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Preocupació a Dalt la Vila pel mal estat 
de moltes cases
Urbanisme | Carles Carvajal

Algunes cases del barri antic 
de Badalona cauen. Això fa 
molt de temps que passa, però 
la notícia ara és l'enfonsament 
d'algunes de les construc-
cions més antigues del barri. 
Ha passat sense cap ressò 
mediàtic però amb la preocu-
pació de l'Associació de veïns 
de Dalt la Vila. L'enfonsament 
d'aquestes cases fa evident 
l'estat d'abandonament que 
pateix, des de fa dècades, el 
barri més antic de la ciutat. Hi ha 
moltes cases buides que estan 
patint una degradació impor-
tant. Durant les darreres setma-
nes, alguns sostres han cedit i 
s'han enfonsat per dins, tal i com 
ha denunciat al TOT l'entitat del 
barri. Les cases estan situades 
al carrer Quintana Alta, carrer 
de la Costa o la masia de Can 
Trias, que aviat l’Ajuntament de 
Badalona començarà la millora 
de la seva estructura.  Els veïns 
reconeixen que no són moltes 

cases però “son estratègiques”. 
Estem parlant de masies i cases 
humils, de pagesos i menes-
trals, de diferents èpoques, des 
del segle XVII al XIX, amb els 
fonaments sobre l'antiga ciutat 
romana. Moltes d'aquestes 
cases, que ara s'han enfonsat, 
fa anys i anys que estan buides 
i algunes d'elles no tenen cap 
manteniment per par t del 
seu propietari. L'entitat veïna 
de Dalt la Vila demana una 
aposta ferma en la protecció del 
barri, més enllà, diuen, de les 
ambigüitats i permissivitat de 
l'actual PEMU, que no penalitzi 
la rehabilitació i permeti conser-
var el barri antic de Badalo-
na. El regidor d’urbanisme, 
Oriol Lladó, ha explicat que 
l’Ajuntament segueix la norma-
tiva aplicant la corresponent 
disciplina urbanística als propie-
taris d’aquests immobles. 

El pressupost inclou 
inversions a Dalt la Vila 
Una de les obres més espera-
des al barri és la remodelació 
del carrer de la Costa, el 
més antic de Badalona. Tot i 
que fa dos anys que es van 
anunciar les obres, per part 
de la Generalitat de Catalun-
ya, sembla que els treballs 
podrien començar a princi-
pis de l'any vinent gràcies 
a l ’Ajuntament. Així ho ha 
confirmat al Tot el regidor 
Oriol Lladó. D'altra banda, 
e l procés de par t ic ipac ió 
per triar les inversions del 
pressupost municipal inclou 
diverses propostes per Dalt 
la Vila. Les rehabilitacions 
dels carrers Fluvià, Barcelo-
na, Plaça de l'Oli o el passat-
ge Barberà són algunes de 
les propostes que es poden 
votar aquests dies. 

Algunes de les cases que s'han enfonsat darrerament. Fotos: AV Dalt la Vila 

La Setmana

90 famílies aniran 
a viure properament 
a Dalt la Vila

Al mateix barri on moltes 
cases cauen s'està construint 
una nova gran promoció 
immobiliària, entre els carrers 
Quintana Alta, Sant Felip i 
d'en Rosès, Lladó i l'autopista. 
Unes 90 famílies aniran a viure 
en aquesta nova zona el que 
farà créixer, i molt, el nombre 
d'habitants de Dalt la Vila. 
Actualment el barri té 4.117 
habitants. 
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EL TEU FUTUR COMENÇA AVUI

* PVP impostos no inclosos. Habitatges en règim lliure, Habitatges de protecció oficial en règim de preu concertat o general. Consultar disponibilitat.

OBRA NOVA • C/ JACINTO BENAVENTE, 32

Havia de ser avui, com si el destí t’hi hagués portat. Mira al 
futur i pensa: “per fi, aquest és el meu lloc”.

L’Edifici Jumberca està creat perquè tinguis tot allò que 
sempre has desitjat. Descobreix els nostres habitatges amb 
grans terrasses, en una zona envoltada d’escoles, comerços, 
equipaments culturals, serveis de proximitat i al costat del Parc 
de Can Solei i Ca l’Arnús que formaran part del teu dia a dia. 
Gaudeix de la piscina sense sortir de casa i de la platja sense 
sortir del teu barri. Troba’t com mai amb acabats exclusius 
fets totalment a la teva mida, al teu gust. Perquè tu ets únic i 
la teva llar també hauria de ser-ho.

www.corp.cat/edificijumberca

Com vols viure demà?

EN COMERCIALITZACIÓ 
A L’OFICINA C/ EDUARD MARQUINA 11-13 

Pisos amb terrassa de 2, 3 i 4 dormitoris de 62m2 a 122m2 construïts 
amb espectacular zona comunitària amb piscina i solàrium a la coberta

des de 155.000¤* 
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Nadal | Carles Carvajal

Després d'un any sense cap 
instal·lació de pista de gel 
a Badalona, aquest Nadal 
la ciutat tornarà a recupe-
rar-la. Una de les novetats 
serà l'indret on s'instal·larà. 
La pista deixarà l'aire lliure, 
tal i com s'havia fet fins ara 
a la plaça Pompeu Fabra 
o el Port de Badalona, per 
instal·lar-se a l ' interior del 
pavelló parroquial de Sant 
Josep. Segons ha pogut saber 
el TOT, la pista, on habitual-
ment es pract ica espor ts 
com el patinatge o el bàsquet 
serà transformada en una 
pista de gel. Tot plegat serà 

possible gràcies a un conve-
ni entre els organitzadors i 
els responsables del Centre 
Parroquial de Sant Josep. 
L'acord també preveu una 
contraprestació que ajudarà 
a la remodelació del centre. 
La pista obrirà durant tot el 
mes de desembre i tancarà les 
seves portes un cop passin els 
dies de Reis. La instal·lació 
lúdica a Sant Josep oferirà 
un total de 25x15 metres 
quadrats per a patinar i de ben 
segur que farà les delícies de 
petits i grans. Durant els dies 
d'obertura coincidiran amb la 
fira de Nadal de la plaça de la 
Plana en un entorn totalment 
nadalenc.

Badalona recuperarà aquest Nadal 
la pista de gel a Sant Josep

La pista de gel serà instal·lada a la pista de Sant Josep 

Avançaràs les compres de Nadal i 
t'aprofitaràs del Black Friday? 
19% Val la pena
29% M'esperarè per Nadal
52% Serveix només per consumir

Pròxima pregunta: Participaràs del procés 
engegat per l'Ajuntament de Badalona per 
triar el pressupost d'inversions?
Si, cal decidir entre tots
No, no hi participaré 
No estic informa't

7

Detenen dos lladres amb 
múltiples antecedents a 
Sant Roc

La mat inada de di l luns a 
dimarts la Guàrdia Urbana 
de Badalona va detenir a 
un home i una dona amb 
múltiples antecedents, com 
a autors d'un robatori amb 
intimidació i violència ocorre-
gut al carrer Simancas. Els 
agents van arribar quan un 
home va ser intimidat amb una 
arma de foc pels dos lladres. 
La víctima va patir un robatori 
amb violència a la via pública.

2 anys de presó per tirar 
aigua bullint a una 
companya de pis

L'Audiència de Barcelona ha 
condemnat a dos anys de 
presó un home que va tirar 
aigua bullint a una companya 
de pis l'any 2006 a Badalona. 
L'acusació particular demana-
va quatre anys de presó i la 
fiscalia tres, però el tribunal 
n'ha fixat dos atenent les 
dilacions del procés, que ha 
trigat deu anys a jutjar-se. La 
dona va patir el 2006 crema-
des greus a cara, pit, braç i cul.

El PSC torna a 
demanar que el tren 
arribi a l'aeroport

El Parlament de Catalunya 
tornarà a debatre una propos-
ta del PSC per reactivar la 
línia R1 de Rodalies i que 
torni a tenir trens directes fins 
a l'aeroport. L'any 2005, la 
companyia va eliminar aquest 
servei a causa de les obres 
de la Sagrera i la modificació 
del recorregut fins a Molins de 
Rei. Ja fa temps que diversos 
ajuntaments del Maresme han 
reclamat aquesta línia.
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Miquel Martí i Pol

Impuls a la difusió de l’obra de Miquel Martí i Pol

La Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Roda de Ter i la Fundació Miquel Martí i Pol han signat 
un conveni de col·laboració per impulsar la difusió de l’obra i la figura del poeta. L’acord permetrà 
la suficiència financera de la Fundació.

Potenciar i divulgar l’obra de Mi-
quel Martí i Pol i donar un impuls 
a la Fundació que porta el seu 
nom fins que tingui prou força 
per funcionar sola. Aquesta és 
l’essència del conveni de col·la-
boració que aquest mes d’octu-
bre han signat la Diputació de 
Barcelona, l’ajuntament de Roda 
de Ter i la Fundació Miquel Martí 
i Pol. Segons aquest conveni, la 
Diputació -que és la propietària 
del llegat íntegre del poeta des 
del 2003- en cedeix l’usdefruit a 
la Fundació per un període de 20 

Redacció anys. L’objectiu és que l’entitat 
pugui gestionar-lo directament 
de manera que els ingressos que 
generi la seva explotació contri-
bueixin gradualment a la sufici-
ència financera de la institució. 

Segons la presidenta de la Dipu-
tació de Barcelona, Mercè Co-
nesa, l’acord:

Així, segons el Conveni, la Di-
putació farà una aportació anual 
de 80.000 euros a la Fundació 
Miquel Martí i Pol durant els exer-
cicis pressupostaris 2016, 2017, 
2018 i 2019. Aquesta aportació 
anirà disminuint a partir del 2020 
i els dos exercicis posteriors, el 
2021 i el 2022, amb 60.00, 40.000 
i 20.000 euros respectivament. La 
voluntat és que a partir de 2023 la 
Fundació s’autofinanciï. 

