Redacció

Amb motiu de la celebració de
les festes de Nadal, l’Ajuntament
de Badalona recorda que tant
el dilluns 24 de desembre (nit
de Nadal), com el dilluns 31
(nit de Cap d’Any), l’horari de
recollida de residus de resta i
orgànica a la ciutat de Badalona s’avançarà, de manera que
es realitzarà a partir de les 15
hores, fins a les 22 hores. Pel
que fa als carrers del barri del
Centre, on la recollida es fa a

Els cotxes tornen al
Passeig Marítim durant
la nit

Des del passat divendres, 14
de desembre, els cotxes poden
aparcar al tram mar del Passeig
Marítim, des de la Donzella i
fins Canyadó. De moment, tot
i alguns problemes de mobilitat detectats el primer dia, els
conductors respecten l’horari i
retiren els seus vehicles abans
de les 8 del matí. L’horari per
aparcar, de 12 hores, va des de
les 20h a les 8h.
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través del sistema de posar i
treure contenidors, el servei es
farà als matins del dia 25 de
desembre i 1 de gener. Recordem que la zona perimetral del
sector disposa de contenidors
fixos. Respecte al servei de
neteja viària es realitzarà un
reforç els dies 26 de desembre, i de l’1 al 15 de gener.
L’Ajuntament de Badalona ha
fet una crida a tota la ciutadania
perquè col·labori durant aquests
dies tenint en compte aquests
horaris especials.

La població de senglar continua augmentat a la Serralada de Marina. Durant els
darrers mesos s’han donat
permís a diverses batudes als
termes municipals de Badalona i Tiana. La darrera ha estat,
aquest passat dissabte a la
zona de la Cartoixa de Montalegre. La Societat de Caçadors
de Tiana ha tingut un permís
especial per caçar-los.

Nous treballs d’asfaltat
a diversos punts de
Montgat
Durant aquesta setmana s’han
fet treballs d'asfaltat a diversos
carrers de Montgat. Concretament s'actuarà en la millora del
paviment a la rotonda Jordana,
i a l'Av. Jordana, des de la rotonda fins el pont de l'autopista
C30, a l' Av. Vilares i també a la
Rambleta de Monsolís, des de
l'estació de Montgat Nord fins el
pont de la Riera d'en Font.

Els comerciants de
Montgat i Tiana
s’uneixen per Nadal
Les dues associacions de
comerciants de Tiana i Montgat
s’han unit per engegar una
iniciativa per promocionar la
compra als més de 80 comerços
i serveis dels dos municipis. El
talonari és de butxaca per poder
fer-ne ús més còmodament. La
majoria d'ofertes i descomptes
seran vigents fins al 31 de gener
del 2019.

Nadal2018
El TOT estrena un nou portal
de notícies
Comunicació | Carles Carvajal

El TOT Badalona estrena,
c o in c i d int am b l ’Es p e c i al
de Nadal, un nou portal de
notícies a internet. Durant
els darrers mesos, s’ha treballat per renovar totalment el
nostre web. L’estructura és
molt similar a la del portal
original, tot i que s’ha renovat
totalment el seu disseny i té
elements molt més dinàmics.
De moment, podeu consultar el web per apartats com
Actualitat, Cultura, Esports,
Entrevistes o l’actualitat de
Montgat i Tiana, però ben
aviat s’anirà ampliant amb
d ’a l t r e s a p a r t a t s , a l g u n s

que podeu trobar a l’edició
de paper tindran ben aviat
vida pròpia al nostre web.
A més, el TOT té el projecte
d’incloure vídeos, en algunes
de les informacions del web,
com passa ja als perfils de
les nostres xarxes socials. La
redacció del TOT està treballant intensament per convertir el portal en la referència
infor m at iva d e B ad al o na ,
tal i com ja passa amb les
xarxes socials, on gairebé
30.000 seguidors segueixen
el nostre Twitter, Facebook
o Instagram. Al nou portal
també podeu repassar
l’hemeroteca de la revista
i també diferents seccions

habituals del nostre setmanari. El TOT acaba l’any, segons
el darrer Barometre Municipal del passat mes de maig,
com el mitjà local escrit més
seguit a Badalona i el mitjà de
la ciutat que més incrementa
la seva quota de seguiment.
[+] eltotbadalona.cat

Et desitgem

Bones Festes!!!
WWW.FORNBERTRAN.CAT

MAR, 5 . 08911 BADALONA
T. 93 384 60 52
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Doble cita a l'Olímpic, amb la
junta d'accionistes i la visita de l'Iberostar Tenerife
Bàsquet | Jordi Creixell

Últim partit de l'any a l'Olímpic,
aquest diumenge contra
l'Iberostar Tenerife (12.30h).
Un rival en zona de privilegi (és
cinquè amb un balanç de 7-5) i
que exigirà la millor versió d'un
Divina Joventut que encara no
ha acabat de trobar el camí de la
regularitat. Els badalonins van
enlluernar en el darrer partit a
casa amb l'Unicaja, però venen
de patir una nova ensopegada,
a la pista de l'Herbalife Gran
Canària. Les lesions tenen part
de culpa d'aquests alts-i-baixos,
ja que a Las Palmas les absències de Ventura i Birgander,
van passar factura. La del pivot
va deixar orfe un joc interior
que va patir de valent, tot i el
bon partit de Todorovic (16
de valoració). La bona notícia
va ser la reaparició després
de vuit setmanes de baixa de
l'escorta Dakota Mathias, que
tot i la inactivitat va tornar a

Todorovic, el millor a Las Palmas. / Foto: Penya.com

Segueix la mala ratxa a Las Palmas (83-68)
La Penya no va poder trencar
l'estadística negativa a la pista
del Gran Canària, on no guanya
des del 2009. Va plantar cara
en el primer temps (38-37),
però en el segon els canaris
van apujar el nivell físic, amb
deixar constància que el seu
canell és molt necessari per a
l'equip. La cita d'aquest diumenge a l'Olímpic serà doble, ja que
abans del partit, a les 10h, està
convocada junta d'accionistes,

la permissivitat arbitral, i van
treure els verd-i-negres del
partit. L'Herbalife va desactivar Laprovittola i Dawson i va
aprofitar la baixa de Birgander
per fer estralls en el rebot, amb
17 d'ofensius.
on, entre d’altres punts, s’han
d’aprovar els comptes anuals
així com el pressupost del curs
2018/2019. Aquesta junta és la
primera amb Scranton com a
nou màxim accionista.

Els Dracs, campions de la Copa d'Espanya
Futbol Americà | J.C.

Els Badalona Dracs es van
proclamar campions de la
Copa d'Espanya en vèncer els
Black Demons de Las Rozas
en la final disputada dissabte
passat a Guadalajara (24-0).
Els badalonins revaliden el
títol en aquesta competició
i confirmen que un any més
són els gran favor its per
seguir regnant també en la
lliga estatal, que començarà
al gener.
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Els Black Demons només
van poder aguantar l'equilibri
durant el primer quart (0-0).
En el segon els homes d'Óscar
Calatayud van posar la directa
i van encarrilar la final amb
dos "touchdowns", de Guillem
Garcia i Sergi Gonzalo, i un
"field-goal", transformat per
Jorge Ruiz (17- 0). Només
començar el tercer quar t,
Albert Pascual va rubricar el
triomf amb el definitiu 24-0.
Felipe Archilla va rebre el
guardó d'MVP de la final.

Recollint el trofeu de campions. /
Foto: Lola Morales

(1)

(3)

(2)

(4)
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El Badalona tanca l'any a l'Estadi contra
l'Ontinyent amb tres punts vitals en joc
El Seagull busca consolidar
encara més el seu lideratge
davant del Collerense

Calderé, amb els seus homes en un entrenament. / Foto: Eloy Molina
Futbol | J. C.

El Badalona va caure al camp
de l'Atlètic Balears per la mínima
(1-0), en un partit que va estar
marcat per la rigorosa expulsió
de Chacopino al minut 51. Els
locals es van avançar al minut
8 amb un gol de Rubén González, però abans del descans
els de Calderé van merèixer
l'empat. En la represa, l'expulsió
ho va trastocar tot i els badalonins, malgrat no deixar mai
d'intentar-ho, ja no van poder
remuntar. La derrota deixa els
escapulats catorzens, amb 19
punts. L'equip encadena sis
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jornades sense guanyar (tres
empats i tres derrotes) i això
obliga a no fallar aquest dissabte a l'Estadi (17h) en el darrer
partit de l'any. Els de Calderé, a
més, s'enfronten a un rival directe, l'Ontinyent, que és quinzè
(18), i els punts són vitals per
agafar una mica d'oxigen a la
classificació. D'altra banda, un
any més el club escapulat participa en la campanya "Cap nen
sense joguina". Així, en el partit
contra l'Ontinyent hi haurà una
entrada única, per a socis i no
socis, al preu de 5 euros. També
es podrà veure el matx entregant
una joguina nova (no bèl·lica).

S'acaba la primera volta de la
lliga de la segona divisió femenina i el Seagull intentarà arribar
a l'equador del campionat sense
conèixer la derrota. L'últim escull
de l'any serà un dels rivals de
la zona alta, el Collerense, en
un partit on les de Jordi Ferrón
tenen l'oportunitat de consolidar
encara més el lideratge que
ostenten, amb 32 punts i havent
cedit només dos empats en 12
partits, amb 27 gols a favor i 4
en contra.

Els Taurons s'entrenen
a la primera catalana amb
victòria (43-31)
El Rugby Club Badalona, es
va estrenar per fi en la jornada
inaugural de la Primera Catalana. Els Taurons es van imposarper 43-31 al FCB Grana i agafen
confiança de cara als següents
compromisos. Aquest dissabte
(18.30h), abans de l'aturada per
Nadal, els badalonins jugaran al
camp del BUC-UBAE.

Bon Nadal
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La imatge

10 anys del tancament
dels mítics cinemes Picarol
L’any 1911, Bernat Binvé i Bote
va construir un gran teatre a la
plaça de la Vila sota el nom de
Cine Picarol. A partir d’aquí, la
sala va ser un punt cultural de
la ciutat, amb teatre, conferències i fins i tot sala de tango.
Pocs anys abans de celebrar
el centenari, el 31 de desembre
de 2008, va abaixar aquesta
història de pel·lícula. Mesos
abans, la inauguració del centre
comercial Màgic havia fet tancar
tres de les cinc sales, i aquell
Nadal de fa 10 anys els Picarol
s’acomiadaven dels badalonins de les sales 3 i 4. El mític

cartell dels Picarol va quedar
malmès, el 24 de desembre de
l’any 2011, després de caure una
de les palmeres de la plaça de
la Vila. Amb aquest tancament,

#totbadalona a Instagram

el centre de Badalona quedava
orfe de cinema. Aquests dies,
podeu visitar una exposició
sobre la història del cinema a
la ciutat, al Museu de Badalona.
Música, enganxines i bon
ambient per reclamar
nfraestructura ciclista segura
a #Badalona
@massabdn

Una fiesta preciosa la de
hoy en @VentosMir pero
claro Javi no podía disfrutar de la fiesta porque las
escaleras le impiden bajar
al teatro @rastamandad

Si us agrada lo retro, a
una ciutat com #Badalona encara tenim una pista
d'#hoqueipatins descoberta i
amb aspecte vintage
@hoqueibadalona

Etiqueta les teves fotos de Badalona, Montgat i Tiana
amb l'etiqueta #totbadalona. Cada setmana triarem una imatge a la
nostra secció d'Instagram.
18
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El personatge

Francisco Ortega, un badaloní
que ha construït una maqueta del Pont
via Twitter @totbadalona

113 vots

T’agrada la il·luminació
d’aquest Nadal que s’ha
instal·lat a Badalona?
65% Si, m’agrada
35% No, no m’agrada

El Pont del Petroli continua
aixecant passions, tant a Badalona com fora d’ella. Aquests dies
previs a Nadal, molts aficionats a la fotografia matinen per
captar la sortida del sol des del
pont. Just aquets dies el sol
surt alineat al tram central del
pantalà i per això s’aprofita per
captar aquest moment. El Pont

també aixeca d’altres passions.
El badaloní Francisco Ortega ha
estat 7 mesos treballant en una
maqueta sobre el Pont del Petroli. Ortega no s’ha volgut deixar
cap detall, fins i tot el mono o
l’estació meteorològica. Aquests
dies podeu veure aquesta reproducció en un establiment del
Passeig de la Salut.

Ho hem vist al Facebook del TOT
Joel Castillo
Patrimonio abandonado
y okupado..pues pasa lo
que pasa...

Raquel Cortés
Fa temps que els haurien
de fer fora

Javier Fernández
Se tendría que haber
expropiado. Y ahora se
les debería impedir que
especulen con el terreno
20

Pròxima pregunta:
Per Nadal, intentes programar
compres per estalviar?
Sí, avanço les compres
No, vaig a darrera hora

Els nostres seguidors
han opinat!
@Tot Badalona Ya están
volviendo a poner parches
en la avenida Alfolnso XIII, en
cambio de asfaltarla
@calujasm
@Tot Badalona Incendi
Piher: Ja es veia venir que
passaria això, els sense
sostre dins i la deixadesa de
l’edifici @Jorge_OC
@Tot Badalona Incendi Piher.
Per nosaltre és una gran
pèrdua. L’edifici està/estava
catalogat com a BCIN des del
1998 o no s’ha fet res
@AVCanyadó
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LÍNIES

DES DE BADALONA, L’AUTOBÚS
ET PORTA A TOT ARREU
Des de Badalona, tens 27 línies d’autobús (diürn) que et connecten a la xarxa metropolitana
de transport i als 18 municipis de l’àrea metropolitana. Comença el teu trajecte amb
l’autobús que tinguis més a prop, i segueix-lo amb altres línies o altres modes de transport.

Coneix tot el que t’ofereix el bus a la teva ciutat a:
www.amb.cat/mobilitat
www.tusgsal.cat

@MobilitatAMB
@tusgsal

@Mobilitat_AMB
@tusgsal_oficial

AMB Mobilitat
Disponible a App Store i Google Play
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On és?

Descobrim un racó quotidià de Badalona

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

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

Setmana anterior:
Camp de futbol del Badalona

Fet a Badalona

Dori Dori

Entitats

Amics del Pessebre
de Badalona
Els Amics del Pessebre de
Badalona son una entitat de
la ciutat dedicada a fer pessebres. Treballen tot l’any per
tal d’oferir als badalonins els
diorames fets amb moltíssima
il·lusió i compartir amb tothom
la seva passió per a aquesta
tradició.
22

Des de l’any 1980, la fabrica de pastisseria industrial
disposa d’una planta industrial
de 2.000 m2 a Badalona. Els
seus productes van des de la
brioixeria tradicional: ensaïmades, croissants, xuixos,
napolitanes o palmeres.

