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La Setmana

Aprovat inicialment el pressupost
municipal gràcies a ERC i Guanyem
Política | Redacció

El govern local va superar,
durant el darrer ple de l’any,
l’aprovació inicial del pressupost
municipal gràcies, justament,
als vots dels partits que fins al
juny estaven al capdavant de
l’Ajuntament de la ciutat. Els
regidors de Guanyem Badalona
i ERC van votar a favor dels
números després de saber
que el PP votaria en contra.
Els deu regidors populars
eren suficients per bloquejar
l’aprovació dels comptes si la
resta de grups s’abstenia, com
estava previst inicialment abans
de començar el ple. Tot i acabarhi donant suport, els membres
de l’anterior govern van acusar
el PSC de seguir una “tàctica
electoralista” i van intentar fins
a darrera hora que el punt es
retirés per debatre més a fons
el document. Tretze vots a favor,
PSC, Units per Avançar, ERC i
Guanyem i la regidora Conxita
Botey, deu en contra, PP i quatre
abstencions, ICV-EUiA, C’s i
Pdcat. Durant alguns minuts
del ple, el pressupost municipal estava clarament tombat,
un cop el PP va anunciar el
seu posicionament en contra.
Albiol, va dir obertament que
era “incomptable” donar suport
a uns comptes que comptessin
amb el vist-i-plau dels partits
independentistes.
Ho va dir després que la resta de
grups anunciés una abstenció,
a excepció de la regidora no
adscrita, però també d’ERC,
que des de bon començament ja
oferia el seu suport. “L’abstenció
ens feia sentir còmodes, però

ens fa patir i no farem el que
va fer el PSC amb tacticisme
polític i que tant va perjudicar
la ciutat”, els va dir el portaveu
republicà, Oriol Lladó. Després
de les paraules d’Albiol, ERC,
ICV i Guanyem, antics socis
de govern, van reclamar al
PSC deixar la votació sobre la
taula per poder negociar millor
els comptes en les pròximes
setmanes i portar el pressupost a votació al mes de gener.
Davant la negativa de Pastor,
l’exalcaldessa, Dolors Sabater,
va reaccionar i va anunciar el
suport de Guanyem.
Amb els vots de Guanyem el ‘sí’
als comptes passava de vuit a
tretze vots, superant els deu ‘no’
del PP i, per tant, aconseguint la
majoria simple necessària per
aprovar inicialment el pressupost
del 2019. El regidor del PDeCAT,
el de Cs i els dos d’ICV-EUiA es
van abstenir, també a l’espera
de poder incloure propostes en

la fase d’al·legacions.
Tot i donar-hi suport, els grups
d’esquerres van criticar la “tàctica electoralista” del PSC i li van
recordar que el pressupost que
va presentar és “calcat” a la
proposta de pressupost de 2018
que van rebutjar i que els va
servir d’excusa per presentar la
moció de censura. “Ara podran
reconèixer que van votar ‘no’
per electoralisme. Malgrat tot,
l’alcalde, Àlex Pastor, va agrair
el “seny” dels grups i va comprometre a parlar-hi en les pròximes
setmanes perquè “les seves
propostes puguin ser una realitat” en el moment de l’aprovació
definitiva dels comptes. La
regidora d’Hisenda, Teresa
González, va destacar que els
comptes que van aprovar inicialment suposen un augment de 15
MEUR en inversions destinades
a millores en polítiques socials,
seguretat, igualtat, espai públic
o ensenyament a la ciutat.
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Part del col·lector de Llevant
traslladat uns metres terra endins
Desarticulen una
organització que robava
a persones grans

Imatge de les obres a la platja del Patí de Vela
Medi Ambient | Carles Carvajal

Fa setmanes que part del litoral
de Badalona està tancat, amb
tanques, i unes grans planxes
de ferro omplen part de la platja
del Patí de Vela. La solució
provisional passa per moure uns
3/5metres, cap a terra endins,
la canonada del col·lector. La
intervenció prèvia, abans del
trasllat, passa ara per instal·lar
unes plaques en aquest punt,
que un cop quedi traslladat
el col·lector, seran tapades
amb sorra amb una mena
d’escullera. Aquests treballs
provocaran, durant els propers
tres mesos, soroll i tremolors
a tota la zona. El col·lector de
Llevant és una infraestructura
del sanejament que recull totes
les aigües residuals de Montgat i
Badalona i Sant Adrià de Besòs i
les condueix a la depuradora del
Besòs. Les obres van a càrrec
de l’Ajuntament de Badalona i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Fa justament dos anys,
un altre temporal va fer malbé el
tram del col·lector al seu pas pel

barri de la Mora. Tot i l’actuació
urgent, la zona va quedar sense
sorra. Per altra banda, a la Mora
queda pendent descontaminar
el solar situat davant de la platja.
El Club Natació Badalona
afectat per aquests treballs
Una de les entitats més afectades és el Club Natació Badalona
que han traslladat les barques
que tenien a la sorra uns metres.
Des del club s’han mostrat
preocupats per la pèrdua de
sorra del litoral badaloní. De
fet, des d’aquesta entitat tenen
intenció d’iniciar conversa
amb la resta d’entitats esportives nàutiques per poder fer
un front comú sobre la pèrdua
de sorra al litoral badaloní. En
alguns trams del litoral, cada
any es perden uns dos metres
de sorra. Si segueix aquesta
tendència, en pocs anys la platja
de Badalona podria quedarse sense sorra. Des del Club
Natació ja han demanat una
actuació i contundent per evitar
aquesta pèrdua de sorra a tota
la platja badalonina.

Els Mossos d'Esquadra han
desarticulat una organització
que aprofitava una abraçada
o un gest afectuós per robar a
persones grans a Barcelona i
l'entorn metropolità, el conegut
com a mètode de 'Les Mimoses'.
Quinze persones han estat
detingudes en total, de nacionalitat romanesa i d'edats entre
els 16 i els 26 anys, algunes
d’elles a la ciutat de Badalona.

Torna el programa
‘Estudiem de Nit’
El Departament de Joventut
de l’Ajuntament de Badalona,
tornarà a posar en marxa entre
el dia 7 de gener i el dia 31
de gener, l’Estudiem de Nit,
un programa que amplia els
horaris de les biblioteques, de
Can Casacuberta i Llefià, amb
l’objectiu de facilitar als joves el
seu estudi en horari nocturn en
èpoques d’exàmens.

Servei d’aula a la
Biblioteca de Montgat
La regidoria de Cultura,
conjuntament amb la Biblioteca Tirant lo Blanc, posa a
l’abast dels montgatins l’aula
d’estudi, coincidint amb l’època
d’exàmens de principis d'any.
És un espai idoni per treballar en un ambient agradable.
Per això, del 7 al 27 de gener,
l’horari de la biblioteca s’amplia
per poder acollir una major
afluència d’estudiants.
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Els militants d’ERC aproven negociar
amb d’altres forces progressistes
i d’esquerres
La Plataforma Sant Roc
Som BDN ja ha atès a
400 famílies del barri

Política | Carles Carvajal

ERC a Badalona va celebrar,
la setmana abans de Nadal,
una Assemblea Local per
aprovar obrir negociacions
amb altres forces progressistes i d’esquerres de Badalona, de cara a les eleccions
municipals del mes de maig
del 2019. En un comunicat, la
formació republicana encara
aquesta opció, assegurant que
la suma de forces serà imprescindible per tal de desenvolupar un projecte engrescador,
progressista i d’esquerres a
la nostra ciutat. Els republicans asseguren que la suma
serà “necessària per frenar
l’ascens de l’extrema dreta
feixista representada pel PP
de García Albiol”. En el mateix
comunicat, ERC assegura que
“no escatimarà esforços, treballant amb generositat i defugint
par tidismes, per assolir el
millor acord possible per al
conjunt de la ciutadania”. Fa
setmanes, que diverses formacions d’esquerres estan tenint

Imatge d’arxiu de militants
d’ERC a Badalona

converses per anar plegades,
amb una sola candidatura, de
cara a les eleccions municipals. De moment, segons
algunes fonts, estaria a l’aire
poder encabir formacions com
el Pdecat en aquesta candidatura unitària. Ara per ara,
aquesta aglutinació de partits
d’esquerres estaria encapçalada per l’anterior alcaldessa,
Dolors Sabater, tot i que tot
plegat ho hauria d’aprovar les
diferents militàncies de cada
partit.

Aquest Nadal
regala Transfers
i Tallers de
Restauració !!!

www.melillimonartesania.com

Unes 400 famílies de Sant Roc
han estat ateses, durant els
darrers dos anys, per la plataforma Sant Roc Som BDN. La
plataforma atén una quinzena
de persones cada dilluns que
estan a l’espera d’un desnonament. L’entitat assessora sobre
els tràmits que han de seguir
i també quines són les vies
per demanar ajuda a Serveis
Socials.

C’s proposa desencallar
la prolongació de la línia
1 del metro
La formació de Ciutadans ha
presentat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya
per demanar el perllongament
de la línia 1 del metro entre
Santa Coloma i Badalona. El
diputat taronja, Dimas Gregera,
i regidor colomenc va presentar la resolució. El Pla Director
d'Infraestructures 2011-2020
proposa el perllongament de la
línia des del Fondo a Badalona.

Guanyem obre l’Ateneu
Carme Claramunt durant
les festes
L’Ateneu Carme Claramunt acull,
fins a Reis, a més d’una vintena
de cooperatives i entitats socials
de la comarca i diferents activitats culturals. A més, Dolors
Sabater, autora del conte infantil
“El fanalet d’en Tasi”, farà una
lectura del conte destinada als
i les infants divendres 28 de
desembre, i dimecres 2 i 3 de
gener, a les 18h, al Passeig de
la Salut, 88.
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Reclamen una solució per l’ascensor
espatllat de l’autopista
Equipaments | Carles Carvajal

Ja fa massa mesos que
l’ascensor de Sant Felip i d’en
Rosès que connecta els barris
de Dalt la Vila i Bufalà es troba
espatllat. Les dues entitats
veïnals han denunciat que
aquest fet dificulta el pas als
veïns i veïnes amb més problemes de mobilitat. Les dues
entitats veïnals han assegurat
que el problema ja s’arrossega
de l’anterior equip de govern i
que ja han traslladat a l’actual
regidor de districte, però no
n’hem rebut cap resposta satisfactòria. En un comunicat, les
dues entitats asseguren que

L’ascensor fa temps que no funciona

han tingut molta paciència,
però consideren que davant
de qualsevol desperfecte que
impossibiliti el normal funcionament d’una via cal actuar
d’urgència per solucionar el
problema en hores i, en aquest
cas, durant mesos han hagut

de suportar deixadesa respecte
als vianants. Per aquest motiu,
les dues entitats han instat
a l’Ajuntament a solucionar
ràpidament aquest problema.
Les associacions han anunciat
que, en cas contrari, organitzaran mobilitzacions al respecte.

Mantenint la tradició
WWW.FORNBERTRAN.CAT

MAR, 5 . 08911 BADALONA
T. 93 384 60 52
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Nova Lloreda comença a celebrar
el seu 50è aniversari
Quatre víctimes mortals
en accidents de trànsit a
Badalona

Primer edifici del barri de Nova Lloreda, construït ara fa 50 anys
Barris | Carles Carvajal

El barri de Nova Lloreda de
B ad alo na ha c o men ç at a
celebrar el seu 50è aniversari amb un seguit d’actes
organitzats per una comissió,
integrada per diverses entitats
del barri, i amb la col•laboració
de l’Ajuntament i el Museu de
Badalona. El descobriment
d’una placa commemorativa
i una xerrada al Casal d’Avis,
van ser les primeres activitats,
dies abans de Nadal. La placa
va quedar descoberta davant
del número 1-2 del passatge
del Riu Segre, edifici que va
acollir els primers residents. De

fet, part dels primers veïns que
viuen en aquest primer edifici
habitat del barri van participar en
aquesta descoberta de placa.
Aquesta primera jornada d’actes
commemoratius va acabar
amb una xerrada sobre ”el barri
vist i viscut pels seus primers
residents” amb la participació de
diversos veïns i veïnes del barri
i de l’últim habitant de la masia
Can Lloreda. D’altra banda, el
Casal d’Avis de Nova Lloreda,
situat a l’avinguda de Catalunya,
va ser l’escenari de presentació
del programa d’activitats festives, culturals i esportives que es
perllongaran fins a les properes
Festes de Maig de Badalona.

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

US DESITJA
UN BON NADAL!

BADALONA UN INFINIT DE POSIBILITATS

Aquest any, 2018, si no hi ha
cap accident durant aquests
darrers dies de l’any a Badalona, s’hauran registrat un total
de 4 víctimes mor tals per
accidents de trànsit dins del
casc urbà de Badalona. El
darrer accident va ser a principis d’aquest desembre quan
un motorista va xocar contra
un vehicle al carrer Holanda,
al barri de Montigalà.