D’altra banda, la Diputació de 
Barcelona contribuirà a la pro-
fessionalització de la Fundació, 
facilitant que es doti d’una estruc-
tura de personal directiu i tècnic 
i atenent les seves necessitats. 
Una comissió d’estudi i segui-
ment redactarà un programa 
pels pròxims anys que marqui les 
principals línies de treball de la 
Fundació per al compliment dels 
objectius de col·laboració previs-
tos al conveni.

El llegat de Miquel Martí i Pol 

El llegat del poeta, propietat de 
la Diputació de Barcelona, el 
formen, bàsicament, el seu arxiu 
personal –amb documentació 
de premsa i activitats culturals-, 
obres d’art originals dedicades 
A Martí i Pol, el fons d’art del 
poeta, manuscrits i correspon-
dència, primeres edicions dels 
seus llibres, la seva biblioteca 
–amb més de 5.000 volums-, i 
les llibretes de notes en què va 
escriure els seus poemes.

“culmina la voluntat de la 
Diputació de preservar i 

difondre el llegat del poeta, 
perquè la Fundació comptarà 

amb més recursos per 
professionalitzar-se i fixar-se 

objectius ambiciosos”

Bust de Miquel Martí i Pol a l’Espai 
dedicat a poeta | Diputació de 
Barcelona

La Fundació Privada Miquel Martí 
i Pol es va constituir a finals del 
2006 per contribuir a la consoli-
dació del llegat cultural, educatiu 
i social del poeta. En van ser fun-
dadors l’Ajuntament de Roda de 
Ter, la Universitat de Vic, la vídua 
del poeta i l’Associació d’Amics de 
Miquel Martí i Pol. La vinculació de 
la Diputació amb la Fundació ha 
estat decisiva des del seu origen.

En aquesta nova etapa, i amb el 
suport de la Corporació, la Fun-
dació es planteja com a princi-

pals objectius reunir, conservar i 
aprofitar científicament tot el llegat 
de Miquel Martí i Pol, així com l’es-
tudi i la promoció de la seva obra.  

Des de la seva seu a Roda de Ter –
el poble on va viure i va morir Martí 
i Pol i on se’n conserva el llegat- 
la Fundació vol impulsar el vincle 
entre la dinamització local de la 
cultura i la dinamització comercial 
i turística. També es volen crear 
lligams amb la comarca d’Osona i 
amb Catalunya, i estendre després 
l’àrea d’influència a l’àmbit interna-
cional. 

La Fundació

Imatge del pont medieval de Roda de 
Ter | iStock.com / KarSol

Miquel Martí i Pol

Impuls a la difusió de l’obra de Miquel Martí i Pol

La Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Roda de Ter i la Fundació Miquel Martí i Pol han signat 
un conveni de col·laboració per impulsar la difusió de l’obra i la figura del poeta. L’acord permetrà 
la suficiència financera de la Fundació.

Potenciar i divulgar l’obra de Mi-
quel Martí i Pol i donar un impuls 
a la Fundació que porta el seu 
nom fins que tingui prou força 
per funcionar sola. Aquesta és 
l’essència del conveni de col·la-
boració que aquest mes d’octu-
bre han signat la Diputació de 
Barcelona, l’ajuntament de Roda 
de Ter i la Fundació Miquel Martí 
i Pol. Segons aquest conveni, la 
Diputació -que és la propietària 
del llegat íntegre del poeta des 
del 2003- en cedeix l’usdefruit a 
la Fundació per un període de 20 

Redacció anys. L’objectiu és que l’entitat 
pugui gestionar-lo directament 
de manera que els ingressos que 
generi la seva explotació contri-
bueixin gradualment a la sufici-
ència financera de la institució. 

Segons la presidenta de la Dipu-
tació de Barcelona, Mercè Co-
nesa, l’acord:

Així, segons el Conveni, la Di-
putació farà una aportació anual 
de 80.000 euros a la Fundació 
Miquel Martí i Pol durant els exer-
cicis pressupostaris 2016, 2017, 
2018 i 2019. Aquesta aportació 
anirà disminuint a partir del 2020 
i els dos exercicis posteriors, el 
2021 i el 2022, amb 60.00, 40.000 
i 20.000 euros respectivament. La 
voluntat és que a partir de 2023 la 
Fundació s’autofinanciï. 

D’altra banda, la Diputació de 
Barcelona contribuirà a la pro-
fessionalització de la Fundació, 
facilitant que es doti d’una estruc-
tura de personal directiu i tècnic 
i atenent les seves necessitats. 
Una comissió d’estudi i segui-
ment redactarà un programa 
pels pròxims anys que marqui les 
principals línies de treball de la 
Fundació per al compliment dels 
objectius de col·laboració previs-
tos al conveni.

El llegat de Miquel Martí i Pol 

El llegat del poeta, propietat de 
la Diputació de Barcelona, el 
formen, bàsicament, el seu arxiu 
personal –amb documentació 
de premsa i activitats culturals-, 
obres d’art originals dedicades 
A Martí i Pol, el fons d’art del 
poeta, manuscrits i correspon-
dència, primeres edicions dels 
seus llibres, la seva biblioteca 
–amb més de 5.000 volums-, i 
les llibretes de notes en què va 
escriure els seus poemes.

“culmina la voluntat de la 
Diputació de preservar i 

difondre el llegat del poeta, 
perquè la Fundació comptarà 

amb més recursos per 
professionalitzar-se i fixar-se 

objectius ambiciosos”

Bust de Miquel Martí i Pol a l’Espai 
dedicat a poeta | Diputació de 
Barcelona

La Fundació Privada Miquel Martí 
i Pol es va constituir a finals del 
2006 per contribuir a la consoli-
dació del llegat cultural, educatiu 
i social del poeta. En van ser fun-
dadors l’Ajuntament de Roda de 
Ter, la Universitat de Vic, la vídua 
del poeta i l’Associació d’Amics de 
Miquel Martí i Pol. La vinculació de 
la Diputació amb la Fundació ha 
estat decisiva des del seu origen.

En aquesta nova etapa, i amb el 
suport de la Corporació, la Fun-
dació es planteja com a princi-

pals objectius reunir, conservar i 
aprofitar científicament tot el llegat 
de Miquel Martí i Pol, així com l’es-
tudi i la promoció de la seva obra.  

Des de la seva seu a Roda de Ter –
el poble on va viure i va morir Martí 
i Pol i on se’n conserva el llegat- 
la Fundació vol impulsar el vincle 
entre la dinamització local de la 
cultura i la dinamització comercial 
i turística. També es volen crear 
lligams amb la comarca d’Osona i 
amb Catalunya, i estendre després 
l’àrea d’influència a l’àmbit interna-
cional. 

La Fundació

Imatge del pont medieval de Roda de 
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Impuls a la difusió de l’obra de Miquel Martí i Pol

La Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Roda de Ter i la Fundació Miquel Martí i Pol han signat 
un conveni de col·laboració per impulsar la difusió de l’obra i la figura del poeta. L’acord permetrà 
la suficiència financera de la Fundació.

Potenciar i divulgar l’obra de Mi-
quel Martí i Pol i donar un impuls 
a la Fundació que porta el seu 
nom fins que tingui prou força 
per funcionar sola. Aquesta és 
l’essència del conveni de col·la-
boració que aquest mes d’octu-
bre han signat la Diputació de 
Barcelona, l’ajuntament de Roda 
de Ter i la Fundació Miquel Martí 
i Pol. Segons aquest conveni, la 
Diputació -que és la propietària 
del llegat íntegre del poeta des 
del 2003- en cedeix l’usdefruit a 
la Fundació per un període de 20 

Redacció anys. L’objectiu és que l’entitat 
pugui gestionar-lo directament 
de manera que els ingressos que 
generi la seva explotació contri-
bueixin gradualment a la sufici-
ència financera de la institució. 

Segons la presidenta de la Dipu-
tació de Barcelona, Mercè Co-
nesa, l’acord:

Així, segons el Conveni, la Di-
putació farà una aportació anual 
de 80.000 euros a la Fundació 
Miquel Martí i Pol durant els exer-
cicis pressupostaris 2016, 2017, 
2018 i 2019. Aquesta aportació 
anirà disminuint a partir del 2020 
i els dos exercicis posteriors, el 
2021 i el 2022, amb 60.00, 40.000 
i 20.000 euros respectivament. La 
voluntat és que a partir de 2023 la 
Fundació s’autofinanciï. 

D’altra banda, la Diputació de 
Barcelona contribuirà a la pro-
fessionalització de la Fundació, 
facilitant que es doti d’una estruc-
tura de personal directiu i tècnic 
i atenent les seves necessitats. 
Una comissió d’estudi i segui-
ment redactarà un programa 
pels pròxims anys que marqui les 
principals línies de treball de la 
Fundació per al compliment dels 
objectius de col·laboració previs-
tos al conveni.

El llegat de Miquel Martí i Pol 

El llegat del poeta, propietat de 
la Diputació de Barcelona, el 
formen, bàsicament, el seu arxiu 
personal –amb documentació 
de premsa i activitats culturals-, 
obres d’art originals dedicades 
A Martí i Pol, el fons d’art del 
poeta, manuscrits i correspon-
dència, primeres edicions dels 
seus llibres, la seva biblioteca 
–amb més de 5.000 volums-, i 
les llibretes de notes en què va 
escriure els seus poemes.

“culmina la voluntat de la 
Diputació de preservar i 

difondre el llegat del poeta, 
perquè la Fundació comptarà 

amb més recursos per 
professionalitzar-se i fixar-se 

objectius ambiciosos”

Bust de Miquel Martí i Pol a l’Espai 
dedicat a poeta | Diputació de 
Barcelona

La Fundació Privada Miquel Martí 
i Pol es va constituir a finals del 
2006 per contribuir a la consoli-
dació del llegat cultural, educatiu 
i social del poeta. En van ser fun-
dadors l’Ajuntament de Roda de 
Ter, la Universitat de Vic, la vídua 
del poeta i l’Associació d’Amics de 
Miquel Martí i Pol. La vinculació de 
la Diputació amb la Fundació ha 
estat decisiva des del seu origen.