ZORRILLA, PRINCIPAL, BLAS INFANTE
gener-maig 2019

Venda d’entrades
-Taquilla

a partir del 19 de desembr

- Ticketea

e

a partir del 20 de desembr

e

dissabte 26 de gener,
a les 21 H

divendres 8 de març,
a les 21 H

Teatre zorrilla > A

dissabte 16 de ma
rç,
a les 21 H

Teatre zorrilla > B

Maremarm

La importància
de ser Frank

dissabte 23 de març,
a les 21 H

Diumrnge 24 de març,
a les 19 H

Da go ll da go

Teatre zorrilla

Israel
Galvan
El am
or brujo

Oscar Wilde

Teatre zorrilla > B

El preu

dissabte 4 de maig
a les 21 H
Teatre zorrilla > A

Teatre Zorrilla

Pel davant
i pel darrera

I’m with her

Sara Watkins, Sarah Jarosz &
Aoife O’Donovan

Blues&Ritmes’19

Informa’t de tots els espectacles d’aquesta temporada a wwwteatrezorrilla.cat

Amb el suport

@zorrillabdncat
teatrezorrilla.badalona
teatrezorrilla

Mitjants de
comunicació
oficials

Venda d’entrades
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Badalona

Divendres 21 de desembre

Caga Tió gegant, a les 17h, al
carrer Pérez Galdós

Pista de gel, fins després de
Reis, a la pista de Sant Josep
de la Plana

Pessebre vivent, també diumenge, a les 18h, a l’església
de Sant Roc

Diumenge 23 de desembre

Fira de Nadal, fins diumenge
23, a la Plana

Cantada de nadales dels
veïns de Bufalà a la residència Serentill, a les 18h, amb
els avis

Dissabte 22 de desembre
20ena Mostra de Diorames i
Pessebre, a la plaça de la Vila
i Refugi, fins el dia de Reis

Sopa de pedres, durant tot el
dia, a la plaça de la Vila amb
diverses activitats

Mercat d’artesania, al Passatge Maignon, fins el 5 de
gener

Festa infantil nadalenca,
d’11h a 13h i de 18h a 20h,
al Passeig de la Salut
Coco nadalenc, gravació d’un
podcast especial de Nadal,
d’11h a 13h, al Centre Cívic
de Pomar

Narració del conte El Fanalet
d’en Tasi i Crida als Reis, a
les 17:30h, a la Biblioteca
de Pomar
24

Futbol solidari, a les 17h,
a l’Estadi Municipal de Badalona

Representació dels Pastorets, a les 18h, al Círcol
Badacanta, cantem en català,
a les 18h, a la plaça de la Vila

Dilluns 24, Nit de Nadal
Parc lúdic i esportiu de Nadal,
de 10h a 13h, també del 27
al 31, al Complex Esportiu de
Montigalà
Misses del gall, a partir de les
21h, a diverses parròquies de
Badalona
Sessió Nit de Nadal al Sarau,
a les 24:30h, a la mateixa
sala

Dilluns 31 Desembre Cap D’any

www.sarau08911.com

ambVersión
imposible

Ramón Martí Alsina, nº32. 08911 Badalona. Telf: 609.774.579
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Dimarts 25, Nadal

18h, a la Biblioteca de Can
Casacuberta

Dissabte 22 de desembre

Montgat
Divendres 21 de desembre

Concert de Pau Riba, Jisas de
Netzerit, a les 21h, al Sarau
08911
Teatre, obra de Nadal, amb
Qui pesca un babau? A les
21h, al Círcol

Dijous 27 de desembre
Narració del conte El Fanalet
d’en Tasi i Crida als Reis, a les

Xocolatada i cagatió, a les
17h, a la Plaça d'Argelers
Col·lecta extraordinària de
sang, de 10 a 14h i de 17
a 21h al c arrer Fre d er i c a
Montseny
El Carter Reial visita el Turó!
Xocolatada gratuïta de 17
a 20h a la Rambla del Turó
del Mar

Concert de Nadal, cançons
tradicionals i de Nadal a càrrec de la Coral del Centre
Recreatiu i Cultural de Montgat a les 20,30h a l'Església
parroquial de Sant Joan

Diumenge 23 de desembre

El Pare Noel visita el Mercat,
diumenge 23 de desembre
d'11.30h a 14h i dilluns 24 de
desembre de 11.30 a 14h al
Mercat de Montgat
26

AQUESTES FESTES

OPASSBEIGRDEIMLA SAL’LUAT,T98EBANDAELOUNA!
dies laborables 10-13h / 17-20h vigílies de festius

10-13h

MOSTRA D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

TALLERS I ACTIVITATS INFANTILS
Dolors Sabater
Lectura del conte El Fanalet d’en Tasi a càrrec de
embre, 18h dimecres 2 i dijous 3 de gener, 18h
div. 28 des

Més info:

Dalcaolldorsessa

guanyembadalona

@GuanyemBDN
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Cultura

Un Nadal més torna Pau Ribas
i els Mortimers al Sarau 08911

Nadal | Redacció

El cantant tianenc, Pau Riba,
i els Mor timers tornen un
Nadal més al Sarau amb Jisàs
de Netzerit o capítol zero de
la guerra de les galà xies.
El tr ad i c i o n a l e s p e c t ac l e
nadalenc, que se celebrarà
el dia de Nadal a les 21h, fa
anys que és una cita ineludible de les festes de Nadal. La
funció intercala les nadales
Casagemes
Carrer
de Torrebadal

tàndem amb Pau Riba i utilitzen com a instruments joguines, objectes d’ús quotidià
i aparells inventats. El nom
d e l ’e s p e c t ac l e, J i s à s d e
Netzerit, està escrit en quetelè, el català que es parlarà
d’aquí 2.000 anys segons els
creadors. Aquesta llengua
és la base dels textos i les
cançons per als noms propis
que centren l’actualitat política.

Carrer
a carrer

Era el cognom d’una família
badalonina propietària d’una
masia coneguda per Mas Torrebadal i, més tard, per Can Viñas, situada a l’actual carrer de
Baldomer Galofre.També eren
propietaris d’uns terrenys que hi
havia a prop de la plaça del Sol.
28

amb la narració del naixement de Jesús explicat en
c lau d e L a Guerra d e les
Galàxies. Tampoc hi falta la
sàtira dels principals esdeveniments sociopolítics de l’any
que han tingut lloc arreu del
món. Això fa que els textos
s’hagin de renovar any rere
any perquè tota l’actualitat
hi tingui cabuda. Des de fa
uns anys, el grup de rock i
clowns De Mortimers formen

Tots els carrers de Badalona. Museu de Badalona, 2003. Margarida Abras,
Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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Badalona, lo primero
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La sopa de pedres torna
aquest dissabte a la Plaça de la Vila
El dia de Nadal,
teatre al Círcol

Un Nadal més la Sopa de Pedres torna a la plaça de la Vila
Nadal | Redacció

Un Nadal més la plaça de la Vila
tornarà a olorar a sopa, gràcies
a la secció del Soca-Rel del
Círcol, en una jornada carregada d’activitats. Serà aquest
dissabte, 22, que les activitats
bulliran a la plaça. La Sopa de
Pedres compta amb un ampli
programa d’actes, a banda de
la degustació d’aquesta sopa
calenta cuinada amb verdures,
llegums, arròs i altres condiments que els badalonins

aporten durant tot el dia. La
Sopa de Pedres compta amb
una important vessant solidària
en la recollida de menjar pel
quart món i les persones amb
risc d'exclusió social. Tot plegat
acompanyat de rondalles i
cançons populars nadalenques cantades per l’activista
cultural, Joan Giralt. A més,
aquest any, durant la Sopa de
Pedres també hi participaran el
grup d’animació infanti badaloní
La Tresca i la Verdesca que
recitaran el Conte de la Sopa.

El llarg dinar de Nadal arriba al Principal
Teatre | Redacció

“El llarg dinar de Nadal” és
una obra que usa la família
Bayard per Nadal. Els
moviments pausats i harmònics, les paraules i els gestos
subtils es confabulen per
evitar que s’esquerdin; com
si es caminés de puntetes. El
2015 va guanyar un merescut
premi Butaca al millor espectacle en petit format. La doble
no minac ió d ’eng uany p er
“Les dones sàvies” i “Close
to Liza” demostren la qualitat
de les propostes de El Maldà.
30

“ El l l a r g d i n a r d e N a d a l ”
ens narra la història dels
Bayard, una família americana de tombant de segle
XIX-XX que viu en la seva
plantació (de fons se senten
cants esperituals). Durant
el dinar de Nadal en què tot
és a punt: taula parada amb
fines estovalles, cristalleria
lluent, vaixella de porcellana
i l’imprescindible gall d’indi.
Roba i pentinats d’època.En
la posada en escena no hi
falta cap detall. L’obra serà
reprentada el 28 de desembre, a les 21h, al Principal.

Després del dinar de Nadal, i
per pair l’àpat, el Círcol proposa un vespre de teatre. A les
21h, la Dramàtica del Círcol
pujarà a l’escenari per representar la tradicional Obra de
Nadal. En aquesta ocasió serà
amb Qui pesca un babau?, un
Vodevil dels autors francesos
Eugène Labiche i Auguste
Lefranc estrenat al Théâtre
des Folies-Dramatiques de
París el 1847.

Els Pastorets de l’Esplai
als Carmelites
A part dels Pastorets del Círcol,
els nois i noies de l’Esplai també
representen aquesta tradicional
obra de Nadal de Josep Maria
Folch i Torres. Serà aquest
diumenge, 23 de desembre, en
dues sessions, i també els dies
26, Sant Esteve i 2 de gener
als Carmelites, al carrer Sant
Miquel. A l’assaig general del dia
22 hi estan convidats els infants
de catequesi de l’arxiprestat.

Concert de Nadal
de cors de Badalona
El 28 de desembre, a les
20:15h, els Carmelites aplegaran dos dels cors més veterans
d e l ’O r fe ó B ad a l o ní a m b
l’Orquestra Baetulo. El concert
saltejarà entre cantates a
cappella, melodies i actuacions conjuntes. El concert
està organitzat per l’Orfeó
Badaloní, amb la participació
del Cor Orfeó Badaloní i Cor
Capella de Música de Badalona i l’Orquestra Baetulo.

MAIG 2019
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Novetats

Estrenes de Cinema

Editorial

Consulta
tota la
cartellera
dels Cinemes
Màgic Badalona:

Historia mundial
de Catalunya
Borja de Riquer

Robin Hood. Forajido, héroe, leyenda

Edicions 62

Direcció: Otto Bathurst
Intèrprets: Taron Egerton, Jamie Dornan,
Eve Hewson, Ben Mendelsohn, Jamie Foxx

Per primera vegada, la història
de Catalunya explicada amb
una concepció plural i universal. Sota la direcció del catedràtic d'Història Borja de Riquer, un llibre d’història rigorós
i alhora divulgatiu, ordenat per
dates clau.

L'aguerrit croat Robin Loxley i el seu antic enemic John organitzen una audaç revolta contra
la corrupta corona anglesa en una emocionant
aventura d'acció plena d'increïbles proeses en
el camp de batalla i al·lucinants coreografies de
lluita.
Crítica:
Públic:

Rey de ladrones

El Tumor

Direcció: James Marsh
Intèrprets: Michael Caine, Jim Broadbent,
Tom Courtenay, Charlie Cox, Paul Whitehouse

Toni Soler
Anagrama

El tumor és un llibre de dol.
O potser és un llibre sobre el
no-dol: una confessió sobre el
dolor llargament reprimit. És
un relat escrit en pocs mesos
però covat durant més de
trenta anys, perquè la pèrdua
dels pares –per sort– és una
absència que no s’omple mai.
Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 165

Brian Reader lidera un robatorit sense precedents
en la coneguda companyia de dipòsits londinenca
Hatton Garden Safe Deposit. Per fer-ho, reuneix
una banda de delinqüents inadaptats que faran
servir les seves habilitats de lladres de la vella escola.
Crítica:
Públic:

Ernest & Célestine, contes d'hivern
Direcció: Julien Chheng, Jean-Christophe Roger

L'Ernest és un os enorme amb esperit d'artista i
un cor generós. Viu amb la Célestine, una rateta
òrfena que fa temps va acollir a casa seva. Junts
viuran tota mena d'aventures mentre es preparen
per a l'arribada de l'hivern.

Crítica:

Públic:

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

Posa't en contacte amb nosaltres: 651 976 517 comercial@totbadalona.com
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Parlem amb la Núria Casals,
autora del llibre La gran il·lusió.
El cinema a Badalona 1898-1975

"Se segueix consumint molt cinema,
però d'una altra manera"
Lletres | Carles Carvajal

La teva afició pel cinema
et ve de família, no?
Sí, i tant! Un besavi meu,
Thomàs M ar y, va o brir el
primer cinema estable de
Badalona el 1904, i el meu
pare, que tenia una impremta amb dos germans seus,
durant molts anys va imprimir
els programes de mà d'uns
quants cines de la ciutat. I a
vegades, un cop impresos,
els del Victòria els portava
ell personalment al cine i
se m'emportava, i si el Sr.
Jaume Closa, l'empresari,
no sor tia de seguida, ens
34

deixaven entrar a la sala. Així
va ser, veient fragments de
pel·lícules des de ben petita,
com va néixer la meva afició
pel cinema.
Com vas tenir la idea de fer
aquest llibre?
La idea inicial no era fer un
llibre. El que volia era, consultant la premsa badalonina,
posar data als molts programes de mà dels anys cinquanta que no en portaven que
havíem recollit el meu marit i
jo, cadascú pel seu compte,
quan érem petits. Però com
que també vaig trobar altres
informacions d'interès sobre

cinema, vaig decidir ampliar
la recerca, Margarida Abras,
la directora del Museu, em
va suggerir que consultés
els permisos d'obres de les
diferents sales badalonines,
amb la qual cosa em vaig
remuntar a inicis del segle
XX, ... i al final tot plegat va
agafar molta envergadura
fins a resultar-ne un llibre,
La gran il·lusió. El cinema a
Badalona, 1898-1975, que es
va presentar el passat 29 de
novembre.
La gran il·lusió també és
el relat d'una època de la
nostra societat, no?
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Efectivament. A més d'historiar
setanta anys llargs de cinema
a Badalona, la intenció del
llibre ha estat la d'explicar què
va significar per a una societat
que al principi no coneixia ni
la ràdio. Veure pel·lícules es
va convertir en un dels pocs
entreteniments assequibles
per a la població. Com va
escriure Carles Puigvert, que
a final dels anys cinquanta i
durant els seixanta va exercir
la crítica cinematogràfica a
la premsa de la ciutat, anar
al cine era "com una mena
d'invitació a la felicitat; com
un petit 'racionament' diari o
setmanal d'il·lusió". I d'aquí ve
el títol del llibre.
Com t'expliques que actualment no quedi cap sala de

cinema al centre de Badalona?
Aquest és un fenomen
general, no tan sols badaloní. Són molts els cines d'arreu
que han tancat els últims vint,
vint-i-cinc anys. Se segueix
consumint molt cinema, però
d'una altra manera: a casa, a
través de televisors de grans
dimensions, d'ordinadors,
t au l e te s ..., q u e h a n a n at
prenent públic a les grans
sales d'abans, que han deixat
de ser rendibles.
Quina sala de cinema de
Badalona hauries volgut
conèixer i no ho vas fer?
Evidentment, el cine del meu
besavi, el c ine Mar y, que
com he dit va obrir el 1904
i va tancar el 1912. Aquell

cine pioner però que devia
ser tan precari, amb un
timbre a la por ta, amb un
càntir perquè els assistents,
per cinc cèntims de pesseta, poguessin fer un glo p
d'aigua... Però com que no
hi ha túnel del temps, mai no
serà possible.
Explica'ns alguna anècdota
que t'ha sorprès a l'hora de
preparar el llibre.
Una de les que més em va
sorprendre és la de l'estada
d'uns pocs dies a Badalona, el 1950, i es va allotjar
a l'hotel Miramar, de l'actriu
Paulette Goddard, una
autèntica estrella del cine
de Hollywood, protagonista, entre altres, de Tiempos
modernos i El gran dictador.
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Lectors

Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@totbadalona.com

Article Ermites del TOT
Centre Excursionista de Badalona

En l’article ‘Vandalisme contra
les ermites de la Serralada
de Marina’ editat el passat
nº 161 en la seva revista El

Tot Badalona (13 / Nov/18)
atribuïa al Centre Excursionista de Badalona les tasques
de conservació de l’ermita de
Sant Climent, afirmació que
no s’ajusta a la realitat doncs

les tasques de conservació
s'han centrat a l'ermita de
Sant Onofre i per la resta del
patrimoni històric de la Serralada Marina ens hem centrat
en la divulgació i informació.

Per on passem?
Mar Vidal

Malauradament aquesta
imatge que us envio al TOT
e s r e p e te i x a l C e nt r e d e
Badalona. La foto correspont al carrer Ribas i Perdigó
(carrer de la Granota) i no
es un fet excepcional. En
aquest cas, els vianants van
esperar-se als transportistes.

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

651 976 517
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Papereria
Ca l'Avelino
Material escolar, joguines
i QUASI DE TOT

93 140 57 54 | 615 85 59 90
Calle Santa Madrona, 66 papeleriaavelino@hotmail.com
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Tendències

La wishlist de regals beauty,
... per preus!
bellezaactiva.com
Fa l te n m o l t p o q u et s d i e s
perquè arribin el Pare Noel
i els Reis Mags d'Orient i,
per si encara no saps què
demanar-los, et recordem
la nostra llista de regals
beauty, la wishlist de regals
nadalencs 2018/2019, però
en aquesta ocasió per preus.
Trobaràs propostes per a
tot s e l s g u s to r s, a l g u n e s
que superen els 399 €, però
també per 3,65 €. Segur que

trobaràs el teu regal perfecte,
ara només cal que t 'hagis
portat bé durant tot l'any...!

Entre 400 € i 100 €
L'afaitat més tecnològic
Braun Series 9. Equipada amb
la tecnologia revolucionària
S y n c r o S o n i c™, S e r i e s 9
compta amb un sistema
d'afaitat òptim que captura tots
els pèls, fins i tot aquells més
difícils d'assolir. PVPR: Series
9 Només Wet & Dry Model des

399,99 € * / Series 9 cc Models
Wet & Dry des 449,99 € *.

Compartint

el Nadal

Una fragància
noble i sensual
J'adore L'Or, de Dior. Aquesta
fragància simbolitza la feminitat absoluta, la sofisticació i el
glamour. J'adore reuneix les
flors més exquisides de la llar
d'Dior i es crea al voltant d'un
buquet floral únic, generós i
harmoniós. El seu preu: 134
€ / 40ml.

Carrer Francesc Layret, 12 08911 Badalona
Carrer Providència, 161 08912 Badalona
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Oli facial de joventut
L' H u i l e e n Eau J e u n e s s e
Abeille Royale, de Guerlain.
Aquest sèrum anti-aging
proporciona consistència i
lluminositat a la pell, gràcies
a l'Abella Negra d'Ouessant

JUNTS PER CATALUNYA
BADALONA US DESITJA
BONES FESTES I UN
FELIÇ I JUST 2019
NO VOLEM OBLIDAR PERÒ, ELS PRESOS
POLÍTICS I EXILIATS QUE NO PODRAN
GAUDIR, AMB ELS SEUS, D’AQUESTES
FESTES TAN ENTRANYABLES I DESITGEM
PER A TOTS ELLS LA LLIBERTAT PEL 2019.

- els oligoelements i aminoàcids estimulen la regeneració
cel·lular - i la Gelea Reial exclusiva - rica en vitamines, proteïnes i glúcids -.El resultat és una
pell revitalitzada i sedosa. El
seu preu: 131,30 € / 50ml.