Els Mossos incrementen
la vigilància a comerços
per Nadal
Es tracta del dispositiu de
seguretat per les festes
nadalenques denominat Grèvol.
S'aplica a tot Catalunya tenint
en compte les particularitats
de cada municipi i inclou més
vigilància de les zones comercials i més presència nocturna.
La campanya s’allargarà fins al
dia 8 de gener, coincidint amb
l’inici de les rebaixes d’hivern
als comerços.

AEMIFESA rep un Reconeixement de FEB-PIMEC
A mitjans del mes de desembre
va portar-se a terme a la seu del
Gremi d’Instal·ladors de Badalona, a Montigalà, el lliurament
del diploma acreditatiu de la
FEB-PIMEC. A l'acte va assistir,
en representació d’AEMIFESA
el president del Gremi, Eric
Martí, el vicepresident Ambròs
Martinez i l’Antoni Ruiz, director
gerent de l'associació.
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Esports

Múrcia, últim repte del 2018
després d'apallissar l'Iberostar Tenerife
Bàsquet | Jordi Creixell

El Divina Joventut tancarà el
2018 aquest diumenge a la
pista de l'UCAM Múrcia (17h). I
ho farà amb les piles ben carregades després de sumar la
setena victòria de la temporada
davant de l'Iberostar Tenerife
(84-64). Els verd-i-negres, com
ja van fer davant de l'Unicaja,
van tornar a regalar un autèntic
recital de bàsquet als seus
seguidors. Els de Txus Vidorreta no van tenir res a fer davant
la solidesa defensiva i el brutal
encert exterior de la Penya
(15/25 triples), que a més va
comptar amb la millor versió
d'un Marko Todorovic clarament a l'alça (10 punts, 7 rebots
i 22 de valoració). Tot l'equip,
de tota manera, va sumar en
positiu en un triomf coral que
es va cimentar en un magnífic
segon quart, on els de Carles
Duran van clavar un parcial de
20-4 (39-19). En la represa hi
va haver reacció visitant, però

Mathias, clau en el triomf contra l'Iberostar. / Foto: David Grau- CJB

Més pressupost i optimisme de cara al futur

Plàcida junta d'accionistes del
Joventut SAD, que de la mà
d'Scranton mira el futur amb
optimisme. L'exercici 2017/2018,
pels problemes amb les subvencions i els fitxatges extra, es
va tancar amb un dèficit d'1,2
milions d'euros, però s'ha pogut
reduir el deute acumulat, ara
d'uns 10,3 milions, i per al curs
la Penya mai no va perdre el
fil del partit. A més, les bones
notícies es van acumular amb
el retorn de Ventura i Birgander,

2018/2019 s'apuja el pressupost
fins als 4,5 milions. “Estem molt
millor, però queda molt per fer”,
va dir Juanan Morales, mentre
que Ramon Riera, d'Scranton,
va demanar paciència i el
màxim suport: "Just acabem
d'arribar. Feu-nos confiança i
veureu com les coses aniran
bé”.
recuperats dels seus problemes físics, i la confirmació que
Mathias (14 punts) ha deixat
enrere la lesió al turmell.

El júnior de la Penya busca plaça a la Final a 8 de l'Eurolliga
Bàsquet | J.C.

L’A l q u e r i a d e l B a s k e t a
València acull aquest divendres, dissabte i diumenge el
primer torneig classificatori
de l’Adidas Next Generation
Tournament, que organitza
l’Eurolliga. En joc, assolir
el bitllet per a la Final a 8
del torneig, que tindrà lloc a
Vitòria. El júnior de la Penya,
que l’any passat va ser un
dels vuit millors a la fase final

de Belgrad, està enquadrat en
el grup B, amb l’Asvel Villeurbanne, el Movistar Estudiantes i la Virtus de Bolonya. En
l’altre grup hi ha el Barça,
e l Po r s c h e L u d w i g s b ur g ,
l’USK Future Stars Prague i
el València. Només el campió
aconseguirà el bitllet a la Final
a 8. Després d’aquesta cita de
València, el Joventut jugarà
el Torneig de l’Hospitalet, del
4 al 6 de gener, on és el vigent
campió.

El júnior verd-i-negre.
Foto: cblhospitalet.cat
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el nadal

a badalona

Cap infant sense joguina

nadal solidari
Cap persona sense un somriure

COM POTS PARTICIPAR-HI:
FENT UNA APORTACIÓ ECONÒMICA A L’URNA HABILITADA
Plaça de la Vila | Del 10 al 28 de desembre | Tot el dia
I PORTANT UNA JOGUINA NOVA ALS PUNTS DE RECOLLIDA
Plaça de la Vila | Del 10 al 28 de desembre
Centre Comercial Montigalà | Del 10 al 28 de desembre
Recorda, les joguines han de ser noves, preferentment didàctiques i no sexistes
#Nadalsolidari | #Capinfantsensjoguina
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Esports

El Badalona agafa oxigen
golejant l'Ontinyent a l'Estadi (4-1)
Pau Lloret, tercer al primer
torneig classificatori per a
l'Europeu

Un triomf tranquil·litzador. / Foto: Eloy Molina
Futbol | J. C.

Amb sis jornades sense
guanyar, el Badalona no podia
fallar contra l'Ontinyent. I els de
Calderé no ho van fer, sumant
tres punts vitals a l'Estadi (4-1).
Tot i el resultat, però, no va
ser un partit fàcil. En el primer
temps els escapulats van tenir
algun ensurt i només van poder
obrir la llauna en el temps de
descompte, amb un gol de falta
de Boniquet. En començar la
represa, a més, l'Ontinyent

va empatar. Per sort, els de
Calderé es van tornar a avançar
amb penal transformat per Iván
Agudo. La tranquil·litat, de tota
manera, no va arribar fins al
minut 80, quan de nou Agudo,
aquest cop amb un magistral
llançament de falta, va situar el
3-1. Natalio, ja en el descompte, va arrodonir una golejada
que dona aire als escapulats,
que tanquen l'any en la desena
posició amb 22 punts. La pròxima cita, el 5 de gener al camp
del Vila-real B.

El Seagull arrodoneix
una primera volta per emmarcar
Futbol | J. C.

El Seagull va tancar la primera
volta amb una nova victòria,
derrotant el Collerense a
l'Estadi per 2-0. Sara Serna i
Mar Torras van ser les golejadores del conjunt de Jordi Ferrón,
que marxa de vacances havent
fet una primera volta impressionant. Les Gavines han sumat

35 dels 39 punts en joc, cedint
només dos empats. I a més
ho han fet amb uns números
espectaculars, amb 29 gols a
favor i només 4 en contra. El
Saragossa, segon a tres punts
del Seagull, ha estat l'únic que
ha pogut seguir el ritme de les
badalonines, que tornaran a la
competició el 13 de gener al
camp de l'Europa.

Gran actuació del jugador del
Club Tennis Taula Badalona
Pau Lloret en el primer "Trial"
classificatori per poder jugar
el Campionat d’Europa amb la
selecció espanyola, el mes de
juliol a Ostrava (Txèquia). Lloret
va començar la competició com
a sisè cap de sèrie i va finalitzar
tercer, a un sol set del segon
lloc. D'altra banda, el Sosmatic
Badalona va tancar l'any perdent
a casa amb l'Olot per 2-4.

Els Taurons tanquen l'any
amb una nova victòria, contra el BUC-UBAE (25-27)
El Rugby Club Badalona ha
començat fort el campionat de
la primera catalana. Després
de tombar el FCB Grana (43-31)
en la jornada inaugural, els
Taurons van vèncer al camp
del BUC-UBAE B per un ajustat
25-27. Un triomf que els permet
acabar l'any coliderant la classificació. La pròxima jornada, el 13
de gener a casa contra l'Osona.

8è Nadal Esportiu Solidari al
pavelló dels Països Catalans
Aquest cap de setmana, 29 i 30
de desembre, el pavelló dels
Països Catalans serà l'escenari
del Nadal Esportiu Solidari,
torneig que organitza l'AE Sant
Andreu de Natzaret, amb el
patrocini de l'empresa municipal
Engestur, i que enguany arriba a
la seva vuitena edició. Dos dies
de bàsquet on tota la recaptació anirà destinada a accions
solidàries. S'hi pot col·laborar
portant aliments.
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Badalona
Divendres 28
Parc lúdic i esportiu de Nadal,
fins el 31 de desembre, al Complex Esportiu de Montigalà
Fira d’artesania, fins el 5 de
gener, al Passatge Maignon
Pista de gel, fins el 6 de gener,
al carrer dels Arbres, 45 (La
Plana)
Concert de Nadal, amb Cor
Orfeó Badaloní i Cor Capella de
Música de Badalona, de l’Orfeó
Badaloní, i l’Orquestra Baetulo,
a les 20h, a l’Església dels Pares
Carmelites

Concert amb The Show Times, a les 24h, a la Sala Sarau
08911

Diumenge 30
Concert vermut amb Liebestud, amb el pianista Xavier Pardo, a les 12h, a l’Espai Tolrà de
l’Orfeó

Representació dels Pastorets,
a les 18h, al teatre del Círcol
Dia del Pessebre, fins a la 1 de
la matinada, visites a la Mostra
de Diorames del Refugi
Nadales al Refugi, dins de la
Mostra de Diorames, a les 20h,
amb el Cor Infantil d’Òperan i
Cor Jove de l’OB

Divendres 4 de gener

Dilluns 31, Cap d’Any
Concert amb Version Imposible, a les 24:30h, a la Sala
Sarau 08911

Taller de fanalets, de 10h a 13h,
al Centre Cívic Dalt la Vila
Taller de fanalets, de 10h a 13h,
a l’escola Artur Martorell
Patge Reial i taller per fer
les cartes als Reis, de 10h a
13:30h, al Port de Badalona.
Cal inscripció prèvia a l’adreça
electrònica events@marinabadalona.cat

Teatre El llarg dinar de Nadal,
a les 21h, al Teatre Principal

Dissabte 29

La fàbrica de joguines, de
17:30h a 20:30h, a la nau 3 de
l’Escorxador

Representació dels Pastorets,
a les 18h, al teatre del Círcol

Dimecres 2 de gener

Concert tribut a Radio Futura,
amb Radio Tributo, a les 23:30h,
a la Sala Sarau 08911

Taller de fanalets, a les 17:30h,
a l’AV Bufalà

Recollida de cartes amb els
Patges Reials, de 17h a 20:30h,
a la Plaça de la Vila
La fàbrica de joguines, de
17:30h a 20:30h, a la nau 3 de
l’Escorxador

Sessió infantil del cinema
Aprop, amb el film familiar
Paddington 2, a les 12h, al Círcol
Patge Reial i activitats infantils, a les 17h, al costat de
l’església de Sant Joan de Llefià

Dijous 3 de gener

La fàbrica de joguines, de
17:30h a 20:30h, a la nau 3 de
l’Escorxador

Taller de fanalets, de 10h a 13h,
a l’escola Lola Anglada

Festa dels Patges Reials, a les
18h, al pavelló de Sant Josep

Recollida de cartes amb els
Patges Reials, de 17h a 20:30h,
a la Plaça de la Vila

Patge Reial, de 18h a 20h, a
l’AV Dalt de la Vila, a la plaça
Constitució, 5
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Concert tribut a Marea, amb
Besos de Perro, a les 23:30h, a
la Sala Sarau 08911

Dissabte 5, Nit de Reis
Visita del Patge Reial, a partir
de les 10h, al Mercat de Llefià
Patge Reial i taller per fer
les cartes als Reis, de 10h a
13:30h, al Port de Badalona.
Cal inscripció prèvia a l’adreça
electrònica events@marinabadalona.cat

Cavalcada dels Reis d’Orient,
a les 18h, sortida de l’Avinguda
Av. Pius XII cantonada amb el
carrer Ramiro de Maeztu
Crida als Reis, després de la
Cavalcada, al carrer del Carme

Diumenge 6, Reis
20 Mostra de Diorames i Pessebre a la plaça de la Vila, fins
aquest diumenge

Dijous 10 de gener

Taller de fanalets, de 10h a 13h,
a l’AV del Centre, al carrer Sant
Miquel, 34

Cavalcada de Sant Joan de
Llefià, a les 19h, a l’Avinguda
Amèrica 33-43

Tertúlia Records de cine, amb
Joan Salla, Abel Mariné, Feli
Comas i Jordi Sapé, a les 19h,
al Museu de Badalona

Arribada de Ses Majestats els
Reis d’Orient, a les 16:30h, al
Pont del Petroli

Concert amb els Hotel Cochambre, a les 24h, a la Sala
Sarau 08911

Audició comentada de l’òpera
Madama Butterfly, a les 19:30h,
al Museu de Badalona