En aquesta nova etapa, i amb el 
suport de la Corporació, la Fun-
dació es planteja com a princi-

pals objectius reunir, conservar i 
aprofitar científicament tot el llegat 
de Miquel Martí i Pol, així com l’es-
tudi i la promoció de la seva obra.  

Des de la seva seu a Roda de Ter –
el poble on va viure i va morir Martí 
i Pol i on se’n conserva el llegat- 
la Fundació vol impulsar el vincle 
entre la dinamització local de la 
cultura i la dinamització comercial 
i turística. També es volen crear 
lligams amb la comarca d’Osona i 
amb Catalunya, i estendre després 
l’àrea d’influència a l’àmbit interna-
cional. 

La Fundació

Imatge del pont medieval de Roda de 
Ter | iStock.com / KarSol
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Nadal | Carles Carvajal

Co inc id in t  amb e l  B lack 
Friday, el dia d’ofertes a molts 
establiments, alguns eixos 
comercials inauguraran els 
l lums de Nadal. Serà just 
a un mes pel dia de Nadal 
el proper divendres 25 de 
novembre. A Badacentre, 
els carrer de Mar i Canonger 
Baranera, l’encarregat d’obrir 
els llums serà el badaloní Toni 
Vera, pastisser que ha estat 
nomenat fa unes setmanes 
com autor del millor croissant 
de l’Estat. L’encesa serà a les 
18h, a la cruïlla del carrer de 
Mar amb el carrer d’en Cueta. 
Al Passeig de la Salut, aquest 
cap de setmana ja serà Nadal. 
Com cada any, els comer-
ciants del Passeig de la Salut 
i voltants  aprofitaran la Fira 
Medieval per encendre els 
llums, tot i que els apagaran 
durant la propera setmana i 
no els tornaran a obrir fins el 
dia 25 de novembre. Final-
ment el pressupost municipal 
destinat als llums de Nadal 
serà d'uns 21.000 euros i no 
35.000 com s'havia previst 
inicialment. Aquesta quanti-
tat s'ha reduït perquè calia 
convocar un concurs públic 
abans i ara l'Ajuntament ja no 

hi estava a temps abans de 
la campanya de Nadal. Àlex 
Mañas ha reconegut al TOT 
que aquest any no s'ha acabat 
de fer “bé” però de cara a l'any 
vinent es podran destinar els 
35.000 euros i definir des d'un 
inici els carrers que s'hauran 
d'il·luminar. El president de 
la Federació de Comerciants 
de Badalona, Joaquin Nocete 
espera que tots els eixos 
puguin tenir llums de Nadal 
aquest any i s’incorporin barris 
com Artigues o la Morera, que 
mai han estat il•luminats, tot 
i que tindran menys llums 
del que inicialment estava 

El proper divendres, alguns eixos comercials, encendran 
els llums de Nadal 

• Les darreres dades de 
l'Idescat, de l'any 2015, 
indiquen que a Badalona hi ha 
81.511 vehicles matriculats

• Les darreres dades de 
l'Idescat, de l'any 2015, 
indiquen que a Badalona hi ha 
16.994 motocicletes matricu-
lades

Els llums de Nadal seran encesos la propera setmana 

9

previst. Nocete ha demanat 
que l’empresa adjudicatària 
pugui instal•lar i encendre 
els llums el més aviat possi-
ble. Altres zones que també 
s’il·luminaran aquest Nadal 
serà el Progrés, Bufalà o Sant 
Crist. 

La Fira de Nadal obrirà 
el proper divendres 25
Un al tra dels c làssics de 
Nada l  a  Bada lona és  la 
Fira de Nadal a la Plana. 
Enguany la fira començarà 
el seu muntatge el proper 
dilluns. La Fira estrena també 
responsables. A partir d’ara, 
José Mar ia  B lasco serà 
l ’encarregat de por tar e l 
certamen. La fira nadalen-
ca obrirà el dissabte 25 de 
novembre i tancarà portes 
el 23 de desembre. Aquest 
any, després de diverses 
reunions amb l’Ajuntament, 
la fira incorporarà parades 
d’alimentació, food truck o 
ar tesania durant els caps 
de setmana. No hi faltarà, 
com sempre, les parades de 
temàtica nadalenca.
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RESTAURANTE 
SHAN HAI CITY

ENTRADAS Y SOPAS
1.Ensalada China                     3,75€
5.Ensalada de Gambas                        3,70€
7.Rollo de Primavera                     1,70€
8.Pan Chino                                             1,50€
9.Pan de Gambas                     1,95€
11.Sopa de Aleta de Tiburón            3,25€
12.Sopa Agripicante                    3,25€
13.Sopa de Maíz con Pollo                3,25€
14. Sopa de Maíz con Cangrejo        3,25€
15.Sopa de Marisco                              3,70€
16.Sopa de la Casa                                3,65€
18.Sopa de Pollo con Champiñones  3,25€

ARROZ Y TALLARINES
20.Arroz con Curry                             3,80€
21.Arroz Frito Tres Delicias              3,75€
22. Arroz Frito con Ternera              3,45€
23. Arroz Frito con Pollo                    3,45€
24. Arroz Frito con Gambas              4,15€
25.Arroz Especial                                 5,75€
26.Arroz Blanco                                    1,60€
27.Tallarines con Tres Delicias        4,75€
28.Tallarines con Ternera                 4,50€
29.Talarines con Pollo                     4,50€
30.Tallarines con Gambas                 4,95€
31.Tallarines Hong Kong                   5,50€
32.Tallarines Chinos a la Plancha   6,10€
33.Fideos con Tres Delicias               4,95€
34.Fideos con Ternera                     4,70€
35.Fideos con Pollo                              4,70€
36.Fideos con Gambas                     5,10€
37.Fideos Japoneses a la Plancha    6,10€

TERNERA
40.Ternera Liqi Estilo Coreana        5,85€
41.Ternera con Verduras                   5,30€
42.Ternera con Salsa de Ostras       5,95€
43.Ternera con Cebolla                      5,30€ 
44.Ternera con Pimientos Verdes  5,30€
45.Ternera a la Plancha                      6,50€
46.Ternera con Curry                      5,40€
47.Ternera con Champiñones          5,30€
48.Ternera con bambú,setas chinas   5,70€
49.Ternera con Salsa Picante           5,30€
50.Ternera Estilo Tailandia              5,85€

POLLO
51.Pollo con Verduras                        4,85€
52.Pollo con Salsa Agridulc              4,85€
53.Pollo con Almendras                    5,50€
54.Pollo con Pimientos Verdes       4,85€
55.Pollo a la Plancha                           6,50€
56.Pollo con Curry                               4,85€
57.Pollo con Champiñones               4,85€
58.Pollo con Bambú y Setas Chinas  5,40€ 
59.Pollo con Salsa Picante                4,95€
60A.Pollo con Limón                           5,10€
60B.Pechuga Frita 
        con Huevos y Patatas                  5,35€

GAMBAS Y MARISCO
61.Gambas con Verduras                  7,25€
62.Gambas con Salsa de Ostras       7,25€
63.Gambas con Cebolla                      7,25€
65.Gambas a la Plancha                     8,50€
66.Gambas con Curry                         7,25€
67.Gambas con Champiñones         7,25€
68.Gambas. Bambú y Setas Chinas   7,60€
69.Gambas con Salsa Picante           7,25€

FRITURAS
74.Cerdo Agridulce                              4,95€
82.Langostinos Estilo Japonés         7,80€
83.Ternera Frita Estilo Chino           5,40€
84.Pollo Frito Estilo Chino                5,40€
86.Wan Tun Frito                                  3,30€
89.Patatas Fritas                                   2,90€
90.Alas de Pollo Fritas                     4,55€

PESCADO Y SEPIA
91.Sepia con Verduras                        7,25€
92.Sepia con Salsa de Ostras            7,25€
93.Sepia a la Plancha                           8,95€
96.Sepia con Curry                              7,25€
98.Sepia, Bambú y Setas Chinas     7,25€
99.Sepia con Salsa Picante                7,25€

PLATOS ESPECIALES
100.Pato Asado Pekín                   12,50€
101.Pato con Naranja                          8,95€
102.Pato con Bambú y Setas Chinas 8,95€
104.Empanadillas Fritas                    4,95€
106.Ku-Bak con Tres Delicias           7,70€
107.Ku-Bak con Gambas                    8,10€

MENÚ PARA 2 PERSONES 17,50 €
1 Ensalada china
2 Rollos de primavera
1 Pollo con almendras
1 Ternera con bambú
Setas chinas
1 Arroz frito tres delicias

MENÚ PARA 3 PERSONSONAS 25,95 €
1 Ensalada china
3 Rollos de primavera
1 Arroz frito tres delicias               
1 Ternera a la planxa
1 Pollo con almendras
1 Cerdo agridulce

MENÚ PARA 4 PERSONAS 37,50 €
2 Ensaladas chinas
4 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Pollo con almendras 
1 Alas de pollo fritas
1 Ternera a la planxa
1 Gambas salteadas con bambú y setas

MENÚ PARA 5 PERSONAS 42,95 €
2 Ensaladas chinas
5 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Ternera con salsa de ostras
1 Pollo con almendras 
1 Empanadilla frita
1 Cerdo agridulce
1 Gambas con ostras

MENÚ PARA 6 PERSONAS 54 €
2 Ensaladas chinas
6 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Empanadilla al vapor, a la plancha 
o fritas
1 Pollo con limón
1 Alas de pollo fritas
1 Ternera a la plancha
1 Pollo con almendras
1 Gambas con champiñones
2 panes chinos

menús especiales

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

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

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

en badalona desde 1990
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Successos | Carles Carvajal

L a  U G T  d e n u n c i a  q u e 
l a  s e t m ana  p a s s ad a  u n 
conductor de la línia T6 del 
Trambesòs va rebre una 
agress ió  a  la  parada de 
Sant Roc quan va demanar 
a un passatger que deixés 
d’increpar-lo. La sectorial del 
sindicat al TRAM explica que 
aquest és només un cas més 
en l’historial d’insults, agres-
sions físiques i incidències 
de tot tipus que es produei-
xen setmanalment. Per això 
ara interpel·la als ajunta-
ments de Badalona i Sant 
Adrià de Besòs perquè hi 
posin remei. 
L a  U GT  h a  ex p l i c a t  e n 
una nota una nova agres-
sió al personal que treballa 
a l Trambesòs. En arr ibar 

a la parada de Sant Roc, 
un passatger que acabava 
d ’entrar va demanar a un 
conductor de la línia T6 que 
esperés la seva dona que 
arribava corrents per agafar 
el TRAM. El pilot va decidir 
esperar uns segons més de 
l ’habitual a l ’estació i, per 
aquest motiu, un passatger 
que ja era dins el comboi va 
increpar-lo amb insults. El 
conductor va decidir sortir 
de la cabina per demanar 
respec te i  va ser  l lavors 
quan va tractar d’agredir-lo 
físicament. Ell va aconseguir 
tornar-hi a entrar i activar 
el protocol d ’emergència, 
que va mobilitzar als Mossos 
d ’Esquadra i van prendre 
declaració al jove. El conduc-
tor va decidir no va presentar 
denuncia.