Entre 99 € i 60 €

Fragància vestida de Nadal
Classique Xmas Edition, de

Jean Paul Gaultier. Edició
especial de Nadal de Classique de Jean Paul Gaultier,
un per fum clàssic des del
mateix dia del seu llançament.
Classique és una declaració
de feminitat rebel i inconformista. Dolça però única,
irresistiblement afrodisíaca.
El seu preu: 97,50 € / 100ml.

MERCERIA - LLENCERIA
GÈNERES DE PUNT - CALÇATS
Canonge Baranera, 62 · Tel. 93 389 54 63
08911 Badalona
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El Sant Grial
de la bellesa facial
Cofre Secret d'Excellence, de
Galénic. Aquest pack és el
sant "grial de la bellesa absoluta". El Secret d'excellence
corregeix els signes de l'edat,
que té el poder excepcional de
crear molècules de longevitat
capaces de desafiar els signes
del pas del temps i preservar
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la joventut de la pell. El cofre
també inclou una Mini loció
Aqua Infini, I finalment un Mini
Beauté de nuit, que ajuda a la
nostra pell durant la nit. El seu
preu: 95 €.

El sèrum de l'eterna joventut
Sèrum Activador de Joventut Advanced Génifique, de
Lancôme. Aquesta fórmula
anti-aging focalitza la seva

acció en reduir la visibilitat
de les arrugues i les línies
d'expressió, i fomentar els
signes propis de la pell jove
(claredat, elasticitat, fermesa, lluminositat, finor, textura,
tonicitat i uniformitat del to).
Actua sobre els deu signes
característics d'una pell jove.
El seu preu: 83 € / 30ml.

Aquest set de maquillatge
complet (cara, ulls, celles i
llavis) presenta una gamma de
tons "Wet & Dry", dissenyats
per utilitzar en sec o en mullat,
depenent de les necessitats
del moment -amb una brotxa
mullada, el pigment és més
intens-. El seu preu: 80,60€.

La paleta total
per maquillatge
Palette Gold, de Guerlain.

Regenera
el cutis mentre dorms
Sèrum Facial Regenerador

La escuela de
jóvenes joyeros
Somos un taller de aprendizaje de joyería.
Si quieres aprender un oficio apasionante,
artesano y lleno de creatividad, te ayudamos
a que sea posible. No pierdas la oportunidad
de aprender un gran oficio.
Prepárate para el mundo laboral.
Para más información
joventjoyers.com
93 124 50 58
info@joventjoyers.com
C/Torrent de la Batllòria,26
08912 Badalona (Barcelona)
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de Nit per Pells Sensibles,
d'Alqvimia, calma el cutis de
l'agressió de l'hivern durant
la nit, alhora que garanteix la
dosi de nutrients que necessita. La pell lluirà radiant i molt
cuidada, lliure de vermellors i
descamacions causades per la
sequedat. El seu preu: 72,27
€ / 30ml.
Per a la neteja de tot el cos
The Ritual of Dao Calming
C ere m o ny G if t set XL , d e
Rituals. Aquest bonic set

conté l'escuma de dutxa, tres
productes per a la cura corporal (exfoliant, crema hidratant
i boira) i una vela i mascareta
per dormir. El Lotus Blanc i
el Yi Yi Ren aconsegueixen
equilibrar el cos i l'esperit. El
seu preu: 65 €.
Un perfum
per a homes elegants
Obsessed for Men Eau de
To i l et te, d e Ca l v i n K l e i n.
Aquesta fragància oriental
amaderada es manifesta

primer a través d'unes notes
d'Or blanc, aranja, pebre de
Sichuan i cardamom negre.
El seu preu: 64 € / 75ml.

Entre 59 € i 30 €

Fermesa i elasticitat
per a la pell del cos
Li f t- Fer m eté L a i t fo n d ant
Régénérant, de Clarins.
Pr o p o r c i o n a a l a p e l l u n
acabat suau i vellutat, a més
d'un gran alleujament gràcies
a la seva formulac ió amb
manteca de karité. Per a una
subtil sensació de frescor,
compta amb un derivat de
mentol. La seva fórmula rica
e n ex t r a c te s d e ve g et a l s
regenerants i tensors, retornen a la pell la seva densitat.
57,00 € / 200ml.
Joies i Gemmes
Taller de Reparació
gratuït
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C / LLEÓ 28
08911 Badalona
www.fabregemmolegs.cat

Cuida el teu cos
com una reina
Oli Corporal Reina d'Egipte,
d'Alqvimia. Aquest oli nodreix
en profunditat la pell i estimu-
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la la regeneració cel·lular, fent
que la dermis llueixi rejovenida i radiant. Per treure li el màxim par tit a aquest
cosmètic, aplica-la després
d'un bany o dutxa i realitza un
massatge ascendent per tot
el cos. El seu preu: 55,48 €.

capacitat per retenir aigua. Es
manté intensament hidratada
en qualsevol circumstància
gràcies a la seva formulació
amb extracte de Fulla d'Aire
bio, que afavoreix la producció d'àcid hialurònic per la
pell. El seu preu: 51€/50 ml.

Més que hidratació...
Hydra Essentiel, de Clarins.
Aquesta crema facial té
l'extraordinària capacitat de
fer que la pell recuperi la seva

Més elasticitat i lluminositat, i menys arrugues
R i t u a l p r e m i u m H ya l u r o n
Filler Elasticity, de Eucerin.
Coincidint amb el desè

aniversari de Hyaluron Filler,
la marca presenta aquest
cofre que conté Elasticity +
Filler Oli Facial, amb Card
M ar i a n o, v i t a m i n a E i o l i
d'Argan - i Elasticity + Filler
Day Care - con FPS 15, que
enforteix l'estructura de pell-.
El seu preu: 49,90 €.

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

8 DE CADA 10 MUJERES
NO LLEVAN LA TALLA
CORRECTA DE SUJETADOR
Copas hasta la L
DESDE 39€ A 67€
Assesoramiento
personalizado y gratuito

Avinguda Martí Pujol · Horas convenidas
Teléfono y whatsapp: 690.12.71.10 Sonia Hernández
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Tota la hidratació
facial en un cofre
Cofre Aqua Infini, de Galénic.
El pack conté el Sèrum Aqua
Infini, el Mini Difusseur de
Beauté (revelador de lluminositat amb perles de robins que
allisa, desfatiga i sublima la
pell), i el tractament nocturn
regenerant Mini Beauté de
nuit. El seu preu: 48 €.
Un vel embellidor
Teint Idole Ultra Wear, de
Lancôme. El fons de maquillatge, disponible en 40 tons,
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trets, allisa la superfície de
la pell, atenua les arrugues i
desperta la seva resplendor.
El seu preu: 40 € / 100ml.

s'adapta a les necessitats de
cada pell com un vel embellidor de la cara. Ofereix 24
hores de durada per a una
pell per fecta tot el dia. La
seva divina textura flexible i
fresca deixa la cara perfectament suau, vellutat i mat,

sense efecte empolsat. El
seu preu: 41,50 € / 30ml.
Bàlsam il·luminador
per al teu cutis
B au m e B e au té Ec l a ir, d e
Clarins. Bàlsam de bellesa
llampec que il·lumina la cara,
tensa instantàniament els

No més taques!
Melascreen fotoenvelliment
Serum, de Ducray. Aquest
tractament corrector de
taques fosques es basa en el
complex Azelawhite, compost
per hidratar la pell. Aquest
bàlsam ri c en ingredients
antioxidants millorarà la
fermesa i l'elasticitat de la
pell. Està formulat amb actius
de propietats reparadores
de la pell i àcids omega-3.
Conté un concentrat d'olis de

Guifré, 82 · 93 397 71 56

NOVES
COL·LECCIONS!
LES ÚLTIMES TENDÈNCIES
I ELS MILLORS PREUS!
Disposem de taller
de joieria i de reparació
de totes les marques
de rellotges

GARANTIA
DE QUALITAT
79
45
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llavors de jojoba. El seu preu:
35€/100 ml.
La sensualitat
d'un vermell de llavis
214 Rose broderie Li Rouge,
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d e la c ol·le c c ió Autumn Winter 2017, de Givenchy.
Aquest labial vesteix els llavis
d'un color durador i radiant i
mitjançant una textura ultra-

suau, lleugera i no enganxosa
que llisca amb facilitat. Per
aconseguir el millor resultat,
comença definint el contorn
del llavi amb un delineador
del mateix color que el labial.
Després, amb la punta del
dit, difumina el color cap a
l'interior dels llavis. A continuació, ompli els llavis amb
Le Roug e, d es d el c entre
cap a fora. L'exquisit labial
compta amb un cofre molt
elegant: un sofisticat va tenir
de cuir i plata. El seu preu:
36,50 €.
Un afaitat perfecte
The Balm, d e I.C.O.N. És

Se
grartuveïit
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Amb ti
qu
per va et de comp
ra
lo
come r de 5€ en
rços a
d
h
e
a Bad
aCentr rits
e.

Lloc

Teatre Zorrilla
(entrada pel carrer de Mar)

Edat

Per a infants de 2 a 8 anys

Dates

Dilluns 24 de desembre
de 10 a 14 h

Dijous 27 de desembre
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Divendres 28 de desembre
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Dissabte 29 de desembre
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Dilluns 31 de desembre
de 10 a 14 h
Ho organitza:

Hi col·labora:
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el pas final per a l'afaitat
perfecte. Retorna la hidratació i calma la pell després
de l'afaitat, encara que també
es p ot a p li c ar d iàr iam ent
per hidratar la pell. Aquest
bàlsam ric en ingredients
a n t i ox i d a n t s m i l l o r a r à l a
fermesa i l'elasticitat de la
pell. Està formulat amb actius
de propietats reparadores de
la pell i àcids omega-3. Conté
un concentrat d'olis de llavors
d e jojo ba (Simm o n d sia
chinensis seed oil). També
conté Complex de Karité,
enriquit amb Beta Glucà per

apor tar elasticitat i hidratació, i extracte de Daemonorops Draco (extracte de
sang de drago) - (saba de
l'arbre Lechleri Croton), que
forma una exclusiva pel·lícula
semblant a una segona pell al
voltant de la cara, protegintla eficaçment. El seu preu:
35€/100 ml.

a través del complex SynerWhite: B-White (que disminueix la
síntesi de la melanina), niacinamida i la Vitamina C (l'acció
anti-oxidant omple les arrugues
i dota de fermesa la pell). El seu
preu: 33,68 € / 50ml.

Tractament
anti-taques nocturn
Melascreen fotoenvelliment
Crema de nit, de Ducray.
Aquest
nocturn
de dillunstractament
a divendres 8.30h.
a 13.30h. i de 16.30h. a 20h.
corregeix les taques fosques,

C/ Cadis, 4 · 08911 Badalona · 934 64 26 77
48
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Pell més ferma
i sense arrugues
Regenerist Crema, d'Olay. La
llegendària crema vermella
reafirma pell i redueix visiblement les arrugues. La seva
fórmula exclusiva amb complex
d'Aminopèptids, Àcid Hialurònic
i niacinamida ajuda a reafirmar
i aconseguir una pell d'aspecte
més jove. El truc perfecte per
evitar que el frenètic ritme del
Nadal deixi empremta en el teu
rostre i estar perfecta en cada
celebració. El seu preu: 33,35
€ / 50ml

Kevin.Murphy. Les cabelleres
rosses recuperen la brillantor amb aquest tractament,
que combina els beneficis
de l'extracte de sis fruites
australianes i el bambú i els
olis de babaçú i de soja. A
més de garantir una cabellera radiant, contraresta les
tonalitats grogues i reforça
la fibra capil·lar. El seu preu:
29 € / 100ml.
dutxa i la Llet corporal de la
línia Pure Jasmine, juntament
amb la Crema de mans hidratant, hidraten i nodreixen la
pell deixant-la suau i lleugerament per fumada gràcies
a l'aroma de l'ingredient de
gessamí. El seu preu: 28 €.

Menys de 30 €
Cura de cabelleres rosses
S h i m m e r. M e B l o n d e , d e

Aromateràpia
i cura corporal
Cofre corporal hidratació i
suavitat, de Apivita. Inspirats en els principis de
l 'ar o m ater à p i a , e l G e l d e

Embolica el teu cos
amb un deliciós bàlsam
Exomega Bàlsam Emolient,
d'A-Derma. Aquesta fórmula
ha estat especialment dissenyat per reduir la sequedat
de les pells amb tendència
atòpica. Amb un alt contingut
en lípids i en substàncies
nutritives, proporciona hidra-

Francesc Planas i Casals, 2 · 93 3844769

Són Pedaços

Mercé Rodríguez

• Arrenjaments i reformes
• Roba a mida
• Roba de la llar
• Nuvies, comunions
i cerimonies
• Vestuari teatral i artístic
C/Prim, 179 (Nou local)
C/Rivero, 10 Badalona
de 10 a 14 i de 17 a 20h.
Dissabtes tarda tancat
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tació a la dermis alhora que
alleuja els picors. Al llarg de
les aplicacions, aconsegueix
reconstruir la barrera cutània
fragilitzada, i garantir una
sensació de confort total. El
seu preu: 26,85 € / 400ml.
Oli sensual
per al teu cabell i pell
Cofre 5 sens, de René Furterer. Aquesta preciosa bossa
de mà conté l'oli sec subli-

mador estrella de la marca,
per cos i cabell. La fórmula combina 5 olis d'origen
natural per aportar nutrició i
hidratació a la dermis. Alhora,
protegeix la fibra capil·lar, i
revela una cabellera flexible
i radiant. A més, aconsegueix
un toc setinat.
Però si la sensació sobre el
cabell i la pell són delicioses,
també ho és la seva olor.
Les notes de fons afustades
i ambrades deixen una subtil
petjada plena de feminitat i
modernitat. El seu preu: 25
€ / 100 ml.

Cofre de cura capil·lar
Set Oblepikha cura per al
c a b e l l, d e N atur a S i b er i c a. Els pro du c tes d el set
oblepikha estan formulats a
partir d'un ingredient únic,
valuós i beneficiós pel cabell,
l 'o li d 'o b l e p ik h a d e A l t a i.
Conté el xampú oblepikha
per a tot tipus de cabell volum màxim (400ml), condicionador oblepikha per a tot
tipus de cabell - volum màxim
(400ml) i l'esprai fixador de
Abello oblepikha (125ml).
Preu recomanat: 23,99 €.

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

Ginseng i jojoba
per al cabell
Innova Cleasing Shampoo i
Innova Hydrate Spray Condi50
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tioner, de Indola. El xampú
purificant, està formulat
amb Extractes de l'Arrel de
Ginseng, que neteja el cabell
en profunditat, elimina les
impureses i les restes de
productes i refresca el cabell
i el cuir cabellut sense arrossegar els nutrients. El seu
preu: 9,98 €, el xampú, i 12
€, el condicionador.
Un gran regal solidari!
The Body Shop s'ha unit amb
International Aler t perquè
els nens refugiats tornin a
ser nens. La seva missió és
construir un món més pacífic,
un en què totes les persones
puguin tenir una vida feliç
i segura. Un dels objectius
de la seva tasca és aconseguir que els nens refugiats
de Síria tornin a somriure.
Amb cada regal de The Body
Sho p que c ompris durant
aquesta temporada estaràs
col·laborant amb el projecte
Peace Play Project del Líban
durant un any, l'objectiu és
oferir un lloc segur als nens
perquè juguin i es curin. El
seu preu: 22€.
Adéu als set
signes de l'envelliment
Total Effects, de Olay. Combat
set signes de l'envelliment
en un sol producte. La clau
d'una pell sana és la hidratació, per això aquest pack
especial de Olay és perfecte
per a (auto) regalar aquest
Nadal i mantenir la teva pell
nodrida i protegida. La seva

fórmula a força de VitaNiacina i vitamines B3, C i E afavoreix la regeneració natural de
la superfície de la pell i ajuda
a mantenir-la jove i radiant. El
seu preu: 19,99 €.

d e A XE . C o m b i n a e l n o u
l l a n ç a m e n t Yo u a i xí c o m
l'emblemàtica fragància Axe
Black. Tots dos es combinen
a la perfecció per a una resultat captivador. L'essència de
You ha estat elaborada amb
ingredients com el coriandre,
l'alfàbrega negra i el pebre
negre, el que li dóna un toc
molt actual. Aquestes notes
s'assenten sobre una base
de perfumeria clàssica com
són l'ambre, el vetiver i la
canyella. Per la seva banda,
Black és una fragància molt

Tot el que ell necessita,
en una motxilla
M o t x i l l a Tr i o Yo u P a c k ,

BONES

FESTES

L'UNGLERIA DEL CENTRE
Manicura / Pedicura · Ungles de gel / Acrílic
Trat. facials / corporals · Massatges
Xecs regals
C/ Canonge Baranera, 105 Tel. 930 077 377
ungleria

@ungleria
51
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càlida, on les fresques notes
de bergamota i pera es fusionen amb un toc fruiter sensual
i deliciós. El seu preu: 19,99
€ i inclou el bodyspray You,
el gel de duya You i l'eau de
toilette Black.
Una fragància pensada
per i per a les dones
Gold Seduction, de Women's
secret. El nou perfum per a
una dona única, amb forta

personalitat i una seducció
innata. Aquesta sensualitat es reflexa en cada gota
d 'aqu e st p er fu m fem ení i
captivador amb una sor tid a fresc a i delic iosament
afruitada basada en cítrics i
fruits vermells que li aporten
joventut i modernitat. El seu
preu: 19,99 € / 100ml.