Pròximament

a la nostrA botiga prink de martí i pujol, 294

Reparació express de
Smartphones i Tablets
Serveis i assisténcia

Accesoris
Venda de Smartphones
regenerats

r e pa r a c i o n s e x p r é s

Reparacions Exprés de smartphones i tablets

www.iriparo.es

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

Con la garantía de:
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Cultura

Presentada la nova temporada 2019
als teatres municipals

Dagoll Dagom arribarà aquest gener a Badalona
Teatre | Redacció

Ja estan a la venda les entrades i abonaments per la nova
temporada als tres teatres
m u n i c i p a l s d e B ad a l o n a .
La temporada arrencarà el
pròxim 26 de gener, amb la
dansa, la música, la màgia,
el cinema i el teatre com a
disciplines que podrem gaudir
sense sortir de la ciutat. El
dissabte 26 de gener, a les
21 h o r e s , c o m e n ç a r à l a
temporada al Teatre Zorrilla
amb Dagoll Dagom que ens
presentarà Maremar, el més
poètic dels seus musicals. El
diumenge 27 de gener, a les
18 hores, el Teatre Zorrilla
comptarà amb la presència
de la companyia badalonina
Industrial Teatrera i el seu
espectacle Nàufrags. Durant
tot el mes de febrer Badalona
celebrarà el Festival Internacional de Màgia Memorial
Li - Chang que aquest any
arriba a la 19a edició. A part

de la màgia també actuarà un
dels grups especialitzats en
música argentina, La Porteña
Tango que celebra el seu desè
aniversari. Serà dissabte 16
de febrer. El divendres 8 de
març, a les 21 hores, arribarà
al Teatre Zorrilla La importància de ser Frank, versió pop
del clàssic d’Oscar Wilde que
compta amb un repartiment
de luxe i ha estat musicada per Paula Jornet. D’altra
banda, la ciutat de Badalona participarà per segon any
consecutiu a la Quinzena de
la dansa, un festival que vol
donar a conèixer aquest art
escènic. Els teatres Zorrilla i
Principal hi participaran amb
dos espectacles durant el
març. Pel que fa a teatre el
dissabte 23 de març, es podrà
veure El preu; una història
sobre l’enfrontament entre dos
germans. Dirigida per Sílvia
Munt i protagonitzada per Pere
Arquillué, Ramon Madaula,
Lluís Marco i Rosa Renom.

Nova edició
del Blues i Ritmes
El divendres 22 de març, a les
21 hores, en el Teatre Principal
començarà el festival Blues
& Ritmes, que aquest 2019
fa 30 anys del seu inici, amb
un concert gratuït d’Eric Bibb.
Diumenge 24, a la mateixa
hora, però en el Teatre Zorrilla, es podrà viure l’experiència
d’escoltar a I’m with her formada
per les veus de Sara Watkins,
Sarah Jarosz i Aoife O’Donovan.
El divendres 29, en el Teatre
Principal, a les 21 hores, tindrà
lloc una nit temàtica, que només
es podrà viure a Badalona, on
Kim Lenz i Los Mambo Jambo
presentaran el seu nou espectacle. I més música el dissabte
30, en el Teatre Principal, a les
21 hores, on es podrà Les Filles
de Illighadad, el diumenge 31
de març, en el Teatre Principal,
Danny & The Champions of The
World!. La resta de la programació la podeu consultar al
web: teatrezorrilla.cat
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La Fundació dels Baus
presenta a Badalona la Fundació Èpica
Nadales al Refugi
de la Plaça de la Vila

El nou espai està situat a l’antic edifici de Muebles Rojas, al Manresà
Teatre | Redacció

La Fundació Èpica és una
entitat sense ànim de lucre de
la Fura dels Baus que ofereix
un espai d’aprenentatge multidisciplinari al voltant de les arts
escèniques. Abans de Nadal,
la Fura dels Baus va presentar
aquest projecte a l’antic edifici
de Muebles Rojas, al barri del
Manresà. De fet, aquest edifici,
d’uns 4.000 metres quadrats,
és l’escenari des de fa un any
d’aquesta Fundació dels Baus.
Durant els darrers mesos, s’ha
treballat per establir les bases

de la Fundació, reflexionar
sobre el treball realitzat i
aclarir la dinàmica de l’espai.
Èpica vol incidir en tots els
aspectes possibles de les arts
escèniques. Un altre objectiu
es formar joves i col•lectius
vulnerables de la societat,
fomentant les seves capacitats enfocades al segle XXI i
la seva inserció social i laboral.
Després d’un any de feina,
ara s’ha inaugurat aquest
espai amb una experiència
que va comptar amb la participació d’un grup de veïns del
Manresà.

Ja podem dibuixar el dimoni que
cremarem les properes Festes de Maig
Festes de Maig | Redacció

L'Ajuntament de Badalona ja ha
convocat el vint-i-unè concurs
Crema’l tu!, Premi de Disseny
del Dimoni de Badalona de
les Festes de Maig amb la
voluntat de donar a la ciutadania l'oportunitat de dissenyar un dels símbols culturals
de la ciutat: el Dimoni de les
Festes de Maig. Els participants podran presentar el seu

disseny abans del divendres 15
de febrer de 2019. Les bases
del concurs ja poden consultarse al web de l’Ajuntament de
Badalona, www.badalona.cat.
El disseny guanyador prendrà
forma i es construirà amb una
estructura de fusta d'entre 12 i
14 metres amb l’objectiu que la
figura del Dimoni quedi plantada a la platja uns dies abans de
la Cremada, a la vista de tota la
ciutadania.

Enguany l’Associació Amics
d e l Pe s s e bre d e B ad a l o na celebren la seva 20ena
M o s t r a d e Pe s s e b r e s d e
Badalona. Aquest dissabte
29 de desembre a les 20h, al
Refugi de la Plaça de la Vila,
l’Orfeó Badaloní hi participa
dels actes programats amb
un recull de nadales a càrrec
del Cor Infantil d’Òperas i el
Cor Jove.

Concert de Nadal
de l’Orfeó Badaloní
Aquest divendres 28 de
desembre tindrà lloc a
l’Església dels Pares Carmelites, a les 20:15h, el tradicional
Concert de Nadal de l’Orfeó
Badaloní, en la que hi participaran dues de les formacions
corals adultes de l’entitat, la
Capella de Música de Badalona i el Cor Orfeó Badaloní,
amb l’acompanyament instrumental de l’Orquestra Baetulo.

Cinema familiar al Círcol
El 2019 s’estrenarà al Círcol
amb una sessió molt especial
del Cinemaprop destinada
als nens i nenes de Badalona. El divendres 4 de gener,
a l e s 12 h d e l m i g d i a , e s
projectarà el film Paddington 2. Pels socis de l’entitat
l’entrada és gratuïta i pels no
socis cal obtenir una invitació
dels comerços col•laborador
d’aquest cicle de cinema del
Círcol.
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Novetats

Editorial

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

Els límits del
Quim Porta
Pedrals Josep

Ana y el apocalipsis
Direcció: John McPhail
Intèrprets: Ella Hunt, Malcolm Cumming, Sarah
Swire, Paul Kaye, Ben Wiggins

Els límits del Quim Porta és un
assaig novel·lat sobre qüestions de poètica i vida. Un
devessall de paraules on els
protagonistes viuen tota mena
d’aventures a la recerca de
l’ànima volàtil de Quim Porta.

La tranquil·la població de Little Haven es veu envaïda per una horda de morts vivents que amenacen d'espatllar-los les festes nadalenques.
L'Anna i els seus amics s'enfronten a ninots de
neu zombificats, adults embogits i adolescents
desenfrenats.
Crítica: 		
Públic:

Mortal Engines

Tot el que no
t'he dit.

Direcció: Christian Rivers
Intèrprets: Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert
Sheehan, Jihae, Ronan Raftery

Carreras Marta

Fa milers d'anys, un cataclisme va destruir la civilització tal com es coneix avui dia. La humanitat s'ha
hagut d'adaptar a aquesta nova era postapocalíptica, desenvolupant un nou estil de vida.
Tots hem mentit alguna vegada. A la parella, a la família, als
amics, als companys. Potser ho
hem fet de manera deliberada
o ens hi hem vist empesos per
les circumstàncies. Els personatges d’aquests setze contes
han mentit i han callat davant
de qui més estimaven.
Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 166

Crítica: 		

Públic:

Miamor perdido
Direcció: Emilio Martínez-Lázaro
Intèrprets: Dani Rovira, Michelle Jenner, Vito Sanz,
María Hinojosa

El Mario i l'Olivia sempre han estat escèptics en
l'amor. La nit en què acaben de trencar amb les
seves respectives parelles es coneixen i una
atracció inevitable els atropella.
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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A Badalona cantem
la cançó dels Reis vénen
i cridem als Reis!
"Els reis vénen,
venen de la muntanya
porten joguines per a la canalla.
Els Reis vénen, vénen de l’Orient
i porten joguines per a tota la gent
...i una botifarra per a la meva dent!
Els Reis vénen, les cireres cauen,
cauen de pastor per a Nostre Senyor."

CAVALCADA.indd 1

1958, Almacenes La Moda en la calle del Mar. Foto: Elisabet Solà
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Cavalcades;
horaris i
recorreguts
Arribada dels Reis
d’Orient, a les 18h,
baixada des de la Conreria. Tal i com explica la
tradició, Melcior, Gaspar
i Baltasar passaran per
Tiana guiats per l'estrella
d'Orient. Ses Majestats
aniran acompanyats pels
patges i faran el recorregut per els principals
carrer de Tiana.
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Reis d'Orient 2

Badalona
Els Reis d'Orient arribaran a
les 16.30 hores, al Pont del
Petroli. Els Reis i els patges

recorreran la passarel·la de
250 metres i a les escales
del pont hi haurà la rebuda
institucional. Allà l’alcalde

lliurarà a Ses Majestats el pa,
la sal i la clau perquè puguin
entrar a totes les cases de
Badalona.

A partir de les 17.30h, les carrosses reials començaran el
recorregut des del barri Residencial Camí d’Alella i es dirigiran al Pla de Montgat. Continuaran pel barri del Turó del
Mar, Les Vilares, Can Maurici,

Can Ciurana, Pont de Tiana
i Pare Claret, tocant al barri
de Les Costes. Finalment,
arribaran al carrer Marina, on
es trobaran tot el seguici de
comparses i animació que
els acompanyaran per tot el

carrer Marina i el Camí Ral.
També hi haurà xocolatades
en diferents barris Com en
l’edició anterior, el recorregut
finalitzarà a l'estació de Renfe
de Montgat Nord.

4|
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Nens

Guia per nens sobre com
escriure la Carta als Reis d'Orient
faros.hsjdbcn.org

Ja està aquí un dels moments
m é s m àg i c s d e l ’a ny. U n
t e m p s c a r r e g a t d ’i l · l u s i ó

i on p o d em ofer ir mo d els
clau als petits de la casa
en as pe c tes t an diver sos
com el respecte, la cura pels
detalls, el consum responsa-

ble o l’acceptació amb alegria
d’allò que ens ha tocat viure.
Avui ens posarem en marxa
en aquests aprenentatges
centrant-nos en la Carta als

IDIOMES PER A TOTES LES EDATS
• Sènior a partir de 50 anys
• Preparació per a títols oficials
• Anglès, francès, alemany, català, espanyol per a estrangers
CLASSES DE REFORÇ
• PRIMÀRIA - ESO - BATXILLERAT
• PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
• OPOSICIONS
HORARIS A CONVENIR · CLASSES PERSONALITZADES · INDIVIDUALS O EN PETIT GRUP

C. Prim, 73 08911· 609 109 211 / 686 248 024
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Reis. És habitual que els
infants es comuniquin amb
Ses Majestats a través d’un
document escrit. Així seria
i n te r e s s a n t te n i r p r e s e n t
algunes consideracions
a b a n s d ’e s c r i u r e l a s eva
carta als Reis Mags:
Temps per descobrir
És interessant anticipar-se
en e l tem p s i m ot i var el s
nostres infants perquè seleccionin els regals que desitgin
havent explorat prèviament
alguns jocs i joguines. Per
això suggerim posar al seu
abast diferents recursos més
enllà dels anuncis que surten
a la TV:
Facilitar alguns dels catàlegs
q u e s ’e d i t e n e n a q u e s t a
època de l’any.
Anar a la ludoteca més prope-

ra que tingueu amb la intenció de remenar algunes joguines que us cridin l’atenció
i c onèixer c om es juguen
alguns jocs.
Destinar una mica de temps
per anar a passejar i a veure
alguns establiments especialitzats en jocs i joguines.
D’aquesta manera els pares
i mares coneixereu una mica
millor els gustos i aficions
dels vostres fills i, al mateix
temps, els infants descobriran jocs i joguines que no
surten a cap anunci publicitari i tanmateix les poden
demanar als Reis.
Les formes i el respecte
La car ta als Reis ha de
m o s t r a r e l m i l l o r d ’e l l s
mateixos, demanant les
coses amb educació i respec-

te, fent bona lletra i escrivint amb correcció alhora
que expliquen com els hi ha
anat l’any i s’interesen pels
propis Reis i el viatge que
els espera. No s’hi val posar
en un full de paper un llistat
de coses que es desitgen de
qualsevol manera i ja està.
De igual manera el adults
han de posar en joc molta
saviesa, sensibilitat,
estimació i una llarga llista
d ’i n t a n g i b l e s p e r q u è e l s
Reis Mags arribin al cor dels
infants i tot plegat conformi
un projecte de família, un
espai de valors i comunicació, i no només en la tria
dels regals. L’atmòsfera que
siguem capaços de crear al
voltant d’aquets dies perdurarà molt més en el record
que els regals en si.