Nova agressió a un conductor del 
TRAM a Sant Roc

Un dels combois del Trambesòs

El judici pel cas Pretòria 
arrencarà el dia 7 de 
març

Després de set anys d'instrucció 
del cas, el proper 7 de març 
arrencarà a l'Audiència Nacio-
nal el judici del cas Pretòria 
que va esquitxar Badalona 
per una operació urbanística 
al voltant del port. 11 persones 
s'asseuran al banc acusades 
de formar part d'una trama 
urbanística, sobretot a Santa 
Coloma de Gramenet i Llava-
neres. El judici s'allargarà un 
total de 26 dies.

Darrera crida per 
buscar voluntaris pel 
Gran Recapte

Un any més arriba la campan-
ya de recollida d’aliments i en 
aquesta edició es necessita 
la participació voluntària d’un 
gran nombre de persones que 
es distribuiran pels supermer-
cats de Badalona els dies 25 
i 26 de novembre. Les perso-
nes que vulguin participar han 
de ser majors de 18 anys i 
entrar al web www.granrecap-
te.com per apuntar-se i donar 
les dades personals.

Constituïda la Taula 
d’Infància i Adolescència 
de Badalona

L’objectiu general de la Taula 
d ' Infància i Adolescència 
de Bada lona és mi l lo rar 
les respostes als infants i 
adolescents de 0 a 18 anys 
de la ciutat, a partir del treball 
conjunt de tots els agents que 
configuren la xarxa de serveis 
i entitats que intervenen en 
aquest àmbit. A la taula de 
Badalona s’hi han adherit un 
total de 50 agents que treba-
llen amb infants i adolescents.
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Ciutat | Carles Carvajal

L'Ajuntament ha clausurat, aques-
ta setmana, diverses activitats 
recreatives i industrials, concre-
tament activitats de magatzem, 
ferralleria, restauració, en concret 
el Restaurant del Camp de Tir 
i distribució de gas butà, Gas 
Badalona, que es realitzaven 
de forma il·legal al Turó d’en 
Seriol, a tocar al cementiri nou 
de Pomar. Mitjançant un precin-
te administratiu s’han clausurat 
aquelles activitats que no dispo-
saven de la llicència pertinent 
per desenvolupar la seva acció 
en aquest espai catalogat com 
a parc urbà d’abast metropolità. 
El precinte els prohibeix conti-
nuar exercint l’activitat però se’ls 
permetrà accedir per buidar els 
materials. Segons el consistori, 
aquesta mesura permetrà preser-
var l’entorn mediambiental que 
estava en risc.

Fa sis anys que va començar 
el procés 
L’actuació respon al compliment 
dels expedients de disciplina 
urbanística de protecció de la 
legalitat urbanística que es van 
iniciar a finals de l’any 2009 

amb informes de l’Àrea de Medi 
Ambient i Guàrdia Urbana que 
alertaven que s’estaven realit-
zant activitats recreatives i indus-
trials sense llicència en aquest 
espai. Aquests informes van 
provocar l’obertura de diversos 
expedients de disciplina urbanís-
tica des del 2010 en què es 
demana la suspensió provisio-
nal immediata de les activitats. 
La tramitació dels expedients 
disciplinaris ha suposat diverses 
multes coercitives, en alguns 
casos fins a 6 al llarg d’aquests 
anys, i diverses sentències del 
Jutjat contenciós administratiu 
han donat la raó a l’Ajuntament. 
Dues de les activitats que inicial-
ment tenien expedient obert, 
van clausurar la seva activitat 

Clausurats el restaurant del Camp de Tir, 
gas Badalona i una ferralleria

en aquest espai l’octubre del 
2010 i l’abril del 2015. L’actuació 
s’emmarca en l’obligació i la 
responsabilitat del consistori de 
fer complir la normativa. Segonts 
fonts municipals, els propie-
taris de les diferents activitats 
eren plenament coneixedors 
de la seva situació, i els seus 
drets han estat garantits en tot 
el procés dels darrers 6 anys. El 
segon tinent d’Alcaldia i regidor 
de l’Àmbit de Badalona Pròspera 
i Sostenible, Àlex Mañas, ha 
afegit que “aquesta actuació 
tindrà la seva continuïtat en un 
nou procés en què s’exigirà a la 
propietat dels terrenys la seva 
restauració i que compleixi amb 
el seu deure de mantenir aquest 
espai”.

Porta d'un dels establiments clausurats 

Els sis regidors inves-
tigats per obrir el 12O 
participen a la concentra-
ció a Maria Cristina 
Els sis regidors investigats per 
obrir les oficines muncipals el 12 
d'octubre van participar, diumen-
ge al matí, a la manifestació 
convocada contra la judicialitza-
ció del procés. El primer tinent 
d'alcalde, José Téllez, va desta-
car que “Avui no està en joc la 
independència o el referèndum 
sinó la mateixa democràcia”. 

Actualitat-12.indd   1 16/11/2016   11:21:48



A5_ENGESTUR.indd   1 16/11/2016   15:55:55



14 11

Transport | Carles Carvajal

L’e s tu d i  é s  u n a  r e a l i t a t 
gràcies a l’acord signat per 
les Fundac ions Hosp i ta l 
de Nens, Ramon Molinas, 
Maria Agustí i les empre-

ses d ’economia social de 
l’àmbit de la mobilitat Tusgsal 
i Tus. El projecte suposarà un 
gran avenç en la investigació 
d’aquesta condició neurolò-
gica que afecta un de cada 
mil nens al nostre país.

Tusgsal col·labora en el projecte de 
realització del primer estudi sobre 
l'Hemiparèsia a l'Estat

Exposició sobre els 100 
anys del barri de Sant 
Crist

Amb motiu de la data simbòlica 
del centenari de la construc-
ció de les primeres cases del 
barri de Sant Crist de Can 
Cabanyes, en uns terrenys 
de la baronessa de Maldà, 
a tocar de la riera de Sant 
Joan, el Museu i l’Associació 
de Veïns de Sant Crist han 
preparat una exposició. La 
mostra s'inaugurarà el proper 
dimecres 23 de novembre a 
les 19h al Museu.

Fira de segona mà a 
Montgat

Coincidint amb la Setmana 
Europea de prevenció de 
residus, Montgat celebrarà 
aquest d iumenge la Fira 
de segona mà al Parc del 
Tr a mv i a .  A  p a r t  d e  l e s 
parades, la Fira comptarà 
amb tallers de prevenció de 
residus, inflables i una xocola-
tada infantil feta amb energia 
solar. La Fira de segona mà 
obrirà a les 10h del matí i 
s'allargarà fins a les 14h del 
migdia.

La Policia Local de Tiana 
avisa d'una possible 
estafa

Alguns veïns de Tiana han 
alertat a la Policia Local  que 
corren pel poble uns individus 
que es fan passar per tècnics 
d'una companyia de submi-
nistraments que, amb l'excusa 
d'explicar-te com funciona 
el nou comptador, intenten 
vendre't altres serveis o direc-
tament estafar-te diners.  La 
Policia Local de Tiana recor-
da no obrir la porta a desco-
neguts.

Les cabines telefòniques, a un pas de l'extinció
Les cabines telefòniques 
poden convertir-se en una 
peça de museu d 'aquí  a 
poques setmanes. 
La normativa actual desapa-
reixerà el proper 31 de desem-

bre si el govern espanyol no 
ho evita a darrer moment. 
A Bada lona ,  ac tua lment 
només queden una quinzena 
de cabines repartides per la 
ciutat.
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ENCESA DE LLUMS 
DE NADAL

NADAL AL 
PORT DE BADALONA
Del 24 de novembre de 2016 
al 8 de gener de 2017

Centre d’Activitats Nàutiques 
del Port de Badalona

CAMPANYA D’APARCAMENT
Els establiments de restauració conveniats disposen de
tíquets per obsequiar als seus clients i gaudir sense presses

OFERTA GASTRONÒMICA 
Consulteu menús per a grups i empreses. Valoreu que els 
professionals també cuinin per a la familia aquestes dates

REGALA MAR 
Per què navegar en el quetx? I si em trec el títol 
de patró?  És el moment de regalar-nos mar.  

Persones que han participat en les diferents 
tripulacions voluntàries de l’Astral, com 
l’ORIOL CANALS, l’ALBERT ROMA i el 
MOHAMED GHANI, el veler de Proactiva 
Open Arms, compartiran la seva experiencia 
amb tots nosaltres. Des del plantejament 
inicialment senzill que ha marcat la trajectòria 
d’aquesta ONG de Badalona i alhora universal: 
“Som socorristes i salvem vides”

Un cop acabada la xerrada, els companys  d’Open 
Arms, protagonitzaran l’acte simbòlic d’encesa 
de llums i d’inici de la campanya de Nadal al Port, 
amb tota la comunitat del Port.