Paga només 60 €
673 21 17 73
Carrer dels Arbres, 5 - 7 BADALONA
badalona@nomasvello.com
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Maquillatge fluid corrector
Couvrance Maquillatge fluid,
d ' Eau T h er m a l e d 'Avè n e.
Garanteix un to per fecte i
uniforme en tots els tipus de
pell sensible, clara o mat.
Maquilla i camufla d'una
manera molt natural les
imper feccions moderades
gràcies al seu alt poder de
cobertura. Disponible en cinc
tons. El seu preu: 19,39 € /
30ml.

Neteja micel·lar
S e n s i f l u i d L l e t M i c e l a r,
d'A-Derma. Aquesta fórmula
de tex tura fresca i untuo sa és ideal per a la higiene
de les pells més sensibles.
Composta per extracte de
Civada Rhealba® i agents
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emol·lients, elimina completament el maquillatge i garanteix suavitat i ple confort per
al cutis. A més, la dosi de
G l i c e r i n a d ' o r i g e n 10 0 %
vegetal hidrata les c apes
superiors de la pell i nodreix
i restaura la pel·lícula hidrolipídica. El seu preu: 15,20 €
/ 400ml.
Per a una barba
llarga i suau
Oli per Barba Llarga, de
L'Oréal Men Expert, enriquit
amb Oli Essencial de Fusta
de Cedre. Suavitza la barba,
nodreix la pell de sota i alleuja la sensació de picor, per a
una barba més suau i disciplinada sense efecte gras.
Enriquit amb Oli Essencial de
Fusta de Cedre. Sense silico-

na. A la barba: disciplina,
suavitza i enforteix el borrissol facial sense efecte gras.
A la pell: alleuja la sensació
de picor i nodreix la pell de
sota la barba. Aplica 2 o 3
pressions d'oli al palmell de
la mà i frega per distribuir
uniformement. El seu preu:
11,00 €.

Sensifluid Aigua Micelar,
d 'A - D e r m a . C o n c e b u d a
e s p e c i a l m e nt p e r a p e l l s
sensibles, la seva fórmu la, neteja i desmaquilla amb
s u av i t a t l a c a r a , e l s u l l s
i e l s ll av i s. Le s m i c e l·l e s
"hidranetejadores", d'origen
100% vegetal, atreuen les
impureses, sense necessitat

r e pa r a c i o n s e x p r é s

Reparacions Exprés de smartphones i tablets

Avda. Martí Pujol, 294-296
T/ 934 646 914
badalona@prink.es

Con la garantía de:
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PLACES APARCAMENT
FLORIDABLANCA
VENDA PER 5 ANYS DES DE 2.125€ + IVA

ÚLTIMES PLACES 
93 460 84 14 
www.engestur.cat 
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de fregar. La base netejadora pH 5,5 i l'extracte de
Civada Rhealba® garanteixen tolerància màxima durant

la higiene facial, mentre que
l'Aigua de Hamamelis proporciona frescor i descongestiona el cutis. A més, com conté

Joyeria
de Salem
Orfebreria
Artesanal
Reparación
Talleres
Arreglos
Coll i Pujol, 143
934 884 181
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glicerina, aquesta aigua
micel·lar aconsegueix que la
pell estigui hidratada durant
hores. Assegurar una correcta rutina de neteja fàcil és
essencial per lluir un cutis sa
i lluminós, lliure d'impureses
d'origen fisiològic (com el seu
o les cèl·lules mortes) i de
les externes (com la pols o
la contaminació). El sue preu:
14,88€/500 ml.
Recuperem les
pastilles de sabó
Sabons Anne de Peraudel,
de Klorane. Elaborats a
base d'oli d'ametlles dolces,
aquests sabons tenen
p r o p i et at s a nt i s è p t i q u e s ,
cicatritzants i antiinflamatòries, ideals per a cuidar la
nostra pell. Amb una aroma
deliciós, són ideals perquè
la nostra pell estigui neta i
senti un confort total. Dins de
la col·lecció que ens ofereixen, podem trobar desde el
Cologne, Espígol o el Gavanza, entre d'altres. El seu preu:
3,65 € / 100g.

Animalets

La millor música per als gossos
Als gossos els agrada escoltar
música, a més, hi ha algunes
melodies que els relaxen mentre
que d’altres els posen neguitosos, això és el que afirma
la psicòloga i especialista en
comportament caní Lori R.
Kogan, que ha estudiat l’efecte
que produïen diferents estils
musicals en un total de 117
gossos. Així, s’ha descobert que

Único en Badalona
Lave y seque usted
mismo a su mascota!
Abierto de 9h. a 22h.
todos los días
C. Nelson Mandela, 16
607 87 50 53
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els gossos responen de diferent
manera segons la música que
escolten, les melodies clàssiques fan que es redueixin els
nivells d’estrès dels gossos i
aconsegueixen que dormin
moltes més hores, en concret
un 6% més; la música heavy, en
canvi, provoca que els gossos se
sentin força agitats, moguin més
el seu cos i que bordin molt més.

Un altre estudi portat a terme per
Deborah Wells, de la Universitat
de Queens, a Belfast, va indicar
que els gossos mostraven total
indiferència quan escoltaven música de cantants pop
actuals. Existeix una música
especialment dissenyada per
als gossos, amb ritmes, tons i
freqüències que resulten atractius.
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Animàlia Badalona
Av. Martí Pujol, 448
Badalona 08915
Telèfon 933 986 627

Us desitja

Animàlia Prevenció
Riera de Canyadó, 46
Badalona 08911
Telèfon 938 323 973

Bones Festes
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Jardineria

Plantes de Nadal
Boix grèvol
(Ilex aquifolium)
De fruits rodons vermells i
fulles punxegudes i elegants,
el boix grèvol s'ha convertit
en la planta per excel·lència
del Nadal i la preferida per
als guarniments i les decoracions d'aquestes dates.
Per als celtes, el boix grèvol
atreia la bona sort i la prospe-
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ritat, i per això el feien servir
q u a n a r r i b av a e l s o l s t i c i
d 'hivern. Per als druides,
era una planta sagrada, i
també ho era per als antics
romans, que l'associaven al
déu Saturn. El cert és que
les seves fulles perennes
remeten a la vida eterna.
Actualment, el boix grèvol
és una espècie protegida i

només se'n permet la venda
dels espècimens de cultiu
controlat.
Ponsètia o flor de Nadal
(Euphorbia pulcherrima)
Aquesta planta, originària de
Mèxic, s'ha fet un lloc en la
decoració interior nadalenca, gràcies a les seves flors
d'un color vermell intens, que
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floreixen a l'hivern, i a les
fulles verd fosc.
De fet, perquè la ponsètia
floreixi, és essencial que no
li toqui la llum del sol més de
dotze hores seguides, per
la qual cosa és una planta
per fecta per a aquestes
dates.

Us desitja
bones festes!
Del Mar, 71 · Canonge Baranera, 2E · Sant Francesc de Paula, s/n
93 384 54 64 · boter@drogueriaboter.es · www.drogueriaboter.es
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Vesc (Viscum album)
Antigament, d'aquesta planta
s'utilitzaven les fulles i les
parts aèries; però actualment
aquesta planta no s'utilitza
per a cap acció farmacològica, ja que es considera una
planta molt tòxica. Actualment s'usen les baies. Els
extractes de vesc administ r at s p e r v i a i n t r ave n o s a
tenen dos activitats importants: actuen sobre el cor i
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sobre la pressió sanguínia.
Pot usar-se en hipertensió
arterial, etc. Com en el cas
del boix grèvol, també s'ha
relac ionat el vesc amb la
b ona sor t, i se'l c onsid e ra una mena d'amulet; ara

bé, cal regalar-lo, perquè
mantingui les seves propietats beneficioses.
S'acostuma a col·locar sobre
la porta d'entrada, per espantar els mals esperits; si bé
també es pot posar en els

m ar c s d e l e s p o r te s o a l
sostre. També es diu que,
si una parella es troba sota
el vesc per casualitat, s'ha
de fer un petó, i d'aquesta
manera s'assegurarà l'amor
i la felicitat.

Un altre Nadal
al vostre costat.
Bones Festes
i Feliç Any 2019!
Avd. President Companys, 18 - 08911 - Badalona | 93 389 44 21 · 93 389 48 89
info@floristeriaventura.com | www.floristeriaventura.com
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BON NADAL

Suplement
Nadal2018

4

Nadal a la sabateria Gubern, 1958. Cendrós/Museu de Badalona. AI. Col. Familia Gubern Boix.

Nadal a Badalona

Instantànies de Nadal
Que fa tant bonic el Nadal?
Els llums, els pessebres,
els arbres, els guarniments
i l’ambient de festa. El Nadal
transforma c ada anys els
carrers de Badalona. Aquest
any, les festes han presentat
novetats, com els llums al Pont
del Petroli, l’arbre a la plaça
de la Vila o més il·luminació
als carrers. Aquestes són
algunes imatges que hem
captat des del TOT com a
mostra del nostre Nadal.
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C/ PRIM, 169 BDN TEL. 93 157 72 82
Desenvolupem projectes en l’àmbit de
l’arquitectura, el disseny, el urbanisme i la
construcció. Ens hem especialitzat en la reforma i rehabilitació de l’habitatge unifamiliar,
des del projecte constructiu fins al disseny
interior. La recerca, la innovació, l’aprofitament
d’elements antics existents i la conjugació
amb nous materials per crear habitatges
originals i actuals és el segell del nostre taller
d’arquitectura.

Bones Festes!
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Nadal a Badalona

L’aparador badaloní de Nadal
Un Nadal més, des del TOT hem volgut fer una selecció de regals per aquestes festes relacionats
amb Badalona. Són petites idees que podeu trobar aquest Nadal i que també ajuden a fer ciutat.
Calendari d’imatges històriques
de Badalona
El Museu de Badalona acaba
d’editar un nou calendari, del
proper any 2019, amb una
selecció d’imatges antigues
de la ciutat. El calendari el
podreu trobar a la botiga del
Museu, situada a la planta baixa i
està editat per l’editorial Efadós.
El Vermut
Perucchi
fet al costat
de casa
El vermut cada
cop està més
de Badalona. A
Badalona tenim el
prestigiós vermut Perucchi, un
gran reserva, elaborat amb
una recepta d’herbes que el
fa molt característic. Destaca
la presentació de la seva
ampolla. Impecable.

Anís del Mono
amb un nou disseny
Cada Nadal, Anís del
Mono proposa un nou
disseny de les seves
ampolles històriques. A
part d’acompanyar les
nadales, amb el seu so,
també les podeu col·leccionar.
Aquest any l’etiqueta s’ha tunejat amb
un mico amb tupe.
Els nous Ripal i la Brunel·la
del Mar en forma de titella
Ara que s’han renovat, els
gegants Ripal i Brunel·la també
tenen ja les seves pròpies
titelles. Els més petits, i no tant
infants, podran jugar amb aquests
petits gegants de Badalona. Trobareu les titelles a la botiga Ona del
carrer Sant Pere.

Xoco Mon, torró per persones al·lèrgiques
Una novetat per aquest Nadal són els torrons de
xocolata que Xoco Mon ha tret al mercat. La Montse
Roset, veïna de Badalona, està al darrera d’aquesta
iniciativa que trobareu a diferents establiments de la ciutat.

Av. d'Alfons XIII, 127 · 933 87 93 50

Us desitja bones festes!
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Bombons d’Anís del
Mono
A la bomboneria Almera,
del carrer de Mar, trobareu uns bombons molt
badalonins i ideals per
regalar aquests dies de
Nadal. Els bombons estan
farcits d’Anís del Mono. Ideal
pels amants dels anisats.
La samarreta del dimoniet pelut
La tradició més badalonina,
sens dubte, és la Cremada
del Dimoni. Els més petits
poden recordar, durant tot
l’any, la festa badalonina
amb una samarreta del
dimoniet pelut. La trobareu a
la botiga Ona.

Llibre Nadal català
de Joan Soler i Amigó
El badaloní, Joan Soler i Amigó, és un
dels especialistes més reconeguts de
l’univers tradicional català. Fa uns anys
va editar un llibre que ens explica els
orígens de les tradicions i els costums
del Nadal català.

La Venus de
Badalona per
regalar
La Venus és tot
un símbol de la
ciutat. A la botiga del
Museu de Badalona trobareu
reproduccions d’aquesta troballa
romana perquè també la tingueu a
casa o la regaleu a qui vosaltres trieu.

Samarretes del tió
A la botiga Ona, del
carrer Sant Pere,
trobareu unes
samarretes ideals
per aquests dies
previs a Nadal. Les
samarretes del tió faran
les delícies dels més petits
per fer cagar el tió amb la família.

Nadales

40 anys de Nadales
editades pels Amics de Badalona
Any rere any, i des de fa
4 d è c ad es, els Ami c s d e
Badalona editen una Nadala
on reprodueixen un paisatge
emblemàtic de la ciutat i es
preocupen d’editar un miler
aproximadament d’exemplars.
Masies, edificis, espais que ja
no hi son i carrers són alguns
dels indrets badalonins que
durant 40 anys han anat reproduín els Amics de Badalona.
Moltes d’aquestes il·lustracions
són obra d’en Rafael Pujals,
però també d’altres il·lustradors
badalonins. Aquest Nadal, els
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Amics de Badalona han reunit
les 40 Nadales per publicar-les
en exclusiva en aquest Especial.
En les següents pàgines podreu
repassar 20 d'aquestes postals,

i el 28 les 20 restants. Val a dir
que les llibreries Saltamartí i El
Full col·laboren desinteressadament, des d’aquest any, en
facilitar les Nadales.

Nadala 1977. Rafel Pujals

Nadala 1978. Masia Can Bofi Vell. Rafel Pujals

1979. Claustre de Sant Jeroni de la Murtra. Rafel Pujals

Nadala 1980. Masia de Can Canyadó. Rafel Pujals

Nadala 1981. Quiosc Anís del Mono. Rafel Pujals
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Nadala 1982. Vista general Dalt la Vila. Rafel Pujals

Nadala 1983. Barques Pescadors. Rafel Pujals

Nadala 1985. Masia de Can Claris. Salvador Riera

Nadala 1986. El Carro de la Bota. F. Costa Amigó
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Guifré, 95 - 93 383 75 07
www.alfonsviñas.com
guifre.95@gmail.com
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look
Tallar + assecar
Color + assecar
Tallar + color + assecar
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45 €
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i feliç 2019

Nadala 1988. Masia Can Cabanyes. Jordi Juan

Nadala 1987. Font d'aigua pública. Segarra Codina

Nadala 1990. Casa Pavillard. Jaume Baó
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Nadala 1989. Carrer de la Costa. Feliu Compte
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El TOT publicarà el 28 de desembre
les 20 postals restants fins aquest Nadal

Nadala 1991. Torre Pallaresa. J. Planas

Nadala 1993. Sant Jeroni de la Murtra. Jordi Pubill

Nadala 1992. Façana S.Coral la Badalonense. Pere Vilà

Nadala 1994. Masia Ca l'Alemany. Rafel Pujals

Nadala 1995. Carrer Pujol. Jordi Juan
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Parlem amb la
periodista badalonina, Laura Fa

"No em veig vivint a cap
lloc que no sigui Badalona"
La Laura Fa és una periodista del cor tot terreny. Tot i que va començar a Ràdio Ciutat fent
esports, la seva gran passió ja era la premsa del cor. Després de treballar per agències,
va començar a sortir al programa d'Alfons Arús i per TV3. Després va venir al salt a Madrid
amb col·laboracions a diversos espais. Ara s'ha convertit en una de les col·labores fixes de
programes com Salvame o Cazamariposas. Ens ha fet un forat en la seva agenda per parlar
amb el TOT.
Vas començar fent esports
a Ràdio Ciutat, però ja
tenies clar que volies fer
premsa rosa... Esport i cor
tenen coses en comú, no?
D o n c s j o c re c q u e te n e n
moltes més coses en comú.
Per exemple, als esports o
al cor estan fets per distreure
a un públic que no s'han de
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trencar gaire el cap. En un
moment com ara, on la política
o l'economia està molt calent,
la societat necessita aquests
moments pels esports o el món
del cor i busca en aquest tipus
de periodisme la distracció.
Fa anys que treballes
a la televisió, sobretot a