ESCOLA
C/. Fluvià, 37 - 08911 Badalona
BRESSOL Tel. 933 844 855
www.escolatabalet.cat - tabalet@escolatabalet.cat
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El consum responsable
La carta a Ses Majestats ha
de tenir mesura, no només
am b el número d e reg als
sinó també amb la varietat
d’activitats que proposen les
joguines i els jocs sol·licitats.
Si bé als adults ens fa molta
il·lusió veure i fer feliços els
nostre fills, en els darrers any
s’ha tendit a l’excés de regals
d ur ant aqu est a è p o c a d e
l’any. Hi ha qui diu que quan
més joguines tenen els nens
i les nenes més disminueix
les seves ganes de jugar! La
diada dels Reis Mags ens
ajuda a recordar la importància del joc; l’acció de jugar ha

de ser una font de plaer per
a tots els participants, indiferentment de l’edat que hom
tingui. I valorar els regals
com a tals i no com a simples
o bje c tes que quants més
millor, marcarà la diferència
entre un dia màgic o un dia
de decepció.
L’agraïment
A tots ens agrada demanar
i que ens fac in c as, però
també sabem perquè ho hem
après des de petits, que no
totes les sol•licituds que fem
poden ser ateses. Així doncs
quan es tracta dels regals
que porten els Reis Mags,

els infants també han d’estar
preparats i saber que no tots
els seus desitjos podrán ser
atesos; cal mantenir un bon
equilibri entre les aspiracions
i les necessitats.
Això no ha de restar importància a l’encant i a la màgia
d’un feliç dia de Reis. Ben al
contrari! Ens ajuda a treballar
la paciència i l’ajornament
d’alguns desitjos, però amb
la tranquil·litat i il·lusió de
que entre tots som capaços
d’agrair el que tenim i afrontar
un any que, qui sap, potser
ens portarà allò que somiem.
Que tingueu
un bon dia de Reis!
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Motor

No et saps el camí? Segueix els
teus fars intel·ligents de Ford
ciutatdelmotor.com

El nou Ford Focus segueix
acumulant punts de tecnologia. Aquesta vegada, el tant és

en el terreny de la conducció
nocturna, motiu de preocupació per a tots els usuaris a la
carretera. I no és per menys!
Els experts diuen que el risc

de tenir un accident mortal és
tres vegades més gran durant
les hores sense llum; a més,
una enquesta de Ford mostra
que el 81% dels conductors

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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tenen por de conduir de nit. El
sistema d’Il·luminació Frontal
Adaptativa fa que l’ansietat de
posar-se al volant al vespre es
converteixi en una experiència
més còmoda i potencialment
més segura.
Dóna’m raons
Utilitzar els senyals de trànsit
i marques de carril com a
referència per ajustar els
feixos dels fars i que il·luminin
la carretera de manera òptima.
Per exemple, per eixamplar el
feix de llum quan el vehicle
s’a prox im i a una roto n d a
perquè els conductors puguin
veure més fàcilment als
vianants i als ciclistes.
El nou sistema utilitza l’entorn
real del cot xe, en lloc de
dependre de la cartografia
GPS, que no sempre reflecteix
els canvis en el traçat de les
carreteres.
Aprofitant les tecnologies de
càmeres i il·luminació, el nou
sistema d’Il·luminació Frontal
Adaptativa de Ford segueix les
marques dels carrils perquè
pugui dirigir els fars cap a les
corbes abans que el conductor
mogui el volant.
Ev it a que el s c o n d u c tor s
e n l lu er n i n a l s a l tre s a l a
carretera mitjançant la funció
de ‘Llums Llargues sense
Espurnes‘, una tecnologia
d’il·luminació que elimina
la possibilitat d’enlluernar
accidentalment a altres
conductors i que ajuda a veure
millor el camí que té per davant
el conductor.
M i c hael Ko herr, eng inyer
d’investigació d’il·luminació

de Ford Europa, afirma que
“L’objectiu és que conduir de
nit no tingui per què ser més
difícil de conduir de dia. Les
nostres últimes tecnologies
d’il·luminació formen part del
nostre pla per fer-ho realitat”.
Entre molts altres projectes
d’il·luminació avançats, Koherr
i el seu equip estan desenvo-

lupant una nova tecnologia
d’il·luminació puntual que utilitza una càmera infraroja per
localitzar i rastrejar a persones, ciclistes i animals de mida
gran amb un abast de fins a
120 metres.
Vine a probar-lo al nostre
concessionari Ford a Badalona.
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La tranquil·litat d’una trucada.
Des de qualsevol lloc en qualsevol moment.

Atenció 24h.

93 497 0 497

www.pfb-serveisfuneraris.com

SERVEIS
FUNERARIS

Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat
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Tendències

Creix el regifting a casa nostra
El regifting -o vendre al mercat
de segona mà regals "no
desitjats"- és una tendència
a l'alça a Espanya que creix
any rere any. Vibbo, la plataforma de compravenda abans
coneguda com segundamano.
es, ha anunciat els resultats
de l'estudi anual sobre Regals
de Nadal realitzat als seus
usuaris en el qual es posa en
valor l'increment d'aquesta
pràctica a Espanya. Entre els
resultats, destaca la predisposició del 85% dels enquesya, jadesigui
esquiant
o fent
una
tats
vendre
aquells
regals
passejada,
has aquest
d'extremar
les
que
no agradin
Nadal,
precaucions:
la combinació
de
mentre
que gairebé
el 50%
la radiació
solar, la
afirma
ja haver-ho
fetradiació
alguna

dels raigs solars augmenta fins
a un 12%? O que la neu acabada de caure reflecteix els raigs
ultraviolats del sol cinc vegades
més que la sorra seca de la
platja? En aquests casos, el
millor és que utilitzis una protecció solar específica fins i tot si
està ennuvolat, ja que fins al
80% de la radiació solar pot
traspassar una capa lleugera
de núvols.

reflectida a la neu i l'altitud multiplica els efectes nocius del sol.
Sabies que per cada 1.000
metres que puges, la intensitat

Pren nota de les teves aliats
per a aquesta temporada
Fotoprotector antiedat SPF 50+,
de Farma Dorsch. Una crema
hidratant, lleugera i mat que
proporciona màxima protecció

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
47
33
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vegada a través d'internet. El
que suposa un 15% més que
l'any passat.
Segons es demostra en
l'estudi realitzat per vibbo,
durant aquestes dates 4 de
cada 10 persones rep algun
regal que no vol quedar-se.
El principal motiu per voler
desfer-se d'aquests presents
és perquè no els necessiten o
simplement perquè saben que
no utilitzaran, així ho afirmen
la meitat dels enquestats. No
obstant això, únicament el 5%
confessa que el ven perquè
prefereix quedar-se amb els
diners. L'estudi també apunta
que el passat nadal els consumidors que van decidir vendre
els seus regals no desitjats per
internet van ingressar uns 64 €

de mitjana, i un 12% va recuperar fins i tot més de 100 euros.
Segons Magalí Rei, directora de Màrqueting de vibbo,
"actualment estan sorgint
n ove s for m e s d e c o n su m
basades en la personalitza-

ció i la immediatesa. Aquesta
tendència atorga molt potencial a les plataformes digitals
especialitzades en segona mà,
ja que permeten als consumidors treure partit a aquests
objectes que han rebut o fins i

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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ta l'alternativa més fàcil per
a aquells productes que no
volem".

tot que han comprat però que
ja no els serveixen. En aquest
sentit és predictible que conti-

nuïn augmentant tendències
com el regifting, especialment
en Nadal, ja que represen-

La roba i la decoració són els
regals que més fallen
Un any més, l'enquesta
demostra que regalar roba
i encertar segueix sent molt
complicat, ja que gairebé el
60% dels enquestats la situen
entre els regals nadalencs
amb els que més s'equivoquen
els seus afins. Els complements de moda també són un
regal arriscat, ja que un 30%
afirma que mai encerten amb
això. A més, aquest any els
objectes de decoració comple-
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cunyats. No obstant això, els
que més encerten a Nadal són
els fills i els cosins.

ten la llista de regals fallits
amb un 20% de respostes.
Al contrari, les videoconsoles, les entrades i els objectes de fotografia es presenten
com les opcions amb les que

és més fàcil encertar. D'altra
banda, l'estudi també reflecteix que les persones que
solen equivocar-se més en els
regals són els amics invisibles
en primer lloc, els amics i els

TINTA
EI
SERV
TÒNER
NOU ÒTER !!!
I M P R E M T A DE PL
PAPERERIA
COPISTERIA
MAT. OFICINA
INFORMÀTICA
IMPRESSORES
MAT. ESCOLAR
FOTO REVELAT
Prim, 121 08911 Badalona T/931 864 149
¿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?

Mercé Rodríguez

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

El tiquet de compra
ja no és important
Actualment, amb l'auge
d'internet, per als consumidors tenir o no tenir el tiquet
de compra ja no suposa un
problema per als regals fallits
ja que poden vendre'ls en
plataformes de segona mà. Un
56% dels enquestats sol rebre
el tiquet de compra amb els
regals que li fan per Nadal per
poder canviar-los a la botiga
original però un 43% haurà de
buscar altres fórmules per a
aquells regals que no vulgui
quedar-se. Quan disposen
del tiquet de compra el més
habitual és canviar a la botiga
els regals que no es volen però
fins a un 16% dels consumidors prefereix vendre per internet i guanyar diners tot i tenir el
tiquet per canviar-lo. Quan no
es té el tiquet de compra i no es
vol el regal, el més habitual, en
un 54% dels casos, és vendreho per internet. Només un 14%
s'atreveix a demanar el tiquet
de compra per canviar-ho en
la botiga.

Avinguda Martí Pujol
Horas convenidas
Teléfono y whatsapp:
690.12.71.10 Sonia Hernández

• 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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60 titulars per resumir l'any 2018
Gener
Polèmica a la Cavalcada de
Reis. Un grup de joves amb
banderes espanyoles boicotegen el final de la comitiva
Diversos carrers del Centre
de Badalona apareixen
“rebatejats” amb noms dels
polítics que estan a la presó

Sabater va per sorpresa a la
vista de Dolors Montserrat a
Can Ruti per retreure-li els
efectes del 155

Albiol envoltat i increpat
mentre repartia roses per
Sant Jordi a la plaça de la
Vila

Badalona celebra el Festival
de Màgia Li Chang amb un
gran èxit de participació

Maig

Març
El Nitbus comença les
parades personalitzades a
Tiana i Montgat
Les barques més deteriorades de la platja dels Pescadors són retirades
Badalona estrena noves
línies de busos i rebateja
algunes existents

Cremen una barca de la
platja i la Guàrdia Urbana
localitza els autors

Itàlia immobilitza el vaixell
de Proactiva Open Arms per
fomentar la immigració

Moviment de terres a les
obres per construir el tram
de muntanya del litoral

S’estrena la pel·lícula “La
Tribu” amb Badalona com a
teló de fons

Els veïns de la Mora
alarmats per l’alta contaminació del descampat situat
davant del mar

Abril

Febrer
El Joventut, amb l’aigua la
coll per la manca de liquiditat, torna a transitar per la
corda fluixa
Les goteres al pavelló
de Montigalà evidencien
deteriorament important a
les instal·lacions esportives
Dos casos de violència de
gènere en una sola nit a
Badalona
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El PSC posa condicions per
aprovar els pressupostos i
no descarta una qüestió de
confiança a Sabater

Sabater se sotmet a una
moció de confiança vinculada
a l’aprovació dels pressupostos
Expulsats de l’Estat els dos
bessons de Llefià per la seva
radicalització jihadista
Cremen 10 contenidors i
4 cotxes en una sola nit a
Badalona
La platja dels Pescadors perd
la bandera blava i el Cristall i la
del Coco la mantenen
Mor un motorista de 27 anys
en un accident de trànsit al
lateral de l’autopista