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE
AL PORT DE BADALONA, 19.00H

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE
AL PORT DE BADALONA, 20.30H

Cicle de Conferències 2016 — 2017

@PortdeBadalonaPort de Badalona

933 207 500 / www.marinabadalona.cat  / port@marinabadalona.cat

SEGUEIX-NOS A:

Port de Badalona – Escola del Mar

MISSIÓ DE RESCAT A L’ASTRAL
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Rugbi | Redacció

Trobada de 200 jugadors organitzada pel Rugby Badalona

En el món del rugbi, utilit-
zar eines d’iniciació com les 
trobades organitzades per 
les escoles dels diferents 
clubs catalans és una gran 
oportunitat d’aprenentatge 
pels jugadors principiants. 
Dissabte passat, les pistes 
Paco Águila acollir ien un 
esdeveniment d’aquestes 
característiques, dirigit a 200 
nens i nenes de categoria 
sub6, sub8, sub10 i sub12. El 
Rugby Badalona, el Sitges, 
els Spartans de Granollers 
i el Catalunya Central es 
trobarien a la nostra ciutat per 
gaudir d’una matinal d’esport.

Futbol | Redacció

Un CF Badalona de play-off torna a conquistar el Mini (1-3)

Aquest equip ja coneixia la 
sensació que es viu quan 
es guanya al camp del club 
més poderós. La temporada 
passada, el Badalona havia 
estat capaç de tombar el 
Barça ‘B’ al Mini (0-1), però 
aquell f i l ial blaugrana no 
comptava amb la solidesa 
del d’enguany. El conjunt de 
Manolo González no es deixa-
ria menystenir per la condició 
de favorit ostentada per l’equip 
de Gerard López i aconse-
guiria marxar cap a casa 
mantenint-se invicte. Fent un 
partit intel·ligent i aprofitant els 
espais deixats pel Barça ‘B’ 
en defensa, el bloc escapu-
lat duria el duel cap al seu 
terreny. Agudo (34’) i Moha 
(38’) apareixerien abans del 
descans per obrir diferències 
(0-2), mentre que Toni Lao 

(56’) seria l’encarregat d’anotar 
el 0 a 3 en un córner (0-3). El 1 
a 3 de Romera (85’) no altera-

ria el resultat final i el Badalona 
podria ascendir fins als llocs 
de play-off.

Esports
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Bàsquet | Redacció

El Divina Seguros perd el ritme contra l’Estudiantes (83-71)

E l s  p a s s o s  e n d a v a n t 
efectuats a Manresa i  a 
casa davant l ’Unicaja no 
tindrien continuïtat al WiZink 
Center de Madrid, escenari 
on hi esperava el Movistar 
Estudiantes de Salva Maldo-
nado, Samaniego, Goran 
Suton i Sitapha Savané. La 
Penya desaprofitaria una 

màxima renda favorable 
d’onze punts (20-31) i, jugant 
a un ritme defensiu realment 
baix, veuria com el conjunt 
col•legial capgirava totalment 
la situació liderat per Jackson 
(32 de valoració). Després 
de passar pels vest idors 
conservant encara la iniciati-
va (36-38), el Divina Seguros 
començaria a patir a causa 
de la forta pressió exercida 

17

sobre els seus bases. Amb 
Vasiliauskas desaparegut en 
combat i amb Sàbat sense 
estar al nivell d’altres dies, el 
bloc d’Ocampo necessitaria 
buscar altres opcions, però 
ni el triple (7/21), ni referents 
ofensius com Bogdanovic, 
ni cap dels tres pivots de 
l’equip servirien per tallar 
e l  pas endavant  fe t  per 
l’Estudiantes (83-71).

Futbol | Redacció

El Seagull encaixa la primera derrota de la temporada (1-0)

Havia d’arr ibar algun dia 
i finalment s’ha donat. En 
la desena jornada de lliga, 
el fins ara líder invicte de 
la Segona Divisió Femeni-
na perdria la seva condi-
ció d’immortal. El Seagull 
ced ir ia la pr imera p laça 
a l  Barça ‘B ’  després de 
caure contra el Son Sardina 
(1-0). Aquesta setmana les 
gavines poden recuperar el 
lideratge si vencen el filial 
blaugrana. 
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Participar per a decidir 
un futur millor

Un Ayuntamiento inca-
paz de dar respuesta a 
los problemas reales 

Roger Sallas
@RogerSallas
Geògraf

En el momento de escribir este 
artículo, hacía justamente 522 
días que Badalona Capaç, 
fundación sin ánimo de lucro 
que trabaja para mejorar la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad, espera que 
el gobierno deje de paralizar el 
proyecto de construcción de su 
nuevo centro ocupacional que 
se tiene que ubicar en la Morera. 
Un proyecto muy necesario 
para la entidad ya que en la 
actualidad dispone de un centro, 
ubicado en Sant Roc, que está 

en un estado lamentable y, 
lo que es peor, no puede dar 
cobertura a todas las personas 
que lo necesitan. Además de 
los 300 usuarios que tiene en 
estos momentos, tiene una lista 
de espera de casi 200.
Gracias a un acuerdo con una 
cadena de supermercados, 
Badalona Capaç había conse-
guido a cambio de su solar en 
Sant Roc la construcción de 
un nuevo centro, totalmente 
equipado, y sin ningún coste 
ni para la entidad ni para la 
ciudad. Un acuerdo beneficio-
so para ambas partes, aunque 
lo que la Fundación no podía 
esperar es que fuese el mismo 
Ayuntamiento el que paralizara 
este acuerdo entre privados, a 
base de engaños, mentiras y 
propuestas alternativas invia-
bles. 

Rosa del Amo
@rosadelamo

En unos días se celebrará un 
pleno extraordinario forzado por 
todos los partidos de la oposi-
ción para exigir a este gobierno 
de la CUP que deje de jugar 
con un tema tan delicado como 
este y, lo más importante, deje 
de paralizarlo. Después de 522 
días, no se aguanta por ningún 
lado la instrumentalización 
partidista que los responsables 
municipales están haciendo 
de este tema, porque con esta 
lamentable actuación están 
poniendo en riesgo el futuro de 
las personas con discapacidad 
de Badalona. Y si hay algo que 
como ciudad no nos podemos 
permitir es eso precisamente: 
poner en riesgo el futuro de 
nadie, pero mucho menos de 
aquellos que más nos necesitan 
dándoles la espalda y engañán-
doles continuamente. 

Aquests dies Badalona està 
immersa en la fase final d’un 
procés participatiu històric per 
a decidir el destí de 14 milions 
d’euros, que és gairebé la meitat 
del pressupost d’inversions 
municipal per aquest mandat. 
Som referent de la implicació 
dels i les veïnes en la vida política 
de la ciutat. És una iniciativa que 
avança cap a una nova manera 
d'entendre la democràcia en el 
món local, però també nacional. 
Valors plenament democràtics 
per a bastir un futur més just. Es 
tracta d’una de les més de 6.000 
experiències que s’han produït 
arreu del món des dels anys 
80 del segle XX, quan aquesta 
mecànica participativa va tenir 

un punt d’inflexió de referència 
mundial a Porto Alegre, al Brasil. 
I ara, el 2016, Badalona se situa 
a la primera divisió de la parti-
cipació ciutadana. Treballem 
perquè s’hi mantingui, per a 
exportar l’experiència arreu i 
per a corregir-ne les mancances 
que ho facin millorar.
La intervenció directa dels i les 
badalonines no pot fer por a 
ningú que es consideri demòcra-
ta, ans el contrari. Es tracta 
d’un exercici imprescindible de 
conscienciació per a superar 
les limitacions evidents de la 
democràcia representativa. I 
cal aplaudir l’aposta d’aquest 
Govern municipal, que de juny 
a octubre ha fet 22 sessions 
arreu de la ciutat explicant el 
procés a la població, entitats i 
treballadors municipals. Sense 
un govern municipal disposat a 
obrir-se a la ciutadania, això no 
funciona. 
Que, a més, hi hagi una setan-
tena d’entitats de la ciutat 
col·laborant amb el procés 
(informant i facilitant punts 
de votació presencial per a 
superar la fractura digital, 

fonamentalment), és impres-
sionant. Demostra les ganes 
que tenim la gent de participar 
activament des del carrer en les 
decisions de ciutat, i de país. 
Això m’ha recordat l’exemple 
d’autoorganització popular de fa 
dos anys a la ciutat, que ens va 
permetre fer el referèndum del 
9N, superant traves i amenaces 
dels Govern del PP d’aleshores 
a Badalona i a Madrid.
Aprendre a participar: als qui 
pretenguin deslegitimar el 
procés apel•lant a una hipotèti-
ca baixa participació en aquest 
històric procés, cal recordar-
los que (1) no tenim dades de 
referència perquè no existeix 
cap precedent com aquest; i (2) 
la societat requerim de pedago-
gia i exercicis de gimnàstica 
participativa per a superar 
l’apatia de dècades i aprendre 
a empoderar-se per a decidir el 
nostre futur.  Aquest és un pas 
més cap a la construcció d’una 
ciutat i un país lliure i millor, que 
escolta la seva gent. Badalona, 
aprofitem l’oportunitat històrica i 
entrenem-nos pel 2017: partici-
pant, decidim el nostre futur. 

Opinió
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Pep Guardiola s'uneix a 
l'ajuda humanitària de 
Proactiva Open Arms

L'entrenador del Manchester City 
protagonitza la nova campanya 
de suport a la missió que aquesta 
ONG badalonina  realitza al mar 
Mediterrani i al mar Egeu. Amb 
aquesta campanya, Guardiola 
s'ha sumat als esforços de Proac-
tiva Open Arms per aconseguir 
recursos i així mantenir actives les 
missions a Lesbos i la Mediterrà-
nia central. L'anunci ja s'ha penjat 
a diverses xarxes socials.