Catalunya. El fet de sortir
a programes com Salvame
o Cazamariposas t'ha fet
canviar el teu dia a dia?
Tre ballar e n aq u e st s d o s
programes m'han fet canviar
molt la rutina del meu dia a
dia, sobretot perquè viatjo
sovint a Madrid i no és una
feina convencional amb uns
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horaris fixos, com fan altres
periodistes. Sor t que amb
l'AVE tot és més fàcil i les
comunicacions estan molt
més directes. Crec que és
un tema més de viatjar que
de rutina.
Tot el que veiem els
espectadors a Salvame és
real?
Doncs mira, aquesta pregunta
que em fas és la pregunta que
em fa tothom. Molta gent em
diu, "És veritat el que passa?".
Jo sempre dic el mateix, la
gràcia de Salvame és que
tot el que veu l'espectador és
veritat. Us asseguro que no
hi ha cap discussió prèviament pactada, ni una sola
abraçada forçada pels directors. L'equip proposa uns
temes a l'escaleta i es van
tractar aquests temes. Tot el
que passa, durant les quatre
hores del programa, és real.
Si algun col·laborador plora,
plora de veritat i si es discuteixen i es deixen de parlar
també. A mi, realment, em va
sobtar molt això. De fet, jo al
principi pensava que això no
era així. Però us asseguro
que tot plegat és real.
Com et sents amb l'equip
de col·laboradors d'aquest
programa diari?
Doncs estic totalment
integrada. Em va costar molt
al pr in c ip i per què alg uns
col·laboradors van estar en
contra. Ara tinc molt bona
relació amb gairebé tots. Tinc
dues molt bones companyes
que són la Maria Patiño i la
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Gema López que m'ajuden
molt en el meu dia a dia
perquè elles són periodistes
i m'entenen molt més. També
des del primer dia, el meu
amic és en Rafa Mora, encara
que molta gent queda sorpresa. Són els tres punts forts
dins de l'equip, pel que fa als
col·laboradors. Els directors
també han apostat per mi, i
m'han ajudat moltíssim. Els
col·laboradors ara ja comptem
amb mi, ja m'escolten i sóc
una més de l'equip. M 'ha
costat molt, però ja ho he
aconseguit.
Com és la relació amb un
altre badaloní, el presentador Jorge Javier Vázquez?
La relació amb el Jorge Javier
Vazquez és molt millor del
que d'entrada podia esperar.
Des de fora molta gent potser
el veu com una estrella i et
penses que tindrà rareses
i manera de comunicar
especials, perquè jo he treballat amb presentadors que
són especials de tracte, però
us asseguro que el Jorge és
molt normal. És una persona
molt atenta, generós, amb
els peus a terra, amb una
capacitat d'anàlisi de la realitat que l'envolta, no té cap
mena de divisme ni de sentirse superior. Per mi, l'ajuda
del Jorge ha sigut, des del
primer dia, la sorpresa més
impactant d'aquest programa.
De fet, us he de confessar
que m'esperava que tingués
e l s f u m s " m é s p u j at s". A
més, parla molt de Badalona.
Sempre em pregunta, on vaig

a comprar i que faig. Li costa
molt tornar, però sé que fins i
tot ha estat mirant de comprarse algun pis a Bad alona,
perquè em pregunta que tal
està alguna zona o carrer per
viure. Moltes vegades també
parlem d'espais que coneixem i de fet parla amb "molta
estima" de Badalona.
Vius entre Barcelona i
Madrid, però segueixis
vivint a Badalona i fent
molta vida a la ciutat, no?
Segueixo vivint a Badalo na, i no tinc cap intenció de
marxar. No em veig vivint a
cap lloc que no sigui Badalona. Estic molt integrada, els
meus fills són "BTV's totals"
i fan una vida molt integrada
a la ciutat, amb l'escola, el
bàsquet, amb els amics. Els
meus fills controlen molt els
espais de la gent de Badalona i la meva idea és seguir
vivint aquí. En un futur si
m'agradaria viure més cap al
Centre, perquè jo ara visc al
Gorg, però en tot cas no sortir
de Badalona.
Com passaràs
aquest Nadal?
El N ad a l e l p a s s ar é c o m
qualsevol famí lia nor mal.
Uns dinars a casa de la meva
família, uns altres dies a casa
de la família del meu marit, el
Cap d'Any sempre el passo
amb els amics del càmping. Jo
mai organitzo cap dinar, em fa
molta mandra!, però tinc cada
dia ocupats. Això si, a casa
meva, i també dels avis, no
pot faltar fer cagar el tió.

La tranquil·litat d’una trucada.
Des de qualsevol lloc en qualsevol moment.

Atenció 24h.

93 497 0 497
www.pfb-serveisfuneraris.com

SERVEIS
FUNERARIS
Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat

Nens

Ensenya als teus fills a celebrar
el Nadal respectant
el medi ambient
faros.hsjdbcn.org

Papers de regal trencats,
llaçades esgarrades, suros,
etc. Són moltes les sobres

que deixen les celebracions
nadalenques a casa teva. A
més, aquestes dates són un
moment en el qual s’activa,
en gran mesura, el consum

Aprofitat de la matrícula gratuïta
de Tot el gener, t'esperem!
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e n e r g è t i c (a c au s a d e l a
gran varietat d’ornaments i
il·luminació nadalenca) i un
gran consumisme social.
El Nadal és doncs, un bon
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moment per ensenyar als
teus fills a seleccionar i
classificar els residus per
r e c i c l a r- l o s i a e s t a l v i a r
electricitat. Es tracta només

d’aplicar alguns consells i
ad o pt ar alg unes c ostums
en les diferents situacions i
amb els diferents elements
que presentem a continuació:

En les joguines del Pare
Noel i els Reis Mags:
En el moment de fer la carta
al Pare Noel i als Reis Mags,
tingues en compte les neces-
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sitats reals dels nens: allò
que més importa no és tenir
moltes joguines, és el joc
que se’n deriva. De fet, els
experts recomanen no més
de tres regals per a cada nen.
Tracta d’estimular la creativitat dels teus fills amb joguines artesanals i fins i tot amb
jocs d’ordinador educatius:
a més, és impor tant que
permetin el joc compartit, ja
sigui amb els seus germans
o amb membres adults de la
família.
Fomenta en els teus fills la
creac ió: evita donc s, que
p os in a la c ar t a jo g uines
molt sofisticades que donin
poques possibilitats d’acció,
intenta que siguin joguines
que els facin pensar, que
siguin instructives i pedagòAQ

LA NOVA

LA RE UEST N
TE GA ADA
VA LA L
PA ’T
SS
IÓ!

ACADÈMIA
ACADÈMIA DE CANT

PER CANTANTS
A BADALONA

· Educació de la veu · Llenguatge musical
· Interpretació
· Expressió corporal
Vine i informa’t a:
C/ Santa Maria, 56 · 08911 Badalona
T. 93 008 40 04 · M. 646 962 151 · 606 849 095
www.badamusica.com
82

Mi

Mireia Galindo

Col. . legi Badalonès
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giques i fixa’t que no siguin
bèl·liques ni sexistes.
F i x a ’ t e n l ’o r i g e n i e l s
materials de què estan fetes
les joguines que el Pare Noel
i els Reis Mags porten als
teus fills: intenta que siguin
biodegradables i naturals,
a més que compleixin la
normativa de seguretat i que
s’adaptin a la seva edat.
Evita que les joguines que
d e m a n e n e l s n e n s p or t i n
piles: eliminaràs els residus
tòxics i perillosos.
Pensa-t’ho bé abans que els
teus fills demanin un animal
de companyia: fes-los entendre que un animal suposa una
responsabilitat i explica’ls
que no és un objecte, sinó
q u e p r e c i s a a l i m e n t a c i ó,
visites al veterinari, passejos, etc. Tingues en compte,
a més, que hi ha molts refugis
d’animals abandonats i que
una opció és demanar al Pare
Noel o als Reis que els que
els portin siguin d’allà.
Les joguines que els nens ja
no volen poden donar-se a
alguna campanya solidària:
84

Nadal2018

explica’ls també que si estan
trencats han de reciclar-se.
Consc ienc ia els teus fills
que hi ha altres nens que no

poden participar del Nadal de
la mateixa manera: per estar
hospitalitzats o per no tenir
joguines.
Cal que els petits se sensi-

bilitzin de la realitat perquè
creixin més for ts i puguin
fer front als obstacles de la
vida amb més capacitat de
resistència.
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En els regals:
Si heu de demanar cosmètics
o per fums, etc. tracta que
siguin ecològics, que estiguin
e l a b o r at s a m b p r o d u c te s
naturals i que no procedeixin d’experimentació animal:
segons l’edat que tinguin els
teus fills ja els pots explicar
per què prens la decisió de
triar productes amb aquestes

característiques. Feu servir i
demaneu aparells electrònics
que siguin com més eficients
millor, reciclables i fàcilment
reparables.
Ensenya als teus fills que un
regal no té per què ser una
cosa material: poden saber
que compar tir aquestes
festes amb familiars i amics
ja es pot considerar un regal.

A més, poden demanar als
Reis obsequis immaterials,
com un viatge, una experiència, o fins i tot petits plaers
com una visita a un museu,
una entrada al cinema o un
berenar diferent. Si aprenen
a assaborir les petites coses
de la vida les valoraran de
manera positiva.
Estimula les seves habili-
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tats i anima’ls a crear els
seus propis regals: és un
bon moment perquè creïn
felicitacions i manualitats que
puguin donar als familiars.
Deixa de banda dispositius
elèctrics com ninos ballarins i parladors o pessebres
lluminosos.
Assegura’t que els papers
que emboliquen els regals
del Pare Noel i els Reis Mags
siguin reutilitzats: ensenya
als nens a guardar-los i a
classificar-los segons els
materials de què estiguin fets
perquè puguin reutilitzar-los
posteriorment.
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Llar

Decoració de Nadal 2018-2019
Entre totes les tendències
que es porten, hi ha tres que
destaquen aquest any, l’estil
nòrdic, el juganer i colorit, i

90

l’opulent, tot i així, no podem
oblidar els més tradicionals
com el rústic o el vintage,
entre d'altres.

Estil escandinau
Res més chic que una
decoració nadalenca nòrdica. La decoració nòrdica és

Nadal2018

un estil que porta temps trepitjant fort i que es caracteritza
per combinar el minimalisme
amb elements naturals. El

paisatge tranquil del nord, la
serenor y la bellesa natural
de la llum de la llum de
l'hivern.

La llar es converteix en un
refugi contra l’exterior i els
e l e m e nt s, tot p er a c rear
un ambient contempora-

NOVA BOTIGA A BADALONA DE SABONS
I DETERGENTS NATURALS BIODEGRADABLES
+ COSMETICA VEGANA.
UN NOU CONCEPTE DE COMPRA A GRANEL.
REUTILITZA EL TEU ENVAS
PER MILLORAR EL NOSTRE PLANETA!
GuELL I FERRER, 75 | TEL. 93 383 38 47 | badalona
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ni i natural. Els ornaments
m et àl·li c s e s far an ser v ir
molt, especialment en daurat
pàl·lid, plata i coure. Els colors
pastís els farem destacar
amb els marrons terrossos
i tons de grisos. El blau del
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cel, els verds de les coníferes i l'eucaliptus afegiran els
tons naturals elementals.
S'utilitzen materials translúcids, metàl·lics i superfícies
que donin la sensac ió de
congelat.

Estil lúdic
Arbre, adorns, garlandes ...
i no poden faltar els mitjons
a la xemeneia! Quan hi ha
petits a casa el Nadal és una
gran festa i la decoració a
de destacar aquest esperit
lúdic. Aquest estil destaca
per enfocar-se en l’alegria,
d'inspiració pop, però amb
tocs de diversió i jocs
infantils, sumant una mica
d’influència Kitsch i vintage.
Tons brillants de turquesa,
c o l or c irer a , gr o c c an ar i,
mandarina, llima i el vermell
es contrasten amb el blanc
i negre. El rosa pastís i gris
pedra suavitzen la paleta.
Afegeix un element de diversió a aquest Nadal. Res millor
que colors ben combinats per
inspirar la diversió dels més

Financiació

0%

AIRE CONDICIONAT
FUJITSU 1X1

CALEFACCIÓ TOTAL
desde

sense
INTERESSOS
fins a 3 anys

2.799€

BOMBA DE CALOR
INVERTER A++

instal·lació i IVA inclòs

999€

instal·lació
i IVA inclòs

tovalloler o
termostat
de regal
DES DE 77.75€ AL MES

CALDERA JUNKERS
CERAPUR CONFORT ZWBE 25-3C

EL SEU AIRE CONDICIONAT
PER MENYS DE 30€ CADA MES

1.695€

instal·lació i IVA inclòs
desde

CALDERA ARISTON
CARES PREMIUM*
desde

DES DE 47€
AL MES

1.260€

instal·lació i IVA inclòs

* MILLOR
PRODUCTE
2016 PER LA OCU

Bones
Festes!
AQUEST NADAL REGALAT CONFORT

DES DE 35€
AL MES

PASSA PER LA BOTIGA I AGAFA EL TEU OBSEQUI NADALENC

www.globalclimainstalacions.com
Aigua · gas · electricitat · escalfadors · calderes
calefacció · plaques solars · aire condicionat

Tramitació de butlletins

EL SEU INSTAL·LADOR DE CONFIANÇA A BADALONA

VINE! T’ESPEREM!

BOTIGA I EXPOSICIÓ
Avd. Martí i Pujol, 102 - 08912 Badalona
Tel. 93 880 59 02
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petits de la casa. I el Nadal és
l'ocasió perfecta per celebrar
i generar bones vibracions
familiars.

`

Estil opulent
Una estèti c a ma ximalista
mai oblidada, inspirada en
els interiors de la reialesa.

`

Bones Festes!
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Tot desprèn opulència. Un
estil fet per als amants del
luxe i una decoració plena
de detalls i brillantors delicats
sobretot per Nadal. El Barroc
i el Rococó es cola en les
nostres cases i ens inspiren
per portar del pas l'opulència
dels palaus italians i francesos dels segles XVII i XVIII.
Per aconseguir-ho combin a ve l l u t a m b b r i l l a n t o r s
m e t à l·l i q u e s i o r n a m e n t s
grans. Els colors que manen
seran els foscos i saturats,
que donen la sensació de ser
rics i luxosos, combinats amb
els tons de pedres precioses
i els metàl·lics d'alt brillantor.
Negre, estany i or afegeixen
un contrast dramàtic.
Estil Rústic
Senzill i molt efectiu, és l'estil
que més triomfa per la calidesa i el gust que desprèn. Per
aquest motiu es poder de
entre tots els estils el que
té un major èxit avui en dia.

SOLUCIÓN INTEGRAL
CALEFACCIÓN

FINANCIACIÓN 0% INTERÉS
Instalaciones y mantenimento
Calefacción | Aire acondicionado | Electricidad | Gas
Datos | Agua | Eficiencia energética

93 222 04 33 - C/ Prim 163, Badalona
info@intenergias.com - intenergias.com

Pots folrar esferes amb tela
del color o estampat, o fer amb
paper vell de revistes o diaris
petits arbres nadalencs, per
decorar-los amb els nostres
elements favorits. La decoració DIY pot ajudar-te a crear
adorns molt personalitzats i
rústics per el teu arbre. Així,
si decideixes col·locar un de
més gran i vols que estigui
decorat, compra tela de sac,
espart o fins i tot teles amb
estampats vermells, un color
m o lt nad alen c. Br an ques
verdes, pinyes, diferents tons
de marrons, et portaran cap
a aquest estil. Una decoració
rústica sempre aconsegueix
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crear ambients càlids.
Estil Clàssic i elegant
Trobar un tipus de decoració nadalenca moderna és el

desig de molts de nosaltres,
però tots aquells que prefereixin un estil més clàssic i
senzill, poden apostar per
incloure com a principal
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ac c e nt nad al e n c un gr an
arbre decorat, per exemple
en unes de les cantonades
de l'habitació. El vermell, el
verd, el blanc amb brillantors

daurades es converteixen en
els protagonistes de la decoració de Nadal a les llars més
clàssics. Aquests colors ens
transporten a la nostra infan-

tesa, ens porten una infinitat
de records, però no només
això: són molt fàcils de combinar i aporten elegància a la
decoració de la nostra llar. Es
poden donar petits tocs més
minimalistes per mitjà de la
inclusió de paquets embolicats
com regals, en paper daurat,
sobre alguns dels mobles.
Petits detalls més romàntics
com són les veles també es
tornen ideals en aquest tipus
de decorac ió. Ornaments
nadalencs a les portes de les
diferents habitacions així com
d’altres detalls, ajuden a portar
sense massa esforç i sense
recrear atmosferes recarre-

info@obradecor.com
Guifré, 150 Badalona, Tel: 93 464 63 39
Rosselló, 356 Barcelona, Tel: 93 459 35 09
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gades l'esperit nadalenc més
clàssic a la nostra llar.
Estil vintage
L'estil vintage és fresc, elegant
i exquisit, i que porta ja uns
anys dintre de les tendències
en decoració per Nadal. Per
això aquest any, segurament
t am b é m o l t ar r anj am e nt s
nadalencs estaran inspirats
per aquest estil. Blau, platejat, marró, negre i daurat; o
algun color més lleuger com
el rosat. Aquests són colors
que pots utilitzar lliurement
i amb creativitat. Les boles
d'estil vintage poden donar
molt de joc. No només per

Atmosfera-showroom us
desitja un Feliç Nadal!!
CORTINES · ENTROLLABLES
PANELS · CATIFES
PAPERS PINTATS
MOBLE AUXILIAR
OBJECTES DE DECORACIÓ

Dues generacións dedicant-nos
a vestir la teva llar.
Mes de 100000 referencies
de les millors marques de teixits.
La teva botiga de cortines a Badalona.