Juny
Els militants del PSC voten
per treure Dolors Sabater
de l’alcaldia i els socialistes registren la moció de
censura

PP, PSC i C’S tomben els
pressupostos 2018 del
govern de Badalona
Els veïns de Casagemes
proposen un referèndum
sobre l’aplicació de la zona
verda
L’avinguda Alfons XIII lidera
el rànquing de multes del
cotxe sancionador de la
Guàrdia Urbana

El socialista Àlex Pastor
arriba a l’alcaldia després
de la moció de censura a
Sabater
Sabater demana que Pastor
mantingui les polítiques
engegades pel seu govern
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Posposada la zona verda a
Casagemes però els cotxes
desapareixen del passeig
marítim
Un home escanya la seva
parella fins a matar-la a la
Salut

Juliol
Els tres regidors del PSC i
Jordi Subirana, d’Units per
Avançar, assumeixen totes les
regidories
Les campanes de Santa
Maria deixen de sonar durant
la nit
Detingut el cap de la policia
local de Tiana en el cas de la
contractació de semàfors
Mor una dona atropellada per
un autobús a Martí i Pujol
Obres d’estiu en alguns
carrers provoquen talls de
trànsit

Agost

Festa Major d’Agost amb una
alta participació a tots els
actes

L’alcalde Pastor estrena
Whatsapp per parlar amb
els veïns

Badalona viu una onada de
calor durant els primers dies
d’agost

Detinguts dos joves per
cremar un cotxe, 5 contenidors, rètols i part d’unes
façanes al Centre

Setembre
El curs comença, amb
retard, al nou institut La
Riera ubicat amb mòduls al
parc de Ca l’Arnús
La Plana concentra tots els
actes de la Diada Nacional
de Catalunya
Agents de la Guàrdia Urbana
demanen incrementar la
seguretat a la comissaria
L’Ajuntament obre 5
expedients sancionadors a
propietaris de pisos turístics
il·legals
Possible condemna de fins a
3 anys a un home per tocar-li
el cul a una noia a la Salut

Octubre
L’Oficina Local d’Habitatge
estrena una “finestreta
única”
La nova seu de Badalona
Capaç al barri de Pomar més
a prop

Un incendi afecta el voltant
del Turó d’en Boscà. Cremen
4 hectàrees

RESUM DE LANY.indd 3

Comencen els treballs
d’implantació de les obres
de l’hotel del Port de
Badalona
Diverses avaries deixen
sense calefacció tres
escoles de Llefià
El ple aprova cedir terrenys
per construir les escoles
Ventós Mir i Port
Detectat el primer cas de
dengue autòcton a Catalunya en un veí de Badalona
que ja està curat
Neix els Campaners de
Badalona per recuperar el
repic manual

Desembre
Crema l’antiga fàbrica Piher
de Canyadó
Guanyem i ERC voten a
favor del pressupost inicial
del govern de Badalona en
el ple de desembre
Un motorista mort en un
accident de trànsit a Montigalà

Dos intoxicats i una quinzena
de motos calcinades en un
incendi d’un local de Nova
Lloreda
Uns operaris foraden una
canonada de gas i causen
una fuita a l’Avinguda President Companys

Novembre

La Biblioteca Lloreda torna
a obrir després de les obres
de millora que s’han fet
El Màgic Badalona compleix
els primers 10 anys

Badalona viu un Nadal amb
més llums i noves propostes nadalenques
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12 imatges per resumir l’any 2018

La neu va arribar a les cotes altes de
Badalona A finals de febrer, la neu va arribar a

Una balena apareix surant a les platges
de Montgat Al març va aparèixer una balena

les cotes més altes del terme municipal de Badalona. La nevada va durar poques hores però va deixar
imatges de postal, sobretot al barri de Canyet

morta a la platja del nord de Montgat. Després
d’hores va ser traslladada al Port de Badalona on
un camió la va portar a Lleida a deshidratar-se.

El vaixell d’Open Arms queda retingut a
Pozzallo Durant el mes d’abril, el vaixell d’Open

Can Ruti inaugura un quiròfan hídrid
pioner a l’Estat L’Hospital Germans Trias i

Crema un dimoni que aixeca polseguera política El dimoni que vam cremar

La plaça Josep Tarradellas sense
cotxes Després de les Festes de Maig, i cop

Arms va quedar immobilitzta a Sicília per ordre d’un
jutge. Aquest any, no ha estat fàcil per la tasca de
l’ONG badalonina salvant vides al Mediterrani.

aquest any serà recordat per la polèmica política
que va aixecar. La situació que viu Catalunya va
quedar reflexada en el dimoni que va cremar el
10 de maig.
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Pujol va inaugurar, el passat mes de maig, un nou
quiròfan hídrid pioner basat en un programari únic a
l’Estat Espanyol.

va marxar la Fira d’Atraccions, l’Ajuntament va
decidir treure els cotxes de la plaça Josep Tarradellas. La mesura va aixecar crítiques del veïns.
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L’any de la pacificació del passeig que
ha durat uns mesos El juny, l’Ajuntament

pacificava el passeig marítim. Badalona vivia un
estiu sense cotxes en aquest tram de litoral. El
canvi de govern, i el Consell de la Mobilitat, ha
acordat deixar ara aparcar els cotxes de nit.

Badalona canvia d’alcalde a un any de
les municipals Dolors Sabater no va poder
aprovar els pressupostos, arriba una moció de
censura, que fa canviar d’alcalde. El socialista
Àlex Pastor arriba a l’alcaldia amb minoria, però
amb els vots de PP i C’s.

41mm en 30 minuts: una intensitat
Any de contrastos al Club Joventut
brutal de pluja El juliol arribava una dels grans Badalona L’any començava amb el futur de

aiguats d’aquest any. Durant un matí quedaven
registrat més de 40 litres amb només 30 minuts.
L’aiguat va causar forces inundacions a la ciutat.

la Penya penjada d’un fil per motius econòmics.
Una filial de Grífols ampliava el capital del club.
L’assemblea de socis votava a favor.

Més de 100 porcs senglars abatuts
a Badalona Durant aquest any, l’augment

Nadal amb més llums a Badalona

d’exemplars de porcs senglars, al bari de
Canyet, ha provocat nombrosos problemes.
Gràcies a diversos permisos s’han abatut un
centenar durant aquest any.
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L’any s’acaba amb un Nadal amb més llums i
actes nadalencs. El govern de Badalona presentava la campanya “Estimen el Nadal”. Enguany
s’ha il·luminat amb llums el Pont del Petroli per
primer cop.
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/BadalonaRecuerdos

@BdnRecuerdos

Any 1975, magatzems Deulofeu en el carrer de Mar
Foto antiga: autor desconegut
Foto actual: Facu Martínez

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

Consells i tendències per pintar
les parets d’una casa
api.cat

Per a molts és un moment
temut… però per a uns altres

No només cal realitzar el
treball de pintat: també escollir
pintures, materials, protegir
els mobles, planificar per on

arriba a ser un moment divertit.
Pintar les parets de la casa és
una tasca que requereix d’una
alta dosi d’esforç i paciència.

PASSA PER LA
BOTIGA I AGAFA
EL TEU OBSEQUI
NADALENC

Financiació

0%

sense
INTERESSOS
fins a 3 anys

FELIÇ REIS
CALDERA ARISTON CARES PREMIUM*
desde

CALEFACCIÓ TOTAL

CALDERA JUNKERS
CERAPUR CONFORT

1.260€

1.695€
instal·lació

instal·lació i IVA inclòs

* MILLOR
PRODUCTE
2016 PER LA OCU
DES DE 35€ AL MES

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

desde

2.799€

instal·lació i IVA inclòs

i IVA inclòs

DES DE 47€
AL MES
Amb
programador
de regal

DES DE 77.75€ AL MES

tovalloler o
termostat
de regal

OFICINA I BOTIGA
Avd. Martí i Pujol, 102 - 08912 Badalona

Tel. 93 880 58 95 · 93 880 59 02
info@globalclimainstalacions.com

EL SEU INSTAL·LADOR DE CONFIANÇA A BADALONA
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començar, saber tècniques i
fins a netejar posteriorment
tot el que hem pogut tacar
(fins i tot nosaltres mateixos).

Segur que has arribat fins
a aquí buscant consells per
pintar parets de casa tant en
la selecció de la pintura, per

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

pintar la paret o les tendències
que estan de moda. Per això,
et deixem uns senzills consells
per si vas a posar-te a la feina.
Triar una pintura de qualitat;
comprar a més pinzells i
corrons concordes
Igual que el color de pintura
de la paret, és molt important
comprar una pintura de qualitat. Encara que siguin més
cares.
Aquest tipus de pintures solen
tenir una major força a l’hora
de cobrir les habitacions o
estades que pintem. Això
permet estalviar-nos mans
de pintura i el temps d’aplicat,
així com d’assecat. No només
hem d’escollir correctament la
pintura, també triar les eines
adequades per a la nostra
super fície. Si escollim els
materials i eines més barates
acabarem més cansats i el
resultat probablement sigui
pitjor.
Protegir l’entorn per evitar
taques a qualsevol espai
Si estem preocupats per com
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quedarà la nostra paret i el
treball que hem de realitzar per
a això, també hem de preocupar-nos per protegir el lloc

per evitar taques en diferents
superfícies. Cobrir el sòl o
els mobles amb plàstics és la
millor opció per quan degota

la pintura. Encintar les vores,
sòcols, finestres o portes és
una gran idea perquè el pinzell
no taqui aquestes superfícies.

Benvolguts badalonins, us
informem que a partir
d'aquest Nadal, Ferreteria
Prim comença una important
col·laboració amb els
Reis Mags d'Orient.
Una gran bústia oficial per a
infants i per a adults estarà
instal·lada en la botiga del
C/Prim, 113 i en la que tots
podrem dipositar els nostres
desitjos.
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Tècniques bàsiques
per aconseguir pintar bé
Per p o d er ac o n s e g u ir u n
bon color hem de barrejar i
regirar tot el contingut en un

`

només recipient. La pintura ha
d’estendre’s sobre la superfície
sense degotar ni regalimar.
Quan pintem amb un pinzell

`

o corró cal intentar seguir
tres passos: aplicar la pintura, distribuir-la correctament i
amb cura allisar-la per obtenir
un resultat parell.
Utilitzar correctament
els pinzells
• Introduir bé el pinzell fins a
un terç de les truges dins de
la safata de pintura. No per
complet. Sol ser un error molt
habitual en moltes persones.
• Per delinear una vora, cal
usar el costat estret del pinzell.
Així tracem correctament.
• Cal evitar que la pintura
quedi marcada. Es pinta des
de l’àrea seca cap a la pintura
fresca.
• Per pintar bé les superfícies
planes, usar la part ampla del
pinzell.

Bones Festes!

• Per pintar grans superfícies
es recomana aplicar la pintura
amb tres traços en diagonal.
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INT.

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
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PISTA DE GEL

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

Obert tot el desembre fins passat Reis!
Per a més informació 673 742 140
B1

PISTADEGEL.indd 1

B3

B4

B5

B6

B7

B25

B27

B29

B30

M28

03/12/2018 11:46:17

La Creu Roja preveu repartir
joguines a 23.000 infants durant
aquestes festes
La Creu Roja preveu repartir aquest Nadal, i gràcies a
1.500 voluntaris de més de
400 municipis de Catalunya,
joguines per a més de 23.000
infants en situació de vulnerabilitat. Enguany, l'entitat fa de
nou una crida a la ciutadania
perquè doni joguines noves.
Des de la Creu Roja consideren que tots els infants tenen
dret a estrenar una joguina
independentment de la situació econòmica de les seves
famílies. També demanen
que siguin no bèl·liques, no
sexistes, sostenibles i que,
preferentment, fomentin el
joc cooperatiu. L'objectiu és
aconseguir-ne 70.000 fins al 4
de gener per cobrir les necessitats de milers de nens i nenes
a tot el territori. A la campanya
hi participaran més de 1.500
voluntaris i voluntàries de Creu
Roja Joventut de més de 400
municipis de tot Catalunya a
través de 83 assemblees locals
i comarcals (cada assemblea
pot cobrir diversos municipis
d'una comarca).