En #Badalona somos tan chulos, 
que tenemos paradas del bus, 
dentro del aparcamiento del 
Decathlon
@haunt_3

Cal felicitar a tothom al 
#bàsquetsolidari d'avui a 
#Badalona, el nois d #LaLlauna 
han pogut ser els campions 
#solidaritat #bàsquet
@Uncababdn

Fer un #Correllengua a la 
Rambla és com si es fa una 
festa només d'Erasmus: 
#autoconsum #Correllen-
gua2016 #Badalona
@copdedestral

Per col·laborar amb aquesta secció pot enviar la seva foto antiga a: 
badalona@eltotbadalona.cat

Umbert, Serra i Canals a la Rambla de Badalona. 
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La polèmica entre l'Ajuntament 
de Badalona i el Club de Futbol 
Badalona, pel conveni del nou 
estadi que s'ha d'inaugurar d'aquí 
un mes, ha arribat al terreny de 
joc. El passat dissabte, al Minies-
tadi i davant el filial del FC Barce-
lona, els  jugadors escapulats 
van saltar a la gespa amb una 
samarreta reivindicativa en què 
s'hi podia llegir "Ajuntament, 
respecte a 113 anys". 

Sorprèn...
Fins ara quan malauradament teníem una 
urgència relacionada amb els nostres ulls 
havien de desplaçar-nos fins a l'Hospital de 
la Vall d'Hebron de Barcelona. Tot i tenir una 
unitat d'oftalmologia a Can Ruti no dispo-
sava de servei durant les 24 hores del dia ni 
tampoc els caps de setmana. Des d'aquest 
dilluns això ha canviat. La cartera de serveis 
de l'Hospital Germans Trias ha augmentat 
amb la posada en marxa del servei d'atenció 
d'urgències continuades d'oftalmologia a 
la seva població de referència. Per tant, 
800.000 persones de les comarques del Bar-
celonès Nord i del Maresme es veuran be-
neficiades d'aquesta ampliació d'urgències. 
Algunes de les patologies destacades que 
es podran atendre seran els despreniments 
de retina, traumatismes o atacs aguts de 
glaucoma. Una bona notícia per seguir 
convertir Can Ruti en el veritable hospital de 
referència.

...i no sorprèn a Badalona 
Aquest dissabte, 19 de novembre, serà el 
“super dissabte” del Procés de votació ciu-
tadana per decidir en què es destinaran 14 
milions d’euros del pressupost d’inversions 
a Badalona. Durant tot el dia s’habilitaran 
diferents punts de votació en diversos punts 
neuràlgics de la ciutat fent una crida al vot 
dels badalonins i badalonines. La idea, 
segons ha explicat l'Ajuntament de Badalona, 
és facilitar el vot a tothom que ho vulgui a 
peu de carrer. Tota la ciutadania empadrona-
da a Badalona identificada amb el DNI, NIE o 
el passaport podrà votar per les inversions de 
tota la ciutat i les de districte que esculli, amb 
el límit pressupostari corresponent en cada 
àmbit. Aplaudim la iniciativa del govern muni-
cipal. Cal augmentar la participació ciutadana 
que l'any passat, durant el primer pressupost 
participatiu, només va tenir la implicació de 
l'1,5% de la població de Badalona. Ara cal 
votar i dir-hi la nostra.
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El CF Badalona demana “respecte” al Miniestadi 

La piulada sobre l'Hospital 
de Can Ruti i l'augment 
de l'atenció d’urgències 
continuades d’oftalmologia 
ha estat la més seguida 
aquesta setmana al nostre 
perfil de Twitter.

El més llegit al nostre Twitter 
twitter.com/totbadalona

L'inici del procés per 
decidir en què es destina-
ran 14 milions d’euros del 
pressupost d’inversions 
de Badalona ha estat el 
post més seguit. Només 
dilluns va superar les 
10.000 lectures. 

El més llegit al nostre Facebook 
facebook.com/tot.badalona

14.506 lectures

Opinio-18-19.indd   3 15/11/2016   14:00:29



22 25

Lectors

Només tenia cinc anys quan 
es van a traslladar a l’escola 
nova del parc de ca l’Arnús.
Era evident que l’edifici de 
l’escola vella Lola Anglada 
necessitava una rehabilita-
ció urgent. En el seu estat 
era un perill per a tothom. 
Així que, un bon dia, tots els 
que formaven part de la gran 
famíl ia de la vel la escola 
Lola Anglada ens varen a 

Roger F. Fuentes i Susana

L’institut Lola Anglada
traslladar a una nova escola. 
Recordo que alguns alumnes 
van plorar. Altres, els pares, 
ens van explicar coses de 
l’escola. També molts d’ells 
foren alumnes de l ’escola 
graduada Martínez Anido, 
ara Lola Anglada. Moltes de 
les nostres famílies van anar 
a aquesta centenària escola. 
De totes maneres, als més 
petits ens van explicar que no 
era un comiat per a sempre, 
sinó més bé un fins aviat. 

Les administracions s’havien 
compromès a rehab i l i tar 
l’escola i transformar-la en 
institut. Així que, quan acabés 
els meus estudis de Primària, 
podria continuar al barri de 
Canyadó estudiant l’ESO. El 
que no entén és com s’han 
passat els anys i no s’han 
començat les obres! Ara faig 
quart de Primària, segur que 
estarà construït l’institut quan 
acabi la Primària i podré anar 
al nou institut?

Fa temps que cada diumen-
ge anem a donar un volt amb 
els nens al parc de Ca l'Arnús 
i durant els darrers mesos he 
observat la decadència del 
parc. Sembla que el govern 
d'ara no li importa, el més 
mínim, aquest gran parc que 
tenim els badalonins. Plantes 
seques, brossa, pintades i un 
gran abandonament. Així es 
podria resumir l'estat actual 
del parc. Una pena que una 
jo ia com aquesta est igui 
deixada de la mà de déu. 

Ramon Pujol

La decadència de Ca l'Arnús
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La tranquil·litat d’una trucada

Des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.
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La direcció no és fa responsable 
de les opinions expressades en 
aquesta secció. Aquestes han 
sigut expressades lliurament i de 
forma voluntària per les perso-
nes que signen cada escrit.
Els comentaris referents a infor-
mació apareguda en la secció són 
única i exclusivament responsabi-
litat de la persona o institució que 
la realitza.

Els texts d'aquesta secció:
• No poden excedir les 350 
paraules, en cas contrari seran 
resumides o no seran publica-
des.
• La publicació es reserva el dret 
de publicar les cartes, així com 
de resumir-les quan ho consideri 
oportú, o eliminar part del text 
si és considera que vulnerin el 
següent punt de la normativa.

• No és publicaran les cartes 
que continguin obscenitats, 
atacs personals i difamatoris 
evidents, així com qualsevol tipus 
de comportament antisocial que 
atemptin a les bones costums o 
escrits malintencionats o inade-
quats.
• No es retornaran els originals, 
ni és facilitarà la informació facili-
tada pels autors.
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Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@eltotbadalona.cat

Fa setmanes que els bancs 
del passeig marítim pateixen 
els efectes de nombrosos 
actes incívics. Cada setma-
na veig un o dos d'aquests 
bancs totalment destros-
s a t s .  Q u e  h i  g u a nye n? 
Caldria redreçar l'educació 
d'aquests joves per evitar 
actes com aquests. 

Ruth Fernàndez

L'incivisme a tot arreu

Ja fa temps que sentia parlar 
de les rates que corren pels 
jardins de la Plaça Pompeu 
Fabra, però ja les he vist 
personalment !!,  aquesta de 
tamany considerable (compa-
rar amb voreres jardins i forat 
arbre) li vaig fer la foto el 
diumenge dia 06 de Novem-
bre a les 12,30 hores a plè 
sol, anava i venia  dels jardi-
nets sensa cap tipus de por 
de mi i la meva senyora, a 
uns 6 metres nostre, ni hauria 
pogut  fer una buck de fotos. 
A aquesta hora passa mòlta 
gent, nens i nenes jugant 
a prop, i el "bitxo" per allà 
passejant. Crec que ja va sent 
hora que l´Ajuntament prengui 

Jordi Vilaró

Rates els jardins de Pompeu Fabra

sèries mesures sanitàries 
efectives per evitar les anades 
i vingudes d´aquest tipus de 
"bestiar" per aquest lloc tan 
bonic i cèntric de la nostra 

ciutat, tant pèls grans com 
els petits que gaudim d´els 
jardins de Pompeu Fabra, no 
sigui que tinguem un disgust 
.....
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Cultura

El musical "Els Miserables" s'estrena amb molt nota 
a la Sala Albéniz de Tiana

El poeta i escriptor francès 
Víctor Hugo va escriure a l’any 
1862 una de les seves obres 
més emblemàt iques, 'Els 
Miserables'. Des de llavors 
s'ha transformat en una de 
les obres més representades 
mundialment i aquests dies 
ha arribat a Tiana. La Socie-
tat Recreativa Els Nou Pins, 
de Tiana, la porta a escena 
a la Sala Albéniz. Més d'una 
cinquantena d'actors i actrius 
han estat tot un any assajant 
per por tar aquest c làssic 
damunt dels escenaris. Han 
estat moltes hores de feina, 
molts dies fins la matinada, 
per fer realitat aquest projec-
te. S'ha de destacar la gran 
escenografia, la banda sonora 
gravada en un estudi de so 
professional i un vestuari 
cuidat fins el darrer detall. 

L'obra ha estat dirigida per 
en Benjamí Gómez i entre els 
actors i actrius compta amb 
un bon grapat de badalonins. 
Com sempre, la bona feina té 
un resultat i durant sis dies i set 
sessions la Societat Recreati-
va Els Nou Pins estan fent un 
muntatge d'una alta qualitat. La 
prova és la resposta del públic. 