Canonge Baranera, 22 Badalona
TEL: 934644957 www.atmosfera-showroom.com segueix-nos a Facebook
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vestir l'arbre, sinó per a una
àmplia varietat de decoracions. Grans recipients de
vidre, ens ajudaran a crear
estilosos centres de taula
que podem fer servir per a un
racó o per vestir una taula.
Antigues corones fetes amb
branques d'avets, i alguns
mobles d'època, decorat amb
campanes i esferes. Pots
afegir algunes flors, espelmes, centres de taula florejats. És recomanable utilitzar
flors en abundància per a la
decoració, que li donarà un toc
més elegant al resultat final.
Utilitza cordons per embolicar
regals, llums antics i / o canelobres crearan una atmosfera destacable. A no oblidar
tampoc les mitges vintage per
a la llar de foc.
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Gastronomía

La cuina de Nadal
amb la cuinera de Bétulo
La badalonina Ana Nualart fa
anys que va crear el bloc de
cuina “la cocinera de Bétulo”,
un espai que té milers de

seguidors. Aquest any, l’Ana
ha col·laborat amb el TOT i ha
triat unes receptes nadalenques per compar tir amb

els nostres lectors. Podeu
seguir a l’Ana Nualart amb el
seu bloc on porta el nom de
Badalona arreu.

Pizza de Nadal amb espinacs i xoriço
Anna Nualart

Mirant Facebook vaig veure
unes receptes de masses
en forma d’Arbre de Nadal i
em van donar una idea per
fer aquesta recepta, que no

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

Jordi i Xesca
Sagunt, 112 - Badalona
93 383 65 56 - 93 387 33 24
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té res a veure amb les que
hi sortien. Vaig pensar que
podia quedar bonica i per
descomptat saborosa. Us
he triat aquesta recepta pels
lectors del TOT Badalona
ideal per fer plegats amb els

més petit de casa.
Ingredients (2 pizzes)
350 grams de farina
210 ml. d'aigua temperada
3/4 culleradeta de sal
2 c u l l e r a d e s d 'o l i d 'o l i va
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verge extra
17,5 grams de llevat fresc
Un pessic de sucre
500 grams d'espinacs nets i
trossejats
Xoriço fresc
Formatge
Preparació:
Dissolem el llevat al costat
d 'una mic a de sucre amb
l'aigua temperada. Un cop
fet això, barregem la farina
amb la sal en un bol gran
i fem un forat al centre on
p o s ar e m l 'o l i i l a b ar r e j a
del llevat. Anem barrejant i

amassem fins a obtenir una
massa llisa i elàstica. Deixem
reposar tapada durant una
hora. Estirem la massa amb
l'ajuda del corró de cuina i
tallem 15 cercles per cada
pizza d'uns 6 cm. més dos
trossos de massa en forma
de test.
Anem c ol • lo c ant so bre la
safata del forn folrada de
paper d'enfornar, primer el
test, després cinc cercles,
una altr a línia d e qu atre,
una d e tres, una altra d e
dos i finalment un sol cercle.
Pintem la superfície amb oli

i posem al forn al forn preescalfat a 200-220 graus fins
que estiguin lleugerament
daurats. Mentre saltegem
els espinacs en una mica
d'oli i salem. Un cop al forn la
massa cobrim amb espinacs
i posem rodanxes de xoriço
com si fossin les boles de
Nadal i gratinem uns pocs
minuts. Tallem un tros de
formatge en forma d'estrella
i el col·loquem a la par t
superior. I ja tenim una pizza
de Nadal que pot servir-nos
de sopar o com a aperitiu
durant aquests dies festius.
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Pasta farcida de crema
de verdures i sobrassada vegetal
Anna Nualart

Aquesta pasta tan gran és
la més tradicional el dia de
Nadal a Catalunya amb el
b r o u, e s d i u e n g a l e t s d e
Nadal, però si ens queda
algun paquet al rebost és
ideal per farcir-la.
Us vull proposar, per aqueste s fe s te s, o m p lir- l a a m b
c rem a d e ver d ure s i am b
sobrassada vegetal. Amb
aq u e s t s c o l o r s q u e d a u n
plat sa i bo, i també adient
pels més petits de casa. La
crema de verdures està feta
de patates, bledes, pastanagues, mongetes tendres,
porros, cebes i espinacs.
Ingredients (2/3 persones):
1/2 paquet de galets
de Nadal
1/2 ampolla de crema
ecològica de verdures
Sobrassada vegetal
Pipes pelades
Formatge ratllat
Preparació:
Coem la pasta en aigua i
sal. Escorrem. Amb ajuda
d'una cullereta omplim part

de la pasta amb la crema de
verdures i l'altra part amb la
sobrassada vegetal. Anem
posant la pasta en una safata
de forn i afegim a la pasta
unes quantes pipes i una
m i c a d e fo r m atg e r at l l at .
Gratinem fins que el formatge

• Menús diaris de dilluns a diumenge
• Menús especials per a grups i empreses
• Aniversaris
• Tapes casolanes
Ribas i Perdigó, 16-18
93 384 82 01 · 638 13 23 75
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es fongui. Servir ben calent.
Molt fàcil, veritat? Només cal
una mica de paciència per
omplir la pasta una a una.
Aquesta pasta pot ser una
bona proposta per aquest
Nadal i gaudir d’unes festes
més sanes.

Menú
Menú especial
especial
Menú
especial
de
Navidad
de Navidad
Nuestras
de Navidad
especialidades
Modernidad, calidad y tradición
Modernidad, calidad y tradición

Modernidad, calidad y tradición
€.

Primeros platos:
€. ● 1/2 Cochinillo…..50€.
€. ● 1/2trufada
cabrito …...60€.
Canelones de pato i foie con bechamel
(3 uds).

Ensalada de rúcula con mozzarella, higos y coulis €/rac.
de mango.
Piña rellena de marisco.
€/rac.
Pirámide de aguacate y queso fresco con sombrero
de salmón.

Canelón gigante de rape y gambas con €.
salsa de erizo.
€.

Segundos platos:

€

€.
Solomillo ibérico al oporto con patatas en su jugo.
€

Pollo de payés rustido con ciruelas y piñones.
€/rac.

Redondo de ternera con setas.

€7rac.

Pollo de Payés relleno con tatín de manzana y patata.
€/rac

Bacalao confitado con espuma de guisantes, setas y gambón.
€)€.
Cola de rape con gambas (suplemento 1,50€)
€/rac

€)

€.
Una botella de vino de regalo por la compra
de 2 menús
€
Precio: 15,50€
€
Día 25, abierto hasta las 14:00h
€
Días 24 y 31, abierto hasta las 20:00h
Día 1 de Enero, abierto hasta las 1600h

MORERA

BUFALA

CANYADO

Prat de la Riba, 80

Independencia, 167

Sant Bru 253

93 465 53 19

93 383 85 00

93 185 87 29
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Polvorons estil “Nevaditos”

Anna Nualart

Els polvorons no poden faltar
durant les festes de Nadal.
Us vull proposar la recepta dels típic s “ Nevaditos ”
d'una coneguda marca que
encara que ens recordin molt
a Nadal es venen tot l'any.
Queden molt bons i són molt

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

104

fàcils de fer. No hi ha excusa,
podem donar-nos un caprici de tant en tant i quedar
bé amb les nostres pròpies
creacions durant aquest
Nadal.
Ingredients:
120 grams de mantega
de porc ibèric
1/2 cullerada d'oli
d'oliva verge extra
75 grams de vi blanc sec
300 grams de farina
40 grams de sucre
1/2 culleradeta de sal
Sucre glass
Preparació:
En un bol barregem tots els
ingredients menys el sucre
glass. Formem una bola i
l 'e m b o l i q u e m e n fi l m. H o

posem a reposar a la nevera
com a mínim 20 minuts. Amb
un corró estirem la massa,
ha de quedar gruixuda.
Amb un tallador de galetes
tallem els “Nevaditos” i els
anem posant sobre la safata
del forn folrada amb paper
d'enfornar. Amb el tallador
poden sortir unes 20 unitats.
Cuinem al forn preescalfat
a 170 garus uns 30 minuts
aproximadament, fins que
comencin a agafar un color
daurat. Deixem refredar
sobre una reixeta i empolvorem amb sucre glass.
Jo li poso poca quantitat.
Els “Nevaditos” els podem
guarden en una llauna per
conservar-los millor i mantenir-los bons durant totes les
festes de Nadal.

POLLASTRES A L'AST
MENJARS PER EMPORTAR
MENÚ DIARI 6,90 €
Obert de dilluns a
diumenge de 10h. a 15.30h.

CARTA DE NADAL

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

PREPAREM PLATS ESPECIALS PER AQUESTES FESTES!
FES LA TEVA COMANDA!

Canonge Baranera, 121 · Tel. 93 464 19 76
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La coca de ratafia de Trias,
una recepta d’una badalonina
S’anomena g enèri c ament
ratafia al licor que s’obté
per maceració de diferents
ingredients de la zona (fruits,
herbes medicinals, arrels,
pinyols i espècies) en aiguardent. Podem trobar ratafies
elaborades amb un sol ingredient fins a d’altres amb més
de 100. La seva elaboració
majoritàriament és de caràcter
casolà tot i que a Catalunya
disposa d’un gran nombre
de marques que n’elaboren
d e m a n e r a a r te s a n a l p e l
consum més majoritari, 3
d’elles amb més de 100 anys
d’experiència: Russet, Bosch
i Raiers. Santa Coloma de
Farners, a la comarca de la
Selva, està considerada la
capital de la ratafia per la
seva tradició en l’elaboració
i també per la Fira dedicada
al licor. Justament en aquesta població podem tastar la
coca de ratafia, que justament
té origen badaloní. L’actual
responsable de l’establiment,
la Magda Tolosa, explica que
els orígens d’aquesta coca
l’hem de situar a principis
dels anys 90, quan Tolosa va
agafar la recepta de la coca de
la seva padrina de Badalona
i, juntament amb en Vadoret,
va intentar que conser vés
l’aroma de la ratafia. Va ser el
preludi d’una exitosa coca de
ratafia que avui es ven tot l’any
a carretades. Justament, la
Magda Tolosa ha rebut aquest
any 2018 el premi de Confraressa d’Honor de la 37ena Fira
de la Ratafia de Santa Coloma
de Farners.
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Tronc de Nadal de xocolata
Anna Nualart

Un clàssic que no pot faltar
aquests dies, i que cada cop
té més adeptes, és el Tronc de
Nadal de xocolata. Tot i que
pot semblar molt difícil la seva
elaboració, si seguiu la recepta
podreu fer la recepta molt fàcil
a casa. A més, podeu deixar
participar els més petits amb
alguna part d’aquesta recepta
i un cop està feta els infants
gaudiran d’un autèntic Tronc de
Nadal de xocolata.
Ingredients:
60 grams de farina, de rebosteria tamisada, 60 grams de
sucre, 2 ous, 1 pessic de sal
Farciment:
1 terrina Quescrem, Especial
Nadal
Cobertura:
125 grams de xocolata Postres
Intens i una culleradeta de
mantega
Preparació:
B arrejar am b les varetes
manuals el sucre amb els rovells
fins que aquestes blanquegin i
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doblin el volum. Afegim la farina
i la sal.
Muntar les clares a punt de
neu i afegir-les a la barreja
anterior amb cura. Posar sobre
una safata de forn folrada amb
paper d'enfornar. Amb aquestes quantitats, la safata ha de
ser més petita que la del forn
normal. Coure al forn preescalfat a 170 graus. Un cop calent, i
amb l’ajuda del paper d’enfornar
o un drap de cuina net i humit,
enrotllem el pa de pessic.
Desenrotllem per omplir-lo. Si
volem que quedi la massa més
sucosa mullem tota la superfície
amb almívar. La cobrim bé amb
el farciment i enrotllem de nou.
Tallem un tros que col·locarem

en un lateral o sobre. Preparem
la cobertura fonent la xocolata
amb la mantega al microones,
primer el posem 30 segons,
traiem, barregem i si està totalment fos, ja està a punt, en
cas contrari posem de nou uns
segons al microones. Cobrim
tot el tronc i deixem refredar
lleugerament, abans que estigui
totalment endurit la xocolata,
fem amb una forquilla el dibuix
en tota la superfície i adornem
com més ens agradi. Conservar
a la nevera fins al moment de
menjar-lo. Aquest postres, o
berenar, és ideal per qualsevols
dels àpats d’aquestes festes.
[+] cocinabetulo.blogspot.com

Nadal2018
Les famoses magdalenes Tuset,
d'origen badaloní
Cal Tuset és una empresa
familiar nascuda el 1989 a
Badalona, en concret al carrer
Sant Pere. El 1995, la família
Tuset van decidir traslladar-se
a Castellfollit de la Roca, a la
Garrotxa. Va ser allà, en un
dels forns del poble, conegut
com Ca la Coloma, quan va
néixer les famoses magdalenes de Cal Tuset. Ara, les
seves magdalenes s’han fet
un nom gràcies a una fórmula
i una marca patentades. Tot va
començar amb una magdalena
natural, la qual es caracteritzava per ser més esponjosa. Va
ser aleshores, després de crear
aquesta primera, quan van

començar a introduir petites
modificacions, que si una
mica de poma, de xocolata...,
fins que actualment disposen
d’una trentena de varietats,
des de xocolata amb nous, de
taronja, de crema, aranyons...
Les magdalenes es venen per
unitats o en capses de sis i
“s'elabora tot amb productes naturals i de proximitat”.
Actualment tenen una producció d'unes 10.000 magdalenes a la setmana, a l'estiu el
consum de magdalenes és més
elevat que a l'hivern. D'aquesta
producció, el 90 per cent es
ven a les botigues que porten
la marca Tuset i el 10 per cent

restant, en botigues especialitzades. Cal Tuset no només
venen magdalenes, sinó que
continuen amb el forn de pa
que és per on van començar a
Badalona i a les botigues també
hi tenen cafeteria.

Ferrer Pastissers us
desitja unes dolces festes!

Botiga: 93 384 27 18
Canonge Baranera, 101
Badalona

Encarrega'ns els
teus lots i torrons
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No és el mateix el tornemi
que el xuixo de Girona

Cal Dante
Fruites i Verdures
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Coll i Pujol, 143 · 610 91 05 51
SERVEI A DOMICILI

Aquest any s’ha celebrat el
centenari del xuixo de crema
de Girona. A la capital del
Gironès ha aprofitat aquesta efemèride per reivindicar
aquest dolç. A Badalona, però,
el xuixo porta per nom tornemi.
Tot i que pot semblar el mateix
dolç, hi ha diferències entre
el xuixo i el tornemi badaloní. El xuixo, també anomenat
xuixo de Girona, es fa amb una
pasta semblant al croissant. La
massa es lamina i es talla en
forma de triangle isòsceles,
s’hi posa la crema, es tanquen
cap a dins les dues puntes
superiors i es cargola en la
forma definitiva. Tot seguit es
posa a fermentar i quan té el
volum correcte es fregeix amb
oli. Un cop fred s’arrebossa
amb sucre i queda llest. Així
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doncs, la diferència amb el
tornemi rau en la pasta base i
en el farcit, ja que el xuixo es
fregeix amb la crema a dins i
el tornemi s’omple amb crema
un cop cuit.
La pastisseria
origen del nom badaloní
La pastisseria badalonina coneguda popularment
com “Can Tornem-hi” estava
ubicada al carrer del Canonge
Baranera, carrer d’en Cueta,
número 84, entre els carrers
de Sant Domènec i Sant Pau.
Seg ons algunes fonts, la
pastisseria la van fundar un
matrimoni que provenia de les

comarques gironines cap al
1890. No sabem ben bé si ells
foren els que van popularitzar
el tornemi o altres continuadors més endavant. La casa,
sempre coneguda pel seu nom
popular, era regentada als
anys quaranta i cinquanta del
segle passat per una família
anomenada Dalmau, i el seu
nom comercial en aquells anys
fou Pastelería Dalmau.
A la dècada dels seixanta
va passar a mans dels seus
darrers responsables com a
pastisseria, la família Batuecas. Llavors s’anomenà Pastisseria Batuecas. El senyor

Vicenç Batuecas, molt bon
pastisser, sempre va tenir cura
de fer els tormemis excel•lents,
tal com exigia el prestigi de
la casa. El 1999, ara fa 20
anys, el senyor Batuecas es va
jubilar i, en no tenir continuïtat
familiar, va traspassar el local
per a un altre negoci. Segons
la creença popular, es diu que
en aquesta pastisseria on es
van inventar els tornemis. Els
feien tan exquisits que tothom
volia repetir. Eren tan irresistiblement bons que no n’hi
havia prou amb un. Així que els
badalonins deien: ” Tornem-hi,
a comprar-ne un altre!”, i d’aquí
vindria el nom de Tornemi.

93 782 17 58 · www.ibericfusion.com
1h.

gratis

Eduard Maristany, 197 local 2 (al costat del Port Marina Badalona)
També ens podreu trobar a: CC Maquinista - CC Màgic Badalona
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Un mico amb tupè protagonista
de l’ampolla especial d’aquest Nadal
d’Anís del Mono

Un Nadal més ja tenim l'edició
especial de l’ampolla d’Anís
del Mono. Aquestes festes,
l’empresa badalonina presenta una ampolla d'un litre amb
el c arac terístic relleu per
amenit zar les festes amb
música.