Farmàcies
FARMÀCIA AGUILAR

La iniciativa s'emmarca en
el projecte 'Joguina Educativa' que Creu Roja Joventut desenvolupa durant tot
l'any. "Amb aquesta iniciativa
volem sensibilitzar la poblac ió so bre el valor e du c atiu de les joguines i la seva
importància com a eina per
al creixement dels infants
i per al desenvolupament
d e l e s seve s c a pac it at s i
habilitats", ha afirmat Rosa
Al c alà, dire c tora d e Creu
Roja Joventut a Catalunya.
Diferents fórmules
de col·laboració
A més de sol·licitar la impli-

Av. Catalunya, 60-62 · 93 388 18 41

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

cació de la ciutadania, Creu
Roj a J ove ntut d e m ana l a
col·laboració d'empreses,
comerços i entitats. Aquest
suport pot adoptar diferents
fórmules: des de la donació
de joguines, fins a aportacions econòmiques, passant
per la cessió d'espais per a la
recollida, entre d'altres.
Les donacions es podran fer
fins al 4 de gener als diferents
punts de recollida que es
poden consultar a la web
w w w. l a j o g u i n a e d u c at i va .
org. Al mateix espai web es
pot veure el calendari de les
diverses activitats previstes a
les diferents localitats.

FARMÀCIA LLOREDA

Francesc Layret, 83 · 93 389 52 08

FARMÀCIA BELENGUER

Salut

Antiga de València, 31 · 93 399 92 76
Antiga de València, 31· 93 399 92 76

FARMÀCIA SERENTILL
FARMÀCIA VIVES

FARMÀCIA VIAYNA

FARMACIA MASNOU
FARMÀCIA OLÍMPIC
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El Banc de Sang activa la
campanya de l’Amic Invisible
El Banc de Sang i Teixits ha
iniciat la campanya de Nadal
amb l’objectiu d’aconseguir les
màximes donacions possibles
durant les dues darreres setmanes de desembre i la primera
de gener, època en què les
donacions baixen un 25% pel
canvi d’hàbits de la ciutadania
en les festes. Per això, es fa
una crida perquè ens apropem
als hospitals i a les campanyes de organitzades arreu de
Catalunya.
Les postals de l’amic invisible

Aquest Nadal, tots els donants
de sang rebran un regal dels
seus amics invisibles, els
receptors. Després de cada
donació, s’emportaran una
postal de persones que han
necessitat sang en algun
m o m e n t d e l a s ev a v i d a
i que els han8volgut escriure un missatge d’agraïment.
D’aquesta manera, donants i
receptors sabran que tenen un
amic invisible a qui no coneixen
però amb qui tenen la sang
com a vincle comú per sempre.

ACTIVA T
centre de dia

Com la Laura, que recorda les
persones que podem ajudar
amb una sola donació: “En
algun lloc de Catalunya hi ha
tres persones que viuran un
nou Nadal gràcies a tu. Tant
si sóc una d’elles com si no,
t’agraeixo aquest regal únic i
especial. PD: Donaré bones
referències teves al Pare Noel i
als Reis Mags”. O la Yaiza, que
ha escrit aquest missatge a la
seva postal: “Tinc 26 anys i en
fa 5 que em van diagnosticar
càncer, un limfoma. Després de

9

Per Gent gran
SAD
SERVEI
D'ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA

ACTIVA T
centre de dia

Telf. 93 464 21 34

Centre Acreditat (PEV ) Generalitat de Catalunya

Avgd. President Companys, 57 - 08911

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

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar
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¿TEMPORADA DE RESFRIADOS Y GRIPE? ¡TONTERÍAS!
En cuanto los días empiecen a ser más cortos, los medios de comunicación anunciarán la llegada de la temporada de resfriados
y de gripe. Esta autosugestión infecta a muchos con la creencia
de que enfermar durante esta época del año es probable, incluso
normal.
Enfermar puede ser habitual, pero no normal.
Estas reglas te ayudarán a desafiar a las compañías farmacéuticas
y disfrutar de la estación, sin ni siquiera un resfriado:
1. Lávate las manos con mayor frecuencia. No hace falta ser obsesivo, pero una mejor higiene puede ayudar a prevenir muchos
tipos de enfermedades contagiosas.
2. No te toques la cara. Los gérmenes a menudo entran en nuestro cuerpo al restregarnos los ojos, rascarnos la nariz o tocarnos
los labios.
3. Evita el azúcar. Haz un esfuerzo consciente para reducir o eliminar los dulces y golosinas navideñas que pueden
afectar enormemente a tu sistema inmunológico.
4. Bebe mucha agua. Somos principalmente agua y cuando nos desequilibramos, independientemente de la época
del año, nuestro sistema inmunológico puede verse afectado.
5. Ajústate regularmente. La subluxación vertebral es una forma muy común de estrés. Un cuidado regular puede
ayudarte a mantenerte bien y a conservar tu sistema inmunológico en óptimas condiciones.
"El antiguo refrán, más vale prevenir que curar, resulta ser cierto. Si hace tiempo que no nos visitas, llámanos".
QUIROPRÁCTICA PURA VIDA C/Francesc Layret, 171 - Badalona TEL. 691 731 461
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‘quimios’ i un trasplantament de
moll d’os he necessitat transfusions de persones com tu,
que sense conèixer-me em fas
el millor regal. Moltes gràcies!
O l’Anna, que també ha fet
arribar aquest text als donants:
“Gràcies a tu m’estic recuperant
d’una operació en què vaig
perdre molta sang. Gràcies a
tu podré gaudir del Nadal amb
la meva família. Gràcies per
ser donant”.
Període crític: les festes
Malauradament, les reserves
baixen un 25% durant aquests
dies. Les dues últimes setmanes de l’any són, juntament
amb el mes d’agost, el període
més crític de l’any perquè és
quan el nombre de donacions
disminueix més. Els dies de

Regala salut
Acupuntura,
Massatges
i més

Mercè, 45 - Badalona

Centro de Terapias Orientales

Tel. 663 389 839

www.acupunturabadalona.com

pont del mes de desembre, el
fred i les festes són elements
adversos a la donació i el canvi
d’hàbits fa que les reserves de
sang vagin baixant. Cal tenir
en compte que la sang caduca
i que cal transfondre amb un
període de temps determinat.
I en les èpoques de menys
donació la principal necessitat
són les plaquetes, que són les
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que caduquen més ràpid: als
5 dies. Per això cal mantenir
un ritme de donació constant
també al Nadal.
Col·lectes a tot Catalunya
D e s d ’a r a i f i n s a R e i s ,
s’organitzen a tot Catalunya més de 200 col·lectes de
donació de sang. A Badalona,
a l’Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona s’organitza
col·lectes. A més través del
web donarsang.gencat.cat es
poden consultar els punts de
donació més propers a partir
del nom d’un municipi o un
codi postal.
Qui pot donar sang?
A Catalunya, cada dia calen
1.000 donacions per atendre
les necessitats dels malalts. De
forma general, pot donar sang
qualsevol persona que tingui
bona salut i que compleixi les
següents condicions bàsiques:
• Ser major d’edat i menor de
70 anys
• Pesar 50 quilos o més
• En cas de ser dona, no estar
embarassada
Per donar sang no cal estar
en dejú.
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Nadales

40 anys de Nadales
editades pels Amics de Badalona
(2a part)

Nadala 1996. Masia Can Butinyà. Elisa Reverter

Nadala 1997. Alegoría del centenari de la ciutat R. Pujals

Nadala 1998. Cal Compte. Jaume Rodés

Nadala 1999. Torre Arnús. Feliu Compte

Nadala 2000. Casa Amigó. Rafel Pujals

Nadala 2001. L'Escorxador. Rafel Pujals

54

Nadales.indd 2

18/12/2018 10:53:50

El TOT publica la segona part de les postals
editades pels Amics de de Badalona

Nadala 2002. Can Pepus. David Vallejo

Nadala 2004. Plaça Constitució. Rafel Pujals

Nadala 2003. Escut de Badalona. Rafel Pujals

Nadala 2005. Torre Codina. Rafel Pujals

Nadala 2006. Carrer de la Creu. Rafel Pujals
55
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Nadala 2007. Casa Busquets. Rafel Pujals

Nadala 2008. Can Miravitges. Francesc Mas

Nadala 2009. Can Sentromà. Rafel Pujals

Nadala 2010. Ermita de Sant Onofre. Rafel Pujals

Nadala 2011. Edifici de la Caci. Rafel Pujals

Nadala 2012. Ca l'Andal. Rafel Pujals

56

Nadales.indd 4

18/12/2018 10:53:54

Nadala 2013. Ca Ferrater. Rafel Pujals

2014. Casa dels Pescadors. Carrer Sant Llorenç. R. Pujals

Nadala 2015. Can Farigola. Rafel Pujals

Nadala 2016. Sant Jeroni de la Murtra. Lluís Montañá

Nadala 2017. Masia de l'hort nou. Lluís Montañá

Nadala 2018. Masia de Can Ruti. Lluís Montañá
57
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Reis dolços

Com va néixer el Tortell de Reis?
El Tortell de Reis, per estrany
que sembli, té un origen romà
i pagà. Tot i que des de fa
unes dècades s’ha imposat
com a colofó a les postres del
dia de Reis, si ens remuntem
al segle II aC, a l’època de
l’imperi Romà, al tor tell el

Forn Sant Pere

Productes Artesans

Tots els nostres productes
estan elaborats manualment i
cuits a la llenya. Vine per Can
Sant Pere i tasta el nostre pa,
retroba’t amb el veritable gust
d’ençà.
Carrer Sant Pere, 38
Tel. 659 22 05 89

situem a les saturnals, un
període festiu a mitjan mes
de desembre en el qual els
esclaus de l’època podien
passar una setmana de
manera ociosa. I en honor de
Saturn, el déu de l’agricultura
i les collites, es preparava

amb mel, fruits secs, dàtils
o figues i se ser via a les
postres.
No va ser fins al segle III dC,
amb l’arribada del cristianisme, que es va introduir la fava
com a símbol de la fertilitat,
de manera que es creia que
aquell comensal que trobés
el llegum en la seva porció
de tortell rebria prosperitat
durant tot l’any.
No va ser fins molts segles
després que es relacionaria el
tortell amb un rei. I no només
això, sinó que a l’únic que
s’hi associa és a Lluís XV, de
la reialesa francesa, que al
segle XVIII va popularitzar-lo
entre les famílies nobles i de
la cort, que desitjaven trobar,
en comptes de la fava, una
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moneda d’or al seu interior.
Al nostre territori i actualment, en canvi, la tradició
mana que aquell qui troba
la fava ha de pagar el tortell
de l’any vinent, i qui troba la
figureta del rei és coronat.

El símbol de la fava
del Tortell de Reis
L a f a v a q u e s ’a m a g a a l
Tortell de Reis té al darrere una llarg a sim b o l o g ia ,
que es remunta als antics
egipcis, consideraven que
era en els camps de faves

el llo c on renaixia la par t
de l’ànima Ka i on esperava
la seva reencarnació. Una
altra antiga tradició és dels
romans al dia dels mor ts,
una festa que se celebrava
durant el mes de maig, el
pare de família a la nit tirava

FORN DE PA
PASTISSERIA
DEGUSTACIÓ

TLF. 93 460 66 70
Avda. Catalunya, 37
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faves pel terra de la casa,
anava caminant i tirant faves
de dalt a baix enrere, així
protegia la família i calma-

va als esperits inquiets dels
morts. Una altra festa és la
que celebraven l’1 de juny
el dia de les calendes de les

faves, dedicat a la deessa
dels aliments Carna i com
a ofrena se li portava plats
de puré de faves. Pitàgo -

Encarrega els
teus tortells
Santiago Russinyol, 108
933 891 763
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res i els seus deixebles no
menjaven faves i tampoc ho
feien els sacerdots romans
Flamen Dials que les tenien
prohibides.
El dia de Reis al món:
diversitat de postres
A França també tenen aquesta tradició del dia de reis com
postres mengen el Gâteau
de Rois o Galette de Rois
i t am b é am ag a u n a fava .
Qui la trobi pot escollir la
reina o el rei i també paga
el dolç. En aquest país la
fava pot ser de porcellana
o d’un altre material, hi ha
c o l·l e c c i o n i s te s d e fave s

Horari especial dia de Reis!

DIUMENGE 6 DE GENER OBERT DE 7.30 A 13.30H.

Plaça de la Vila, 6 / 08911 BADALONA / T. 93 384 60 52
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LX_ANUNCI_REIS_19.indd 1
GASTRONOMIA.indd 5

20/11/18 9:40
20/12/2018 10:38:18

de reis i les més antigues del
segles XVII i són molt cobejades. Aquest dolç té formula
i nom diferent segons zona,
pot ser un tortell amb fruites
confitades com nosaltres a la
Provença i també pot ser fet
amb ametlla, un frangipane, al
nord els fan massa de brioix o
de pasta de full.
A Dinamarca, el 6 de gener

se celebra també amb un
pastís: Helling Tre Kongers
Kage, al seu interior amaga
una ametlla en lloc de la nostra
fava. A Dinamarca tenen un
altre pastís que amaga dins
sorpresas, és el Skæbnekage,
el Pastís del destí, es menja
per cap d’any, dins amaga una
moneda de plata, un didal i un
anell, respectivament simbo-

litzen per qui els trobi: es farà
ric, es casarà, s’enamorarà. A
Grècia en arribar l’1 de gener se
celebra la festa de Sant Basilio,
ell és l’encarregat de portar
els regals als nens i és típic
menjar com a postres un pastís
anomenat Vasilopita, dins té
amagada una moneda, qui
la troba serà afortunat durant
tot l’any.