Teatre | Carles Carvajal

Queden molt poques entra-
des per aquest darrer cap de 
setmana de representacions. 
El teló s'aixecarà aquest diven-
dres 18 a les 22h, dissabte 19 
amb doble sessió, a les 18h i 
a les 22h i diumenge 20 a les 
18:30h. Les poques entrades 
que queden poden adquirir-se 
al web ticketea.com. 

Imatge de l'obra “Els Miserables” de la Societat Recreativa
Els Nou Pins, de Tiana

Cançons mecanoscrites, nou disc del badaloní Martí Serra

 “No hagués pensat mai que 
faria un disc com “Cançons 
mecanoscrites” (Temps Record 
2016). Però de vegades la vida 
ens posa cap per avall, i quan 
aconseguim redreçar-nos, ja 
no som els mateixos; res no 
és igual. Acostumat al saxo i 
al jazz, aquest cop Serra s'ha 
vist sorprès per unes cançons, 
melodies i versos que han anat 
sortint de dins seu. El badaloní 
assegura que “no ho he buscat, 
no ho he triat. Ha anat així”. 
Això ens diu Martí Serra del seu 
últim àlbum, un disc molt perso-
nal que s’allunya del jazz per 

acostar-se al món de la cançó i 
del pop. A més del saxo, el seu 
instrument habitual, Serra agafa 
aquest cop el baix elèctric, i fins 
i tot canta en algunes cançons, 
tot i que la veu principal del disc 
és la de la Gemma Abrié. Serra 
també s'envolta de més badalo-
nins. El percussionista i bateria 
Aleix Tobias, els guitarristes 
David Soler i Josep Traver i la 
pianista Mar Serra completen 
els Pintors d’Ànimes, el grup 
que dóna forma a deu compo-
sicions originals que ens passe-
gen pel món interior de Serra, 
tant musical com personal. 
“Cançons mecanoscrites” és un 
disc emotiu, intens; interpretat, 

Música | Carles Carvajal

Portada del nou disc 
d'en Martí Serra 

arranjat i enregistrat minuciosa-
ment, cuidat fins a l’últim detall. 
El disc serà presentat el proper 
3 de desembre, a les 21h, al 
Teatre Principal de Badalona. 
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Carrer a carrer 

Jaume Ribó i 
Sayol (Badalona 
1863-Barcelona 
1943).Industrial 

corder. Va continuar i expan-
dir el negoci del seu pare i el 
traslladà al barri de Canyadó 
entorn el 1914. Estigué al ca-
pdavant de l'empresa al llarg 
del procés de mecanització, i el 
1934 la transformà en societat 
anònima. Vinculat al centre ca-
talanista Gent Nova, també fou 

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

membre de l'Orfeó Badaloní, 
del qual fou escollit president 
el 1924, poc abans que fos 
clausurat per Primo de Rivera. 
Quan el 1930 l'entitat pogué 
reprendre les activitats fou re-
elegit, i el 1934 l'homenatjà i el 
nomenà president honorari. El 
carrer està situat al costat on hi 
havia la corderia que ell regen-
tava, encara en funcionament 
quan es va adoptar l'acord, però 
desapareguda en l'actualitat.

La Rambla, la plaça de la Vila 
o el Teatre Principal seran 
els escenaris, aquest dissa-
bte, de la tercera edició del 
“Festivitas Bestiarum”, la festa 
que tancarà la temporada del 
calendari festiu de les “bèsties” 
de Catalunya. Durant tot el dia 
hi haurà actuacions a l'aire 
lliure, cercaviles, una planta-
da de bèsties a la Rambla i 
un acte, a les 17h, al Teatre 
Principal d'accés lliure. 

Carrer 
Jaume Ribó 

Canyadó

Aquest dissabte, concert 
de Santa Cecília

Després de l ’èxit aconse-
guit amb Obeses, la Banda 
Simfònica de Badalona ens 
proposa un nou projecte ple 
de reptes. 
Al concert de Santa Cecília 
interpretarà “ la Fanfàrr ia 
o límpica i  tema” de John 
W i l l i a m s  d e  l a  m à  d e l 
codirector Miquel Arrué.“La 
4 simfonia en fa menor, op. 
36” de Txaikovski tancarà el 
concert que començarà a les 
21h al Teatre Zorrilla. 

Punt de trobada 
d'artistes al Festival 
ArtisCospa

ArtiCospa és una experiència 
pionera a Badalona. Comprèn 
un punt de trobada anual 
d’artistes badalonins i d’altres 
parts, on poder exposar, inter-
canviar experiències, observar 
altres formes de creació i on dur 
a terme creacions col•lectives. 
La primera edició del Festi-
val tindrà lloc aquest cap de 
setmana, dissabte i diumenge, 
a la nau 3 de l'Escorxador de 
la Salut.

Can Boter i Ca l'Almera 
protagonistes d'un 
llibre
Els dos establiments emble-
màt ics de Badalona són 
alguns que hi figuren al llibre 
“Botigues emblemàtiques de 
Catalunya. Un viatge per viure 
i sentir la història” editat per 
Angle Editors. El llibre, que ha 
sortit fa pocs dies a la venda, 
inclou imatges i història de 
Can Boter i Ca l'Almera. 

Arriba el Festival 
“Bestiarum” al Centre 
de Badalona 
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Divendres 18
Exposició “La nostra 
ciutat”, a càrrec del Grup de 
Belles Arts del Museu, fins 
el 24 de novembre, al Centre 
Cívic de Dalt la Vila 

VIII Fira medieval al Pas-
seig de la Salut, durant tot el 
dia, i també dissabte 

En català llegim i parlem. 
Iniciació a la lectura i la 
conversa en català. 'El temps 
de les cireres' de Montserrat 
Roig, a les 16h,a la Bibliote-
ca de Pomar

Badalona es mostra: 'So-
mos la revolución', a les 20h, 
al Casal Cívic de Pomar 

Teatre,  amb la represen-
tació de ‘Ciara’ amb l’actriu 
Àngels Bassas a les 21h, al 
Teatre Zorrilla 

Dissabte 19
Festival “Bestiarum” durant 
tot el dia a diversos espais 
del Centre de Badalona 

6è Obert de Scrabble dels 
Països Catalans, del 10h a 
20h, al Casal del Centre del 
carrer Ignasi Iglesias, 38-40 

Festival ARTISCOPA, 
durant tot el dia, al Centre 
Cultural l'Escorxador-NAU3 

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

Diumenge 20 
Cursa de la Dona de Bada-
lona, a les 9:30h, al Passeig 
Marítim 

Visita guiada a la fàbrica 
de l'Anís del Mono, a les 
10h i a les 12h. Més informa-
ció al Museu 

7a Marató de Country a fa-
vor de la Fundació Contra el 
Càncer, a les 11h, a la Plana 

Badalona es mostra amb 
l'obra 'Ours durs' a les 19h al 
Centre Cultural l'Escorxador-
NAU3 

Dilluns 21
En català llegim i parlen, 
amb 'País Intim' de Maria 

28

Badalona

29
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Barbal, a les 10:30h, a la 
Biblioteca Can Casacuberta

Dimecres 23

Inauguració de l'exposició: 
Història del barri de Sant 
Crist de Can Cabanyes amb 
motiu de la data simbòlica 
del centenari de la construc-
ció de les primeres cases 
del barri 

Dijous 24
En català llegim i parlem, 
'Romeu i Julieta' de William 
Shakespeare, a les 17:30h, a 
la Biblioteca de Sant Roc

Conferència ‘La cuina a 
Sant Jeroni de la Murtra’, 
a càrrec de Joan Rosàs, 
historiador especialista en 
època medieval, a les 19h, al 
Museu de Badalona

Taula rodona sobre l'obra 
poètica i pictòrica de Màrius 

29

Sampere, a les 19h, a l'Espai 
Betúlia 

Taller ‘L’únivers de les 
Olors’ activitat vinculada de 
l’exposició ‘Nasevo. Olfacto-
rim Badalona’, a  les 19h, a 
l'edifici del Carme 

Montgat
Diumenge 20
Mercat de segona mà, 
durant el matí, al Parc del 
Tramvia 

Tiana
Divendres 18
Musical Els Miserables a 
càrrec de la Societat Re-

I el pròxim cap
de setmana...
 

Diumenge 27
Mercat del Trasto, durant 
el matí, al parc de les 
Muntanyetes 

creativa Els 9 Pins de Tiana. 
Representacions dies 19, 
doble sessió i dia 20 
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Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

 Música

La Matilde té 24 anys. Ha deixat 
el seus estudis d’art i compar-
teix pis amb unes bessones.
Un bon dia, oblida la bossa en 
un cafè i una setmana després 
un home desconegut l’hi torna. 
Aquesta trobada ho canvia tot. 
El Yann té 26 anys, té estudis 
universitaris però està sense 
feina.

Una vida millor

Gavalda Anna 

Edicions 62

Facilitat per Saltamartí Llibres

Enric Montefusco
Meridiana

Un any des-
prés de la 
d i s s o l u c i ó 
de Stands-
till, el que va 
ser el seu 
f u n d a d o r , 
compositor i 

vocalista inicia la seva carrera 
en solitari amb un àlbum de de-
but, Meridiana. Fidel a la seva 
clàssica concepció de música 
com a catarsi però més autor 
que mai.

Wantun
No hi ha herois

Els bla-
nencs han 
tornat tres 
anys des-
prés del seu 
darrer EP, 
Ep! (Picap, 
2013), amb 

ganes d'acabar d'una vegada 
per totes amb els mites d'aquells 
herois que ens il·luminaven la 
cara de ben petits.