A ritme del “Riki Ri” que
acompanya les nadales,
arriba un any més l'ampolla
especial, que aquesta vegada
ha triat com a imatge icònica
a un de les seus monos amb
tupè. La il·lustració d'aquest
any està inspirada en un dels

micos que el pintor Ramón
Casas va realitzar per a la
marca a finals del segle XIX.
L'exclusiva ampolla ve en
format d'un litre, una mica
més gran que l'habitual,
però el seu cristall adiamantat característic manté el so

Françesc Layret, 18
93 389 47 94
Dilluns descans personal
Tancat: NADAL,
ST. ESTEVE I ANY NOU

El restaurant Figaro us desitja bones festes!!!
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de sempre. Aquesta textura
va ser una idea de Vicente
Bosch que, inspirat per un
recipient de perfum parisenc,
va decidir aplicar el relleu
romboïdal a les ampolles del
seu licor. El que mai va imaginar Bosch es que passés
a formar part de la cultura
nadalenca com a instrument
musical.
Cervesa amb
tocs d’Anís del Mono
C o m b ate é s u na c er ve s a
molt especial amb un xarrup
d’Anís del Mono. La cervesa
la podeu fer a casa aquestes
festes. Conté mitjà cer vesa rosa, mitja de negra,
una cullerada de sucre i un
xarrup, 1/4 d’Anís del Mono.
La cervesa

SORTEIG
Per celebrar l'arribada
de l’hivern SORTEGEM els
ingredients per fer un BROU per
a 8 persones. Només cal que segueixis
els següents passos per aconseguir-ho.
Ser Seguidor del nostre Facebook o Instagram.
Etiqueta una persona.
Tens fins al dia 02 de gener
per poder participar.
El premi es recollirà
a la botiga.

Molta sort i Bon Nadal
a tots
Carrer d'Arnús,26
BADALONA
933 84 66 54
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Xocomon, xocolata per al·lèrgics

Montse Roset és una mare
badalonina d'una nena
multial·lèrgica que s'ha dedicat
al món de la seguretat alimentària Des de ben petita, la seva
filla no podia menjar xocolata,
ja que té al·lèrgia als fruits
secs i totes les marques avisen
que poden contenir aquest

producte. Algunes d'aquestes
m a r q u e s h o a d v e r t e i xe n
perquè contenen fruits secs
en major mesura, altres per
precaució, però Montse no
volia arriscar-se i va intentar
ensenyar a la seva filla a viure
sense xocolata. Per facilitar la
vida de la seva filla i la de tota

FORN DE PA
PASTISSERIA
DEGUSTACIÓ

TLF. 93 460 66 70
Avda. Catalunya, 37
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aquella gent que, com ella,
no pot gaudir de la xocolata, ha impulsat un comerç de
xocolata artesana apta per a
tot tipus d'al·lèrgics, Xocomon.
El projecte va néixer fa tres
anys. Xocomon té una pàgina
web on ven els productes a
tot l'Estat i tota Europa, i a
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més també es pot comprar la
xocolata directament a diversos establiments de Badalona.
Torrons de xocolata
per al·lèrgics
Per primera vegada, Xocomon
ha tret al carrer una sèrie de
torrons per aquest Nadal.
Després de molts mesos de
proves, i de fitxes tècniques
impossibles d’aconseguir dels
proveïdors, han elaborat quatre
torrons diferents i lliures de
traces de fruits secs, gluten,
llet i oli. Les varietats són de
xocolata negra, xocolata amb
llet, xocolata negra creixent i
xocolata amb llet cruixent.

n
o
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d
a
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Les neules

Segons algunes fonts, les
n eul e s s ó n fin s i tot m é s
antigues que els torro ns.
Ramon Llull hi fa referència
en el seu Llibre de les meravelles, que data de 1287-1289, i
al monestir de Santes Creus
encara es conser ven avui
en dia uns neulers amb les
insígnies de l’abat per tanyents al segle XIV. Reconegudes pel programa Lleida
Qualitat juntament amb altres
productes fabricats de forma

artesanal a les comarques de
Lleida, els seus ingredients
principals són la farina, la llet,
la mantega, el sucre, els ous i
la vainilla. La seva elaboració
parteix d’una massa que es
fa amb aquests components i
que s’introdueix en un neuler,
un aparell amb dues planxes
que s’escalfen a 180 graus.
Un cop la massa és dins el
neuler es tapen les planxes,
es deshidrata i quan la pasta
surt cuita, mentre el sucre

està a punt de caramel, se
li dóna forma de canó amb
la mà. La principal diferència entre les neules fabricades ar tesanalment i les
industrials és la seva textura
cruixent, el seu color torrat i
la forma irregular de la pasta
fullada. Amb els anys s’han
a n at i n t r o d u i n t m o d i f i c a cions i noves varietats, des
d e n eul e s banyad e s am b
xocolata fins a farcides de
torró o de fruites.

MENÚ DE CALÇOTS 11€

TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS
PRIMERO
CALÇOTS A LA BRASA CON ROMESCO

SEGUNDO
BUTIFARRA CON MONGETES

BEBIDA Y POSTRE
93 465 28 16 · 679 58 14 62 | Electrónica, 26 Pol Ind. Les Guixeres Badalona | RESTAURANT LES GUIXERES
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en badalona desde 1990

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

Os desamos
unas felices fiestas!
Gracias por su confianza

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

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

Motor

Arriben els cotxes elèctrics
i compartits a Badalona
Som Mobilitat està preparant
l'activació del seu servei de
lloguer de vehicles elèctrics

de propietat compar tida a
Badalona.
Segons ha explicat la plata-

Felices
Fiestas
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forma, aquesta cooperativa
pretén impulsar la mobilitat sostenible (compartida i
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elèctrica) per tal de reduir el
nombre de cotxes, el soroll i
la contaminació als carrers,
amb l'objectiu de tenir més
espai públic per al vianant,
evitar el canvi climàtic i millorar la salut de les persones.
Des de fa unes quantes
setmanes el grup local de
voluntaris de la nostra ciutat
està treballant per activar el
servei i espera poder-ho fer
l'any vinent amb, almenys,
dos cotxes.
Som Mobilitat compta actualm e n t a m b m é s d e 1. 0 0 0
socis a tot Catalunya que
poden accedir a la informació econòmica i social de
la cooperativa i par ticipar
e n l a s eva g ove r n a n ç a a
través de les comissions de
treball, dels grups locals i
de l'Assemblea General. Els
socis poden llogar qualsevol
dels cotxes de la cooperativa a través d'una aplicació
de mòbil que permet reservar i fer- n e ú s fàc i l m e nt .
Som Mobilitat dona servei a
municipis com Mataró, Rubí,
Amposta, Olot o El Bruc i vol
expandir-se a tot Catalunya.
Els vehicles tenen una
autonomia d'aproximadament
24 0 k m i e n e l p r e u d e l
lloguer hi estan inclosos tots
e l s c o n c e pte s: re c àr re g a
de les bateries, assegurances, aparcament,, neteges
ordinàries, manteniments,
cadiretes per a infants i
els peatges gratuïts a les
autopistes de la Generalitat..
El grup local de Som Mobilitat
anima als ciutadans de la
ciutat de Badalona a fer-se

socis per ajudar a engegar
aquest ser vei el més aviat
possible. Per això es posa
a d i s p o s i c i ó d e tote s l e s
associacions de Badalona
per presentar el projecte i
els beneficis que pot generar
a la ciutat.
Podeu consultar tota la
informació a la web de Som

Mobilitat: www.sommobilitat.
coop i contactar amb el grup
local a badalona@sommobilitat.coop. Així mateix, podeu
seguir-lo a @SomMobBdn.
Quant val aquest servei?
Fer-se soci de la cooperativa
costa només 10 € (pagament
únic i per sempre) i permet
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tenir accés a tots els cotxes
de la cooperativa. El preu
per ús és de 5€/h o 50 euros/
dia però hi ha descomptes
de fins a 3.5 euros/ h i 35
e u r o s /d i a s i e s c o m p r e n
les hores per endavant. A

partir de la primera hora, es
tarifica per minuts. Existeixen diverses modalitats de
contractació per a particulars, empreses i ajuntaments,
Es desitja, especialment, la
col·laboració amb organit-

zacions que facin un ús
reduït del vehicle (només els
matins, per exemple) que
puguin posar-lo a disposició
d'altres associats quan el
cotxe quedi alliberat (tardes
i caps de setmana).

ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

PADDOCK-BDN
TALLER: Guixeres, 52 Badalona
BOTIGA: Baldomero Solà, 4 Badalona
Tel.93 399 26 92
info@paddockbdn.es
www.paddockbdn.es
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Horòscops
Facilitat Imma del Destí AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)
Podries viure una situació
tensa amb un cunyat
o cunyada, que voldrà
sortir-se amb la seva.
És preferible optarper
mesurar les paraules
per a no penedir-te'n
després.

CRANC
(21/6 al 21/7)
Reps una important dosi
d'energia del planeta
Mart en conjunció a
la Lluna. Sents que
pots tirar endavant amb
algunes coses que fins
fa poc veies difícils de
realitzar.

TAURE
(19/4 al 19/5)

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
En aquests dies pots
estar pensant en regals
i en oferir el millor de tu
als altres. Venus, tan
ben recolzat per Neptú,
et facilita un extra de
sensibilitat artística.

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

Contactes amb persones
d'altres indrets et poden
proporcionar bons
moments. Venus ben
aspectat amb Saturn a
la teva Casa IX, t'obre les
portes a l'aprenentatge
superior.

Compte
amb
l'agressivitat continguda
o amb les coses que
no expresses. Amb el
trànsit de Mart pel sector
VIII, has d'atendre a tot
allò que acumules i no
veu la llum.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

Mercuri, ja a Sagitari,
proporciona moviment
al teu sector VII, és a dir
amb la parella i d'altres en
general. Oportunitat de
bons contactes i diàleg
franc amb la parella.

Amb Mercuri a Sagitari,
assoleixes finalment
un ànim més positiu i
sents que pots reprendre
alguna activitat que tenies
aturada. Possibilitat de
projectar un viatge.

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Amb la Casa XII tan ben
ocupada, gaudeixes
de més autoconfiança
per donar forma als
teus nous projectes.
Optes però, pel mutisme
i per estructurar- ho
secretament.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
Penses en ferm. Saturn
en trànsit pel teu sector
III, el de la ment, et dóna
les eines necessàries per
veure com estructurar
algunes qüestions que
tenies una mica confuses.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
Un assumpte de diners
pot posar en tensió una
bona amistat. Potser
cal cercar una solució
adient per evitar més
problemes. Possibilitat
d e re c uperar algun
document perdut.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
Amb Mercuri, Júpiter
i el Sol, operant al
teu signe, reps una
empenta d'entusiasme.
Si vius un període difícil,
pots percebre alguna
possibilitat per canviar
les coses.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
L'exercici físic et serà
bo per combatre
l'acumulació d'estrès.
Sobretot si no acostumes
a comunicar l'enuig o
les afliccions. També
t'aprovarà una escapada
a la muntanya.

Frases cèlebres

«

Cada cosa a son temps,
i a Nadal neules
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»

«

El bon menestral, conill
per Sant Joan i pollastre
per Nadal

»

Méteo

La méteo
setmana del 10 al 16
de desembre
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

La primera sor tida de sol
de la setmana, rogenca per
la presència de bandes de
núvols alts, ja indicava que
els dies següents vindrien
marcats per un cel enterbolit fruit, precisament, per
l’allunyament del centre de
l’anticicló i el pas de línies
frontals. Fotografia de @pilinya des de Barcelona.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

Ni massa fred, ni gaire pluja.
Així és com s’està comportant
el darrer mes de l’any. La setmana passada, després de dotze
dies sota la influència de les
altes pressions, vam tenir les
primeres precipitacions d’aquest
desembre. El pas d’un front que
va escombrar el país d’oest a est
va deixar precipitacions febles
que van arribar acumular, entre
dijous i divendres, gairebé 4
mm. Diumenge, un altre front
va deixar el cel ben ennuvolat,
i fins i tot van arribar a caure
quatre gotes mal comptades.
Darrere seu, el vent de ponent
es va reforçar i va arribar a bufar
amb cops de més de 50 km/h.
Això accentuava la sensació de
fredor, tot i que el termòmetre
durant la tarda i el vespre d’aquell
dia se situava entre els 13 i els 15

°C. El pas successiu de fronts
va fer que hi hagués petits alt-ibaixos de temperatura durant
tota la setmana. Dimarts va ser
la jornada més freda, amb una
mínima que va baixar per sota
dels 7 °C. En canvi, el cel poc
ennuvolat de les hores centrals
del dia afavoria que el termòmetre es pogués enfilar amb facilitat
per sobre dels 14 °C.
Temp màx

14,9 °C el dia 10

Temp mín
Hr màx

6,8 °C el dia 11
87% dies 13 i 14

Hr mín

51% el dia 9

Press atm màx 1029,8 hPa dia 10
Press atm mín 1003,7 hPa dia 13
Vent màx

51,5 km/h (oest)
el dia 16

Precipmàx 24h 2,2 l/m2 dia 14
Precip anual
894,7 l/m2
*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Sudokus
Nivell fàcil

Nivell difícil
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Meteo resum 2018

Feia 16 anys que no plovia tant
a Badalona

Meteorologia | Oriol Rodríguez

To t i q u e e n c a r a q u e d e n
uns dies per acabar l’any i
encara pot ploure una mica
més, ja podem assegurar que
aquest 2018 es tracta de l’any
més plujós des del 20 02.
Al Centre de la ciutat s’han
acumulat 894,7 mm des de l’1
de gener, 320,1 mm més que
la mitjana climàtica.
Les pluges abundants que
gairebé mes rere mes ens
han anat visitant han servit
per posar punt final a la
sequera que feia temps que
arrossegàvem. Tant és així
que l’últim cop que es va
124

superar la precipitació mitjana anual va ser ara fa 7 anys.
En total ha plogut de manera
apreciable en 93 dies, dels
quals 4 han estat en forma de
neu al centre de Badalona.
I és que l’any va començar
amb un gener tempestuós i
un febrer fred i nivós. Els cims
de la serralada de Marina van
quedar enfarinats en diverses ocasions. Concretament,
el dia 20 de març va caure la
nevada més important, que
va deixar fins a 10 cm a dalt
de tot de la Coscollada.
En c onjunt, en la majoria
dels mesos de l’any ha plogut
tant o més del que tocaria.

Tan sols l’agost el podríem
qualificar de sec, ja que es
va recollir poc més del 65%
de la precipitació mitjana. En
canvi, els mesos de febrer,
març, octubre i novembre ha
caigut més del doble de la
pluja esperable.
Aquesta tardor els temporals
i els aiguats ens han anat
afectant sense treva, l’un
rere l’altre. Això ha fet que
entre els mesos de setembre,
octubre i novembre s’hagin
acumulat 450,4 mm, que és
més pluja de la que va caure
en tot l’any passat. Es tracta
de la tardor amb més precipitació des de, com a mínim,
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l’any 1968.
En tres ocasions diferents
s ’h a n a r r i b at a a c u m u l a r
més de 50 mm en un sol dia.
Aquestes jornades varen ser
el 15 de novembre (90,6 mm,
el dia més plujós des del
31 de juliol de 2002), el 7
de setembre (69,1 mm) i el
26 de gener (57,1 mm). Cal
tenir en compte que no tots
els anys hi ha dies de tanta
aigua. També ha estat molt
elevat el nombre de dies de
tempesta. Aquest any n’hi
ha hagut 38, mentre que la
mitjana se situa entre els 20
i els 25.
Tenim la sort de gaudir de
registres meteorològics de
fa d è c ad e s. Gr àc i e s a l a
feina feta pel Servei Meteorològic de Catalunya, que ha
recuperat i revisat les sèries,
podem veure com hi ha hagut
alguns anys al llarg del segle

passat en els quals ha plogut
tant o més que aquest. L’any
1951 es van acumular 1053,9
m m a C a nye t (i a i xò q u e
manquen les dades del mes
de novembre), i l’any 1959
se’n van recollir fins a 963,2
mm. També hi ha casos més
recents, com l’any 1996, al
llarg del qual es van comptabilitzar fins a 993,6 mm al
Museu. Però l’any més plujós
registrat fins a l’actualitat
va ser el 2002, amb 1067,0

mm en el mateix observatori.
Tota aquesta pluja ha estat
molt beneficiosa. No només
a escala local, sinó al conjunt
del país. No queda cap racó
de Catalunya on encara hi
hagi condicions de sequera
i, a més, els pantans de les
conques internes han gairebé doblat el volum d’aigua
embassada respec te a fa
tot just un any. S’ha passat
del 46% al 89% de la seva
capacitat.
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Gastro màrqueting de Nadal
Cristina Iglesias
Community Manager

Sabies que el teu restaurant
té més possibilitats de captar
clients durant aquestes festes
de Nadal gràcies a les teves
xarxes socials?
De la mateixa forma que es
decora el pessebre i l'Arbre
de Nadal, hem de decorar els
nostres continguts virtuals.
Les xarxes socials de la teva
empresa han de generar proximitat, calor i felicitat, els
usuaris volen veure festa i
alegria pertot arreu.
Per això és recomanable activar
una Campanya de Nadal, aquí
teniu algunes idees:
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• El logotip ha de transformarse en festiu i les imatges de
fons han de tenir més colorit
i recàrrega estètica.
• Crear un hashtag específic,
així es genera més tràfic al
voltant de la teva marca.
• E s t a r m o l t ate n t s a l e s
mencions i contestar al més
aviat possible, a Twitter el
36% dels usuaris pregunten a
les empreses sobre els seus
serveis o productes.
• El nostre objectiu és fidelitzar al client, volem que torni
i que ens recomani, una idea
genial seria fer un sor teig

o concurs en finalitzar les
festes al gener.
• Posar l'accent principalment en els menjars i sopars
d 'em pres a ofer int preus i
menús especials.
• Instagram és el nostre gran
aliat, fes stories ensenyant
el backstage , presentant
a l'equip de treball o fent
l’aplatament d’una recepta
nadalenca.
R e com anació: Cui d a les
xar xes so c ials d e la teva
empresa com a la teva pròpia
empresa.