FORN DE PA I DEGUSTACIÓ
Av. de Morera, 92
08915 Badalona

T. 93 465 55 36

www.forndepamireia.com
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A Mèxic la tradició diu que qui
trobi la figureta del Tortell de
Reis, a de convidar a tots els
presents, a la Tamalada, festa
que se celebra per la Candelera, quan acaba el període
de l’Advent. A la Xina també
trobem plats, com jiaozi, que
porten amagats monedes o
altres peces, són els raviolis
que es consumeixen en les
festes de primavera. Si es troba
una moneda portarà bona sort
durant tot l’any, si es troba un
cacauet presagia una llarga
vida i si és una castanya, prediu
molts fills. Menjar raviolis de
primavera significa ja en si fer
fortuna i no falten en cap llar.

Ferrer Pastissers
us desitja un
Dolç Reis!

Botiga: 93 384 27 18
Canonge Baranera, 101
Badalona
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Gastronomia

Quin és el millor restaurant
de Badalona segons TripAdvisor?
Queden pocs dies per acabar
l’any 2018 i els rànquings
comencen a fer-se visibles als
mitjans. Un any més, TripAdisor pública els restaurants
més ben puntuats de cada
municipi. Segons la plataforma, un algoritme calcula el rànquing basant-se en
els locals que han obtingut
més bones valoracions en el
darrer any, però també tenint
en compte aquells en què les
ressenyes que escriuen els
usuaris han estat més ben
fonamentades. A Badalona,
ja tenim els 5 restaurants
amb millor nota. Per segon
any consecutiu repeteix el
restaurant Balsamic Gastrobar, amb un 4,5 de puntuació i 217 opinions. El 75%
el consideren excel·lent i el
20%, molt bo. El restaurant
es troba al carrer Conquesta.
Els apartats més valorats són
l’espai i el menjar. A la segona
posició s’estrena el restaurant
italià Caruso, del carrer Sant
Miquel. L’any passat aquest
establiment no estava dins del

rànquing dels cinc primers. Té
una nota de 4,5 i els clients
destaquen el menjar i el servei
amb molt bona nota. El Caruso
té 219 opinions en aquest
web. El Trabucaire passa de la
segona a la tercera posició. El
69% el consideren excel·lent
i el 20%, molt bo. El millor
apartat valorat, el menjar. A
la quarta posició hi ha Can
Mario’s Restaurant amb un
4,5 en 425 valoracions. el

62% el considera excel·lent
i el 30%, molt bo. Els millors
apartats: menjar i atmosfera
per un dels restaurants on els
clients destaquen els menús.
El cinquè lloc és pel Tariq
amb també una puntuació de
4,5 i 305 opinions. El 56% el
considera excel·lent i el 34%,
molt bo en un espai amb plats
dedicats a la cuina pakistanesa. Els millors apar tats:
servei i menjar.

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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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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Idees per Cap d'Any i Reis a la cuina
Hem passat Nadal i Sant Esteve,
però encara ens queden unes
quantes hores de cuinar, menjar
i estar asseguts a taula. Si sou
dels que rebeu gent a casa,
segurament heu passat per
algun dubte o moment d’estrès.
Què cuino? Quan ho faig?
Com em puc organitzar per no
passar-me la meitat del temps
entrant i sortint, i no perdre’m el
sopar amb els amics?
Com parar taula?
Quants plats? Quantes copes?
Quin tipus d’estovalles? No cal
que sembli que estem al Palau
de Versalles! Una copa, un
got, i tot ben senzill. Estovalles
blanques i vaixella, si pot ser,
també.
Decoració:
minimalisme al poder
Una branca d’avet, una mica de

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

grèvol amb boletes vermelles
clàssiques i alguna espelma.
No necessitem res més perquè
la taula quedi nadalenca però
elegant.
Previsió a la cuina
La idea clau seria la previsió.
Cuinar amb temps tot el que
es pugui congelar i descongelar al moment. De fet, el dia
de l’àpat podem tenir el forn a

tope i escalfar el que calgui en
un moment. Però no elaborem
plats complicats el mateix dia,
perquè el compte enrere ens pot
jugar una mala passada.
Una idea: marcar una carn (filet
de porc o vedella) a la planxa,
poc, i guardar-la a la nevera.
Quan estigueu a punt per
menjar-la, dos minuts de forn i
una salsa que haurem descon-

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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Ho podem tenir tot emplatat i
guardat amb film a la nevera.
Una idea per a les postres
B arrejar torro ns i fr uites!
C a r p a c c i o d e p i nya a m b
torró del dur ratllat, tàrtar de
maduixa amb neules... Així
estalviem passos de l’àpat i
alleugerim aquest moment.
El raïm... en bosses?
Si trobeu capsetes petites
de car tró o fusta en algun
basar, podeu fer com si el
raïm fos una joia que regaleu
als vostres convidats.
gelat, elaborada amb temps.
I els entrants?
Freds? Calents?
Per quedar bé, no cal cuinar-

l o s i c o m p l i c ar- n o s m o l t .
Millor producte fred, de qualitat. Salmó fumat amb torradetes, un foie, uns embotits.

Els sorprendreu, i us serà
més fàcil que posar els grans
en una bossa de plàstic!

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

67

GASTRONOMIA.indd 11

20/12/2018 10:38:42

Per què mengem dotze grans
de raïm per Cap d’Any?

Engolir dotze grans de raïm la
nit de Cap d'Any mentre sonen
les dotze campanades és un
costum força estès al nostre
país. L'objectiu és empassarse cada gra alhora que sona

cada campanada que marca
la mitjanit i, per tant, el canvi
d'any. Diuen que porta bona sort
i diners per a l'any que comença.
Tanmateix, no és costum gaire
antic. Sembla que es va popula-

ritzar a partir de l'any 1909, un
any que al País Valencià hi
va haver un gran excedent de
raïm després de la verema i uns
viticultors del sud, a Alacant, van
empescar-se la idea per poder

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

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

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

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

• 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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col·locar l'excés de producció.
Els va funcionar i sembla que
es va estendre ràpidament a la
resta de l'Estat. El fet que aquesta tradició no aparegui al costumari català de Joan Amades,
publicat el 1952, indica que no
era gaire arrelada a Catalunya a
principis del segle passat. Hi ha
qui diu que ja durant el segle XIX
era habitual entre les classes
altes d'acomiadar l'any menjant
raïm i bevent xampany, després
d'haver fet un àpat copiós.Potser
ho feien pel mateix motiu que es
feia a l'antiga Roma: hom creia
que menjar raïm ajudava a pair
més bé i a pal·liar els efectes
dels empatxos.
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Horòscops
Facilitat Imma del Destí AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)
Tens força interior per dur
a terme moltes coses.
Reps una injecció de
poder per part de Plutó
que augmenta la teva
resistència i t'aporta
un extra de voluntat i
paciència.

CRANC
(21/6 al 21/7)
Pots sentir-te un xic
neguitós i possiblement
ve donat per les
preocupacions del
sector laboral. Aquests
dies estaràs amb el cap
dividit, entre la família i
la feina.

TAURE
(19/4 al 19/5)

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

To c a valorar altres
maneres de fer les coses.
Algunes persones et
mostren un camí més
generós, on es tenen en
compte les emocions.
Potser menys pràctic,
però més empàtic.

Arribes al final d'una
etapa afectiva, en la que
has après algunes coses
importants, sobretot de
tu mateix i ara inicies
un període on el sector
laboral comença a
moure's.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

Moltes converses en
aquests dies. Intercanvi
d'opinions i la possibilitat
de fer noves amistats.
Tens el suport d'una
persona que pot afavorirte en el sector laboral.

Es pot donar l'oportunitat
de tenir un affaire amb
algú relacionat amb el
sector laboral. Si més
no, pot sorgir l'atracció.
Aquest Nadal pots rebre
persones de fora, a casa.

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Amb Venus transitant per
la Casa II i ben aspectant
amb Saturn a la Casa IV,
inclina que una persona de
l'entorn familiar et podria
oferir un ajut econòmic o
patrimonial.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
Estàs disposat a utilitzar
els teus encants per seduir
a aquella persona que és
del teu interès. Encontres
amb germans, compte
però amb les discussions,
sigues prudent.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
Si estaves apàtic i
sense ganes de fer res,
augmenta el to vital i
pots recuperar alguna
activitat esportiva que
havies abandonat. Pots
posar en evidència a un
mentider.

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Felicitats, el Sol entra
al teu signe i renoves
energies, amb les que
començaràs l'any nou.
Amb el bon aspecte de
Venus amb Saturn, et
ve de gust apostar per
la teva imatge.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
Has estat donant voltes
a com vols que siguin
les coses en l'any vinent
i es pot dir que ja has
elaborat algunes pautes.
Ara entres en una etapa
de més reserva i cautela.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
L'amor o les satisfaccions
vénen d'impor tació.
Connectesambpersones
d'altres cultures o indrets.
Un familiar pot parlar més
del compte, no caiguis en
la provocació.

Frases cèlebres

«

Cap d'Any gelat,
molt pa assegurat

»

La missa de Cap
«
d'Any val per tot l'any»
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Méteo

La méteo
setmana del 17 al 23
de desembre
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

Dissabte, a les portes de Nadal,
l’ambient era gairebé primaveral. Sol, alguns núvols alts, i
una temperatura superior als 17
°C. També el mar es troba més
càlid del normal. Segons les
dades mesurades a Barcelona
per Diego Lázaro, la temperatura de l’aigua es troba a 15,7 °C,
gairebé un grau per sobre del
normal. Fotografia de Guillem
Rodríguez.

Sudokus
Nivell fàcil

Meteorologia | Oriol Rodríguez

L’anticicló, tossut i ferm, no es va
moure gaire la setmana passada. Ens va continuar afectant de
manera clara, portant un temps
molt estable. El cel serè o poc
ennuvolat per algunes bandes
de núvols alts va dominar la
situació meteorològica al llarg
dels set dies.Tot i petits alts i
baixos, les matinades van ser
fresques, amb mínimes de 7 a 10
°C. Per contra, els migdies van
ser força suaus, sobretot durant
el cap de setmana, quan es van
superar àmpliament els 15 °C.
L’ambient de ple hivern encara
no ha arribat. Si bé normalment
abans de Nadal hi sol haver les
primeres entrades importants
d’aire fred, anys com el 2015 o
el 2016 vam acabar el mes de
desembre sense haver baixat
dels 5 °C. Tampoc és un fet

excepcional que al Pirineu no
hi hagi massa neu a finals d’any.
Tot just ara comença l’estació
més freda i nivosa de l’any, i
típicament les acumulacions
més importants de neu de la
temporada s’acaben registrant
entre finals de març i mitjans
d’abril. Sembla que a partir de
Nadal la temperatura començarà
a baixar fins a normalitzar-se.
Temp màx

17,7 °C el dia 22

Temp mín
Hr màx

7,6 °C el dia 18
81% el dia 19

Hr mín

46% el dia 19

Press atm màx 1030,2 hPa dia 21
Press atm mín 1016,8 hPa dia 19
Vent màx

56,3 km/h (oest)
el dia 19

Precipmàx 24h 0,0 l/m2
Precip anual
894,7 l/m2
*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Nivell difícil
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Disposem d'un equip professional, que acumula 37 anys
d'experiència en el Sector Immobiliari.
El nostre àmbit de treball és a tota la Província de
Barcelona, estant especialitzats en la compravenda i
lloguer d'Obres Noves, pisos, locals comercials, naus
industrials, tot tipus de solars, edificis i productes
de rendibilitat.
Conscients dels canvis que ha experimentat el sector
immobiliari, els oferim un nou enfocament en el procés
de compra-venda.
Hem sabut adaptar-nos a les noves necessitats per
oferir un tracte personalitzat i unes condicions
adaptades a cada client a l'hora d'adquirir o
comercialitzar qualsevol tipus d'immoble.
Amb el suport del millor i el
més qualificat equip humà,
oferim un assessorament
professional perquè la
compra-venda sigui més
transparent i senzilla.
El nostre compromís té com
a base respondre a la
confiança dipositada
pels nostres clients amb
l'objectiu d'assegurar-nos
que estiguin satisfets.
Comprovi la nostra serietat.