Salut

Gaudim d'unes festes
de Nadal saludables
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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Dra. Laura Ramírez
Servei de Medicina del Treball
i Salut Pública de Badalona
Serveis Assistencials

Tradicionalment les festes
d e N ad al s'as so c ien am b
celebracions en família,
reunions d'amics i companys,
i també amb àpats abundants.
Amb tot, gaudir de les festes
no vol dir caure en excessos.
Per ajudar-vos a viure-les de
manera activa i saludable,
us oferim alguns consells de
l’Agència de Salut Pública de
Catalunya del Departament
de Salut:
1. Gaudiu de temps amb els
amics i la família.
Penseu que el millor regal és
el vostre temps. I en aques-

Nadal2018

tes dates, propícies per a la
solidaritat, és fàcil col·laborar
en activitats de voluntariat.
2. Planifiqueu les compres
de Nadal
Te n i n t e n c o m p t e e l q u e

Farmàcies

necessiteu. És la millor
manera de controlar despes e s! I n fo r m e u - vo s i t r i e u
sempre les opcions més
saludables i sostenibles.
3 . M e ng eu sa i d e gust!

FARMÀCIA LLOREDA

FARMÀCIA AGUILAR

Av. Catalunya, 60-62 · 93 388 18 41

FARMÀCIA BELENGUER

Antiga de València, 31 · 93 399 92 76

Francesc Layret, 83 · 93 389 52 08

FARMÀCIA P. RELAT

Concòrdia, 1 local B-41 (C.C.Màgic)
93 224 55 58

FARMÀCIA PUCHOL

Canonge Baranera, 60 · 93 384 04 53

de Mar, 23 · 93 384 12 33

Ptge. Riu Ter, 18-20 · 93 460 28 55

Juan Valera, 197 · 93 388 05 04

Av. Martí Pujol, 133 · 93 384 48 06

President Companys, 45

Av. Martí Pujol, 6-8 · 93 389 53 03

Llefià, 15-17 · 93 387 42 98

Salvador Seguí, 4 · 93 387 39 16

Av.d’Alfons XIII nº 127 93 387 93 50

FARMÀCIA CAIRÓ

F. EDUARD CONDÓN
F. FERRÉ-CLAPÉS
FARMÀCIA GAY

F. J. SALLA FUSTER

Per sentir-vos millor, controleu la mida de les racions i
combineu els àpats de festa
amb altres de més lleugers.
Després dels àpats són més
recomanables les infusions
d’herbes digestives (camami-

Antiga de València, 31· 93 399 92 76

FARMÀCIA SERENTILL
FARMÀCIA VIVES

FARMÀCIA VIAYNA

FARMACIA MASNOU
FARMÀCIA OLÍMPIC
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lla, poliol...) que begudes
estimulants com cafè o te.
Opteu per plats elaborats
amb productes locals i de
temporada, més econòmics
i sostenibles.
4. Sigueu creatius.
Proveu maneres diferents
d’incloure fruita i verdures als
vostres plats, que us ajudaran a arribar a les 5 peces al
dia. Hi ha opcions divertides
i molt saludables!
5. Mogueu- vos.
És molt recomanable sortir a
passejar una estona abans o
després dels àpats. Passegeu, sortiu a patinar, ballar,
jug ar, veure es pe c tac les.
Són activitats diver tides i
saludables! Si podeu, feu
servir les escales en lloc dels
ascensors. I, si feu regals,
o p t e u p e l s q u e a f avo r e i xen l’activitat física: pilotes,
pales, patins, cordes de
saltar, podòmetres. Així és
fà c i l fer 3 0 m i n u t s a l d i a
d’activitat física.
6. Modereu el consum
d’alcohol.
Si en consumiu, feu-ho
am b m o d erac ió i es c o lliu
preferentment begudes de
baixa graduació. Si heu
begut alcohol, no conduïu.
Per calmar la set, l’aigua és
la millor opció. I recordeu
que, durant tot l’embaràs,
cal abstenir-se de consumir
qualsevol beguda alcohòlica!
7. Si us heu de desplaçar,
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camineu o utilitzeu el transp o r t p ú b l i c. S i a n e u a m b
vehicle, reviseu-lo i conduïu
amb precaució. Aquest és
un moment b o per visit ar
familiars i amics, anar
d’excursió, a la neu o viatjar.
8. Si feu vacances, procureu descansar.
En la mesura del possible,
simplifiqueu i compartiu les
feines de les celebracions!
Aconseguiu estones de relax.
9. Protegiu-vos del fred,
sobretot els infants i la gent
gran. Consulteu la previsió
del temps si heu de sortir.
Abrigueu-vos bé i eviteu els
canvis bruscos de temperatura.

Ortodòncia
invisible

Implants

Estètica
dental

Odontopediatra

Consultori Dental
ODONTO - ESTOMATOLOGIA

Dr. Josep Campmany Queralt
Metge estomatòlec
Col. 15.492

Tel. 93 399 80 01- 08917 Badalona (Lloreda) | Tel. Urgencies 667 09 14 50
Rambla Sant Joan, 79 B, 1r. 2a. www.clinicadentalcampmany.com

Us desitgem molt bones festes a tothom!
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10. Us heu plantejat deixar
de fumar?
El començament de l’any és

un bon moment per intentarho: el millor propòsit per a
any nou!

Us d e s itg em qu e t ing u eu
unes bones i saludables
festes!

OBTENCIONS

35€

BADALONA

CENTRE MÈDIC
BADALONA
Certificats mèdics i psicotècnics,
per a tots els permisos de conduir,
d'armes i certificats oficials

i al moment

TRAMITACIÓ
VIA TELEMÀTICA
HORARI: matins:
9,30 H. - 13,00H.
16,00H. - 19:30H.

Temple 24, Baixos (costat Museu Municipal) · TEL. 93 384 48 92
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Arrels Centre Dental
us desitja
un bon
i unes bones

Nadal

Festes

Especialistes en implants, estètica i ortodòncia
T. 938 314 522 · arrelscd.com
C/Creu, 19 · 08012 ·
Badalona (L2 Pompeu Fabra)

/arrelscd
/arrelscd
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Com evitar guanyar
pes durant aquest Nadal
Arriba el Nadal, una època en
què els excessos es noten.
Els experts calculen que es
guanyen entre tres o quatre
quilos de mitjana per persona
en aquestes dates, un període
en què l'abundància dels àpats
es deixa notar en els mesos
posteriors.
Per no endur-se un disgust amb
la bàscula, és preferible apostar

per la moderació i el consum
variat de carns i peixos, dos
dels elements tradicionals en
moltes taules de les famílies
espanyoles en aquests dies.
A continuació, algunes pautes
i recomanacions per a una
correcta alimentació nadalenca
que no faci lamentar després
els excessos.
1.- No estar en dejú. Aques-

centre de dia

Per Gent gran
SAD
SERVEI
D'ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA

ACTIVA T
centre de dia

Centre Acreditat (PEV ) Generalitat de Catalunya

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

Regala salut
Acupuntura,
Massatges
i més

Mercè, 45 - Badalona

Tel. 663 389 839
Centro de Terapias Orientales
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www.acupunturabadalona.com

ta sensació fa que s'acabi
menjant més.
2.- No picar entre hores: És
recomanable continuar amb
el ritme habitual de menjars,
evitant així picar entre hores.
3.- Menjar a poc a poc. Un
consell fonamental no només
per a aquestes dates sinó
també per a qualsevol moment.
4.- Seleccionar abans de
menjar. Si és possible, convé
conèixer en què consistirà el
menú.
5.- Postres i dolços. Sempre
cal tenir en compte que torrons,
polvorons, mantecados, etc.
acumulen gran quantitat de
calories.
6.- Servir-se al plat. És millor
dipositar al plat propi els
entrants, entremesos i aperitius que es vagin a ingerir en
lloc d'agafar-los directament
de les fonts.
7.- Verdures i plats al forn.
Les verdures afavoreixen el
trànsit digestiu i preparades al
forn, com altres plats, són molt
saboroses.
8.- Moderar el consum
d'alcohol. Contenen nombroses calories i la ingesta
d'alcohol és gran responsable
d'engreixar.

OFERTA ESPECIAL PER FESTES DE NADAL
Pisos d’Obra Nova des de 147.000.-Euros

OFERTA ESPECIAL PER FESTES DE NADAL
Pisos i cases d’Obra Nova a Badalona Centre des de
325.000.-Euros

KSA els hi desitja unes bones festes Nadalenques!
Ens podeu trobar al:
C/Prim, 136 . 08911 Badalona
616 271 965 - 637 261 422 – 636 298 789 –

www.ksagrup.com

933 842 544

ksabadalona@ksagrup.com

Immobiliaria

Què és el ple domini d'un habitatge
Quan una persona compra
un habitatge, s'obté el que es
coneix com el ple domini de
la propietat. I es divideix entre
la nua propietat i l'usdefruit
vitalici. En l'actualitat ha sorgit
amb força la venda de la nua
propietat, el que permet al
venedor seguir vivint a casa
seva com usufructuari.
Amb aquest tipus de venda, el

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

Tel. 696 687 826
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comprador de la nua propietat
és el propietari de l'immoble,
p erò n o p o dr à g au d ir d el
mateix fins a l'ex tinció de
l'usdefruit. Un cop mori el
llogater (usufructuari), tindrà
el dret de comptar amb la

propietat en bon estat.
L'usufructuari (el venedor que
es queda a la casa) seguirà
amb l'habitatge com sempre,
un fet avalat legalment,
registrat correctament i amb
escriptura davant notari.

BON NADAL!
C/ Canonge Baranera, 137
93 144 44 14 · 656 911 868 · mgiimmobiliaria@gmail.com

/BadalonaRecuerdos

@BdnRecuerdos

Nadal de 1962, carrer Vía Augusta nevat
Foto antiga: Albert Ibáñez
Foto actual: Facu Martínez

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues
pots enviar-nos un correu a:
recuerdosbdn@gmail.com
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIS
V E N D O S O L A R B ad al o na Rbla. Sant Joan, a 50 m.
Lateral autopista C31, de 5 m.
fachada, 20 m. de fondo. Precio
110.000 €. Directo Propietario
Miguel. 670 423 942
VENDO SOLAR de 800 mts2
en Llanars, cerca de Camprodon. Situado en el centro del
pueblo. Posibilidad de edificar
9 apartamentos más parking,
en una superficie de 650 m.
edificables. Encarado a sol y
con vistas, ya que nadie más
pue d e e d ifi c ar. D ire c to d e
propietario Miguel. 670 423
942
TREBALL
C H I CA BUS CA TR ABA JO para cuidado de personas

mayores, niños y limpieza,
disponibilidad inmediata. 632
636 127
CHICA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, interna o
externa. 632 162 122
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores
o limpieza, fija. 677 200 721
C H I CA BUS CA TR ABA JO para cuidado de personas
mayores, niños y limpieza,
jornada completa, fija. 649
646 605
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
c u i d ar p er s o n a s m ayo r e s,
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
C H I C A J OV E N B U S C A
trabajo para limpieza del
hogar, plancha, cuidado de
personas mayores y niños, con
experiencia y referencias. 632
760 937
B U S C O T R A B A J O p ar a
cuidado de personas mayores,
niños o limpieza, por horas o
interna. 698 388 747
B U S C O T R A B A J O p ar a
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, por horas o
interna. 603 324 709

Horari Misses
Església/Comunitat/Lloc de Culte
Sant Josep
Santa Maria
San Francesc d'Assís
Salesians
Sant Crist de Canyet
Santa Clara
Sant Sebastià
M. De Déu de Lourdes
M. De Déu de Montserrat
Sant Joan Baptista De Montgat
Pares Claretians
Sant Cebrià de Tiana
Providència
P. Carmelites Descalços
Carmelites de Tiana
Cartoixa de Tiana
Club Sant Jordi de Montgat
Roca i Pi
Can Banús
Sant Jeroni
Hospital Can Ruti
Franciscanes de Tiana
Hospital de Badalona
Centre Socio-Sanitari El Carme
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Feiners
Dissabtes
Diumenges i festius
11/20
11/20
9/11/12:30/20
estiu 8:30/20 hiv. 8:30/19 estiu8:30/20 hiv. 8:30/19 est. 9/11:30/20 h.9/11:30/19
19
19
12
7:10
i vigílies 20
9/12
11
dimarts i dijous 19
19
11
19
19
11 (Mas Ram)/12 (Pomar)
19:30
19:30
11 Castellà/12:30 Català
19:30
19:30
diumenges 9/12 festius 19:30
divendres 19:30
19:30
12
7:30
19
11:30
20
20
12
7:30
7:30
10
8/9/19:30
9/19/20:30
11:30/12:30/19
8:30
8:30
10
10:30
9:15/dijous 10
10
10
10
dijous 19:30
13:15
10
11
8
8
8
17
quinzenal a les 12

B U S C O T R A B A J O p ar a
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, en la tarde.
632 744 785
VARIS
COMPRO COMICS, álbumes
de fútbol, Playmobil, Scalextric, Geyperman,Madelman,
muñecas, Tente, Rico, Paya

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

y antigüedades en general.
679-736-491
C O M P R O A NTI G U E DA DES: muñecas, Scalextrics,
Geyperman, Madelman,
tebeos, comics, objetos
religiosos y militares puros
plumas licores libros y mucho
más pago inmediato 627 937
101

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

651 976 517

Necrològiques
18 de desembre
Carmen Izquierdo Gómez
Francisco Castro Luna
Manuela Ferreiro Ponce
Diego Salido Linare
17 de desembre
Vicente Pérez León
Joana Fernández Alarcón
Expedito Segura Haro
16 de desembre
Asunción Gómez Pérez
Sandra Jiménez Pandis
Josep Parcerisas Durán
Lidia Serrat Riera
María Cobos Rodríguez
Manolo Rivas Vázquez
María Manchón Serrano
15 de desembre
Teresa González Rodríguez
Juan Pérez Martínez
Pilar Díaz Gordillo

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

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL CENTRE:

Preu: 0,35€/paraula

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

LLAMINADURES, REGALS I MOLT MÉS...

SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 627 16 97 47
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Distribuïdors oficials

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 -1922Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647
PASTISSERIA FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718
CA L´ALBERT
Canonge Baranera, 106108
934 642 127
LA BOTIQUE DEL PEIX
Canonge Baranera, 42
933 891 048
CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976
ORGÀNIC
Canonge Baranera, 90
933 844 150
GRANJA FIMONS
Colón, 68 · 934 643 386
CLINICA DENTAL
VILAGRAN
Enric Borràs, 1-3
93 464 77 76
CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61
FLORISTERÍA MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653
PERRUQUERIA
BARBANY ART
Francesc Layret, 147
934 641 141
PRELUDI
Cadis, 4 · 934 642 677
PURA VIDA
QUIROPRACTICA
Francesc Layret, 171
933 843 775

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

J.CAMPS S.L.
Sta. Madrona, 45
931 184 232
MARGENAT
Santiago Rusinyol, 3
Martí Pujol, 131
COLL I PUJOL
EQUIP 3
Alcalde Xifré, 4 · 933 998 058
EL ESCONDRIJO
Coll i Pujol, 26 · 933 871 083
DALT LA VILA
FINQUES BADALONA
Laietania, 17 - 21
933 840 000
PASTISSERIA LA VILA
Marti Pujol, 192 ·
93 389 36 25
GLOBALCLIMA
INSTAL·LACIONS S.L
Marti Pujol, 102
938 805 902
LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
ESTANC BENEYTO
President Companys, 57-61
933 845 554
CAFETERIA SANT JORDI
Via Augusta, 19-25
637 734 091
RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA BALLESOL
Av. Navarra, 2 · 934 641 372
GORG
BAR REST. SANTA RITA
Ponent, 134 · 648 639 593
FARMÀCIA OLÍMPIC
Alfons XIII 127
933 879 350
LOTERIA SORS
Joaquim Ruyra, 1 - 3
933 871 797
REST. SHAN HAI CITY
Marqués Mont-Roig, 72-74
933 979 163
PATCHWORK
PUNTS I NINES
Joaquim Ruyra, 9-11 tda 2
619 837 714
LA SALUT
CLÍNICA DENTAL ROQUE
Antiga de València, 35
935 407 459

Troba el TOT cada setmana
als nostres distribuïdors oficials
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

Nou distribuïdors
Coll i Pujol, 185
934 610 405
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.

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

Tots els mobles al millor preu

TRANSPORT
I MUNTATGE
TRANSPORT
I MUNTATGE
INCLÒS EN
EL PREU!
INCLÒS EN
EL PREU!

Busca la botiga més propera a SAYEZ.COM o truca al 93 388 16 91
Estem a BADALONA - BARBERÀ DEL VALLÈS - SABADELL - SANTA COLOMA DE GRAMENET - TERRASSA - CERDANYOLA - MARTORELL