KSA els hi desitja que els Reis
portin salut i treball per tothom.
Ens podeu trobar al:
C/Prim, 136 . 08911 Badalona
616 271 965 - 637 261 422 – 636 298 789 –

www.ksagrup.com

157.indd 6

933 842 544

ksabadalona@ksagrup.com
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 · 93 383 04 68

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

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

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

168.000 €

285.000 €

345.000 € (2 places de pàrquing)

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

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

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

243.000 €

240.000 €

720.000 €

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

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

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

275.000 €

195.000 €

990.000 €

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

ST CRIST Ref B- 2884: Pis de 75 m ²+ 2 TERRASSES de 10 m ² i 75 m ², 3 hab., bany i cuina en
molt bon estat, a cond amb bomba de calor.

CENTRE Ref B-2912: Fantàstic pis de 170 m ², 4
hab dobles (1 tipus suite), 3 banys compl, cuina
office ext a galeria de 8 m ², menjador de 48 m
², parquet, calefacc. Asc.

212.000 €

188.000 € Pàrquing inclòs

475.000 €
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Immobiliaria

Previsió euríbor 2019: l'euríbor
tornarà a terreny positiu en qüestió
de mesos
idealista.com

S'acosta l'adéu definitiu a
l'euríbor en negatiu. Després
de més de dos anys en què
h a d o n at m o l te s a l e g r i e s
a milers d'hipotecats, que
han vist com la seva quota

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

Tel. 696 687 826

mensual s'ha anat abaratint,
l'indicador de referència per
a la majoria dels préstecs
per a la compra d'habitatge
a Espanya s'ha endinsat en
una tendència alcista. I és
que la recuperació econòmica, la pujada dels preus i la fi
dels estímuls extraordinaris
per par t del Banc Central
Europeu (BCE) han por tat
l'indicador a deixar enrere
els seus mínims històrics i
han propiciat un canvi de
tendència.
En el pr imer tr imestre d e
l'exercici en curs l'euríbor
a 12 m e s o s v a a r r i b a r a
instal·lar-se al -,191%, un

nivell inè d it, p erò d es d e
llavors acumula vuit repunts
mensuals consecutius. Al
novem bre va ac abar am b
una mitjana mensual de
l'-0,147% i en el que portem
de desembre ja ha repuntat
fins quedar-se a l'entorn del
-0,14%. Tota una senyal que
la via alcista no té mar xa
enrere.
Tot i que les pujades són
inevitables, els exper ts
descarten que el camí alcista de l'euríbor pugui posar
en dificultats als hipotecats.
I és que s'esperen uns increments molt moderats per part
de l'indicador de cara als
propers anys.
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AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA COL.LEGIAT NÚMERO 1851
ADMINISTRADOR DE FINQUES COL.LEGIAT NÚMERO 3534

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

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

PIS EN VENDA, (Sant Jordi-Canyado) pis alt, tot exterior vistes mar, 2
habitacions dobles, 1 individual,
menjador amb balco, bany complert, cuina amb galeria, molt bon
estat. 200.000 €
CARRER GIRONA (Bufalà)
solar de 95mts.2.la casa consta
de tres habitacions, bany,cuina,
pati i terrassa.S’hi poden costruir
dos plantes mes.
240.000€
NTRA. SRA. FÀTIMA (Lloreda)
Piso único en finca sin vecinos. 3 hab.
salón-comedor, cocina, baño completo, a/a i calefacción. Perfecto
estado. 50 mts terraza.
160.000 €
LOCAL MOLT COMERCIAL
(Zona Centre)
C/Francesc Macià amb plaça
Pompeu Fabra 100mts2 planta
baixa i 100mts2 soterrani.
305.000 €
SOLAR EDIFICABLE
M. PUJOL - MONTIGALÀ
Es pot edificar una casa
unifamiliar de planta baixa
més dos plantes o 3 vivendes.
265.000 €

A5_BADALONA FINQUES.indd 1

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

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

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

300.000 €

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

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

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

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

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

13/11/2018 9:39:48

Anuncis per paraules

IMMOBILIARIS
MERCAT TORNER-CASA
EN VENDA Ref B- 2891: Casa
repartida en Sòtan+PB+pis a
raó de 50 m ² + LOCAL de 50 m
². Terrat de 50 m ² + 2 terrasses
de 15 m ², calefacc. Per entrar a
viure! 495. 000 € Tel 933 832 806
DUPLEX-COLL I PUJOL Ref
B- 2893: 150 m ² + terrassa de
60 m ² + terrat de 20 m ², 3 hab
( 2 dobles), cuina americana de
20 m ², 2 banys, calefacc. Vivenda única, tipus caseta. 387.000
€ Tel 933 830 468
STA COLOMA -C/RELLOTGE: Ref B- 2896: Pis de 96 m ²,
4 hab. ( 2 dobles), bany compl+
cuina office, menjador de 20 m ²
ext a balcó, parquet. Per entrar a
viure! 166.000 € Tel 933 832 806
CASAGEMES Ref B-2848: Pis
de 110 m ², 4 hab ( 2 dobles),

bany compl+ aseo, menjador
de 25 m² ext a balcó, calefacc.
Finca amb asc. 320.000 € Tel
933 830 468
C A S A - C O N Q U ES TA R e f
B-2902: Casa de 200m² aprox
distribuida en Pb+2+golfes,
3hab + 2 despatxos i traster.,
2 banys, cuina office, pati de
30m² i 4 balcons.En la PB hi ha
un negoci amb entrada independent .Reformada. 620.000€ Tel
933 832 806
GORG- Ref B- 2905: Pis de
85 m ²+ TERRASSA de 85 m
², 3 hab ( 2 dobles ),traster,
bany compl+ aseo, menjador
de 25 m ² ext a terrassa de 10
m ², calefacc. Obra seminova.
439.000 € Tel 933 830 468
TREBALL
SEÑORA SE OFRECE para

cuidado de personas mayores o
limpieza, fija. 677 200 721
CHICA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, interna o externa. 688 235 598
CHICA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, por horas,
horario a convenir. 698 326 197
CHICA SE OFRECE para
cuidar personas mayores. 666
034 284
VARIS
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

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

Feiners
Dissabtes
Diumenges i festius
11/20
11/20
9/11/12:30/20
estiu 8:30/20 hiv. 8:30/19 estiu8:30/20 hiv. 8:30/19 est. 9/11:30/20 h.9/11:30/19
19
19
12
7:10
i vigílies 20
9/12
11
dimarts i dijous 19
19
11
19
19
11 (Mas Ram)/12 (Pomar)
19:30
19:30
11 Castellà/12:30 Català
19:30
19:30
diumenges 9/12 festius 19:30
divendres 19:30
19:30
12
7:30
19
11:30
20
20
12
7:30
7:30
10
8/9/19:30
9/19/20:30
11:30/12:30/19
8:30
8:30
10
10:30
9:15/dijous 10
10
10
10
dijous 19:30
13:15
10
11
8
8
8
17
quinzenal a les 12

76

CLASSIFICATS.indd 2

20/12/2018 11:03:54

Som líders, gràcies a tu!
El TOT és el mitjà escrit més llegit a Badalona
i també el que més seguiment guanya. Més lectors
i 30.000 seguidors a les xarxes socials, on som el
mitjà líder de Badalona *Dades Baròmetre municipal maig 2018

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

Necrològiques
20 de desembre
Paquita Del Moral González
Fermín Jerez Montalbán
Diego Gutiérrez Parra
Carmen Hontoria Martínez
Pilar Jiménez Jiménez
Octavio Rodríguez Méndez
Juan Giménez Villalonga
Antonio Gutiérrez Cifuentes
19 de desembre
José Barrero Carrasco
Jaime Colomer Santoro
Lola Martínez Soriano
Antonio Haro Sabiote
Antonio Alfonso Chacón Pérez

LLAME Y SOLICITE INFORMACIÓN
SIN COMPROMISO
680 391 981 · 659 515 723
Sra. Vindel o sr. Ventura
CUIDADORAS SANTA EULALIA

· Cuidado de personas de la tercerca edad
· Cuidados paliativos, sillas de ruedas, personas con discapacidad
· Canguros infantíles y servicios Au-Pair
·Larga estancia en Hospital o residencia
·Personal especializado y dado de alta en Seguridad Social
·Márchese tranquilo de vacaciones, nosotros cuidaremos de su famniliar

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

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
77
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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
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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
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Troba el TOT cada setmana
als nostres distribuïdors oficials
DALT LA VILA
FINQUES BADALONA
Laietania, 17 - 21
933 840 000
PASTISSERIA LA VILA
Marti Pujol, 192 ·
93 389 36 25
GLOBALCLIMA
INSTAL·LACIONS S.L
Marti Pujol, 102
938 805 902
LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
ESTANC BENEYTO
President Companys, 57-61
933 845 554
CAFETERIA SANT JORDI
Via Augusta, 19-25
637 734 091
RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA BALLESOL
Av. Navarra, 2 · 934 641 372
GORG
BAR REST. SANTA RITA
Ponent, 134 · 648 639 593
FARMÀCIA OLÍMPIC
Alfons XIII 127
933 879 350
LOTERIA SORS
Joaquim Ruyra, 1 - 3
933 871 797
REST. SHAN HAI CITY
Marqués Mont-Roig, 72-74
933 979 163
PATCHWORK
PUNTS I NINES
Joaquim Ruyra, 9-11 tda 2
619 837 714
LA SALUT
CLÍNICA DENTAL ROQUE
Antiga de València, 35
935 407 459
CARNISSERIA HERNANDO
Pau Piferrer, 15
933 990 901
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MARI-2
Quevedo, 18 · 933 839 706
LLEFIÀ
TOT POLLASTRE
Joan Valera, 18-22
Marquès Sant Mori, 116
KEBAB BOCATELI
Bellavista, 44
93 250 51 91
BOCATELI
BAR RESTAURANT
Circumval.lació, 22
93 399 80 98
BOCATELI
BAR RESTAURANT
Pérez Galdós, 26
93 382 10 85
PASTELERIA PASCUAL
Antiga de Valencia, 81
933 879 790
JOSE TOMAS
Marquès de Sant Mori, 112
933 877 977
QUEDA POLLO
Avda. St Salvador, 80-84
933 884 827
SAVIC PA
Rda. St Antoni de Llefia, 57
93 514 74 52
LES GUIXERES
RESTAURANT
LES GUIXERES
Electrònica, 26 · 934 652
816 (Pol. Les Guixeres)
LLOREDA
FRUITERIA LA PERA
Rambla Sant Joan, 83
botiga 10 · 653 105 625
FORN DE PA CA LA FINA
Avda. Lloreda, 55
93 603 06 15
FORN SWING
Catalunya, 39 · 934 606 670

DIETETICA SANDRA
Avda. Catalunya, 45-47
93 387 28 24
CONGELATS ROSALIA
Avda. Catalunya, 77-79
651 11 86 10
GRUPO TOMAS
Rambla Sant Joan, 95
933 995 609
MANRESÀ
RESTAURANT BUKKET
Ctra. de Mataró, 101
933 842 688
MORERA
FORN MIREIA
Morera, 92 · 934 655 536
BON AREA (MORERA)
Morera, 101 · 933 955 012
POMAR
MERCAT POMAR
Avda. Primer de maig S/N
FORN DE PA ARTESÀ
Plaça Pomar, 3
645 45 00 32
PROGRÉS
FLORISTERIA
S. VENTURA
Plaça Pep Ventura, 13
SOLO EMPANADAS
Pep Ventura, 15
93 193 56 10
LA BUHARDILLA
CAFETERIA
Guifré, 220 · 93 601 82 82
PASTISSERIA GUIFRÉ
Guifré, 259 · 93 387 5093
DON PELUT
Vaixell Ma. Assumpta, 8
935 144 185
LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280 · 93 348 45 76
PIT I CUIXA
Güell I Ferrer, 33
934 643 087

PERRUQUERIA
ALFONS VIÑAS
Guifré, 95 · 933 837 507
CONDIS
Guifré, 100-108
934 646 989
JOIERIA LA PLANA
Guifré, 82 · 933 977 156
MANDALA
Guifré, 217 · 931 649 913
ww.mandala-bdn.com
ALFA BADALONA
CENTRE – MAR
Industria 143 – 149 local
93 397 59 65
EL MICACO
Sagunt, 104
930 025 302
CONDIS
Torner, 5-7
934 610 770
CAN MIXO
Roger de Flor, 82
933 887 457
ULTRAMARINOS
MARTINA
Progres, 93
93 388 12 42
RAVAL
FORN MARENA
Baldomer Solà, 55
933 979 671
FONTISI PASTISSERIA
Miquel Servet, 202
93 387 49 42
SANT CRIST
BON ÀREA
Coll i Pujol, 185
934 610 405
SALUT PLENA
Coll i Pujol, 188
Tel. 932 504 623
CAL DANTE,
FRUITES I VERDURES
Coll i Pujol, 143
610 910 581
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