Informació i reserves 93 224 56 11
Horaris Cartellera 

93 464 13 13 - 93 464 65 65

Editorial

Narrada en primera persona 
per un home de setanta anys, 
Sortir a robar cavalls rememora 
un estiu d’infantesa en què dos 
nens, sense saber-ho, repro-
dueixen en els seus jocs secrets 
els conflictes dels adults en 
un poble a Noruega. La vida al 
bosc, la presència dels animals, 
la relació amb el pare pocs dies 
abans de la seva desaparició, el 
despertar de la consciència da-
vant d’uns fets plens de guerra 
i d’amor.

Sortir a 
robar cavalls 

Petterson Per

Club editor
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Núm. PROPOSTA A VOTACIÓ
IMPORT 

INVERSIÓ

1 Adaptar els passos de vianants per a perso-
nes amb mobilitat reduïda

 280.000 €

2 Reformar i condicionar el Centre Cívic la Morera 78.000 €

3 Parcs adaptats 80.000 €

4 Plataforma parada autobús B3 a l’avinguda 
de Morera

7.000 €

5 Adequació del camí que creua el parc G4 a 
continuació del carrer de Campoamor

 365.000 €

6 Rehabilitar i adaptar el parc infantil del camí 
de Sant Jeroni de la Murtra  . 48

14.000 €

7 Millorar l’enllumenat de les avingudes de Bac 
de Roda i de Morera

 150.000 €

8 Arranjar els voltants del Mercat Municipal 
Pomar - Morera

 130.000 €

9 Pavimentació de l’avinguda de Bac de Roda  836.000 €

10 Més gronxadors 30.000 €

11 Millora de l’encreuament de l’avinguda de  
Llenguadoc i la carretera de Canyet (no rotonda)

 462.000 €

12 Vorera al carrer de Fogars de Tordera 7.000 €

13 Construir la vorera de l’avinguda d’en Morralla 39.000 €

14 Cobrir la pista esportiva de Bonavista  850.000 €

15 Pavimentar l’avinguda de Pomar  490.000 €

16 Millores al parc infantil del carrer de Sallent 
amb l’avinguda del Primer de Maig

8.000 €

17 Solars dels carrers de Tànger, del Gregal i 
del Migjorn

 250.000 €

18 Projecte de recuperació de la riera de Pomar 
(fase 1)

 385.000 €

Núm. PROPOSTA A VOTACIÓ
IMPORT 

INVERSIÓ

1 Crear zones verdes a la Salut Alta  100.000 €

2 Reurbanització del carrer de la Mare de 
Déu de Lorda (fase 1) 

 480.000 €

3 Reurbanització del carrer d‘Europa 
(fase 1)

 712.800 €

4 Reurbanització del carrer de la Pau  415.000 €

5 Millora de l’enllumenat i l’accessibilitat de 
l’avinguda de Sant Salvador a Llefià

40.000 €

6 Accessibilitat al carrer d’Hipòlit Lázaro 
(nou ascensor)

 400.000 €

7 Remodelació del parc de les Palmeres  500.000 €

8 Més bancs a l’avinguda del Marqués de 
Sant Mori

1.100 €

9 Il·luminació de la plaça de Salvador 
Allende

35.000 €

10 Millora dels passos de vianants al carrer 
d’Àsia

6.000 €

11 Remodelació de la plaça de la Pipa a Llefià  484.000 €

12 Separació de la zona infantil i d’adults a la 
Biblioteca Llefià - Xavier Soto 

23.000 €

13 Adequació d’equipaments estació de 
metro de Llefià

62.000 € 

Núm. PROPOSTA A VOTACIÓ
IMPORT 

INVERSIÓ

1 Construcció de rampes per millorar 
l'accessibilitat 

 300.000 €

2 Accessibilitat Escola d'Adults, ascensor i 
instal·lació elèctrica

1 49.000 €

3 Adequació de la part superior del dipòsit 
de vehicles. Mirador Can Cabanyes 

 456.300 €

4 Acabar la mitjana del carrer de la travesse-
ra de Montigalà

 468.000 €

5 Rambla de Sant Joan entre els carrers de 
les Planes d’en Sunyol i de Súria, arranjar 
mur per ampliar vorera

 54.000 €

6 Remodelació de la plaça del Dr. Fleming  770.000 €

7 Remodelar el carrer del Pintor Brunet  69.000 €

8 Remodelar i adequar la plaça de Sistrells  123.000 €

9 Enjardinament del talús del passatge del 
Riu Garona i del Camp de Futbol Lloreda 

65.000 €

10 Enjardinament de les zones entre el 
passatge del Riu Segre i l’avinguda de 
Catalunya

12.000 €

11 Reg automàtic als parterres de la rambla 
de França 

2.000 €

12 Pas de vianants als parterres de la plaça 
de Maria Victòria dels Àngels amb el 
carrer de Mozart 

20.000 €

Núm. PROPOSTA A VOTACIÓ
IMPORT 

INVERSIÓ

13 Enjardinament del talús del carrer Escul-
tor Clarà amb el carrer de Pau Picasso 

 150.000 €

14 Enjardinament de carrer de Miguel 
Hernández

15.000 €

15 Eixamplar la vorera del carrer de la 
Pallaresa, entre els carrers del Paradís i de 
Bonavista, i esglaons que impedeixin el 
pas per la vorera 

 440.000 €

16 Eixamplar les voreres del carrer de Carles I 
entre els carrers del Paradís i de Bonavista 

 484.000 €

17 Ampliació de les voreres al passatge de 
Milà i Fontanals 

 154.000 €

18 Ampliació de la vorera del carrer de 
Fortuny (costat senars)

 47.500 €

19 Ampliació de les voreres al carrer de Milà  307.400 €

20 Ampliació de les voreres al carrer  de 
Gènova

 84.000 €

21 Ampliació de les voreres al carrer de Perú  320.000 €

22 Ampliació de les voreres al carrer de 
Canelones

 247.400 €

23 Ampliació de les voreres al carrer de 
Pedro Antonio de Alarcón 

 252.000 €

24 Ampliació de les voreres al carrer de Sicília  367.200 €

25 Eliminació dels pals de cablatge al carrer 
de Marià Benlliure 

 135.000 €

Pressupost d’Inversions Municipal

PARTICIPA I DECIDIM BADALONA

Núm. PROPOSTA A VOTACIÓ
IMPORT 

INVERSIÓ

1 Reurbanització del carrer de Fluvià  240.000 €

2 Reurbanització del carrer de Barcelona  100.000 €

3 Reurbanització de la plaça i del carrer de 
l’Oli i del passatge de Barberà

 100.000 €

4 Millorar comunicació de Dalt de la Vila 
amb Morera i Bufalà 

45.000 €

5 Millora de la plaça de les Gavines 30.000 €

6 Pavimentació del carrer de Guifré (Roger 
de Flor - Sant Ignasi de Loiola) 

 175.000 €

7 Reurbanització del carrer de Sant Isidre  630.000 €

8 Millora sauló de la plaça de Carme Guasch 1.050 €

9 Reurbanització del carrer de la Riera d’en 
Matamoros (Francesc Layret - Germà Juli) 

 170.000 €

10 Ampliació de les voreres del carrer de 
Maria Cristina

 143.000 €

Núm. PROPOSTA A VOTACIÓ
IMPORT 

INVERSIÓ

11 Ampliació de les voreres del carrer de la Conquista  580.000 €

12 Ampliació de les voreres del carrer de Sagunt  550.000 €

13 Millores de la plaça de la Tenora i de la plaça de 
Pep Ventura

 8.000 €

14 Millores urbanes al voltant de l’Hospital Municipal  200.000 €

15 Terreny de les corderies:  
estacionament i zona verda

 685.000 €

16 Retirada de les línies elèctriques aèries del 
carrer d’Alfons XII amb el carrer de Maria 
Auxiliadora 

25.000 €

17 Pavimentació d’alguns carrers del polígon 
Can Ribó 

 300.000 €

18 Reurbanitzar el carrer de Güell i Ferrer  572.000 €

19 Reurbanitzar el carrer del Príncep de Bergara  304.000 €
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Núm. PROPOSTA A VOTACIÓ
IMPORT 

INVERSIÓ

1 Espai jove a Sant Roc  424.000 €

2 Ampliar l’espai del Centre Cívic Sant Roc 130.000 €

3 Condicionament sota l’autopista  500.000 €

4 Millores a les places del districte (mobiliari, 
enjardinament...)

 300.000 €

5 Reurbanitzar les zones interiors de les avingu-
des del Marqués de Mont-roig, del Maresme i 
del carrer d’Alfons XII

 500.000 €

6 Millores urbanístiques 50.000 €

7 Reurbanitzar el passatge del Comerç  128.000 €

8 Pla d’enjardinament i arbres 18.000 €

9 Canvi dels vidres de les finestres de la Biblio-
teca Sant Roc 

30.000 €

Núm. PROPOSTA A VOTACIÓ
IMPORT 

INVERSIÓ

1 Reurbanitzar el carrer de la República 
Portuguesa 

 370.000 €

2 Reurbanitzar el carrer d’en Guixeras  383.000 €

3 Reurbanitzar el carrer de Torras i Bages  233.000 €

4 Reurbanitzar el carrer de Latrilla  235.000 €

5 Reurbanitzar el carrer de Galileu  352.000 €

6 Millora de la plaça de Can Peixau 90.000 €

7 Renovació del parc infantil del carrer de 
Sant Jaume

25.000 €

8 Mobiliari 20.000 €

9 Millores accessibilitat als carrers 40.000 €

Núm. PROPOSTA A VOTACIÓ
IMPORT 

INVERSIÓ

1 Millores al Pla de clavegueram  600.000 €

2 Renovació i millores als equipaments educatius  500.000 €

3 Millora d’alguns parcs  (fonts, ombra, zones 
verdes) 

 90.000 €

4 Millora d’enllumenat  500.000 €

5 Millores per l’ús de la bicicleta (aparcaments, 
carrils...) 

 400.000 €

6 Renovació i millores als equipaments esportius  600.000 €

7 Millores en centres d’educació especial i 
residències de l’IMSP 

 350.000 €

8 Pla de solars buits, adequacions  100.000 €

9 Espai de joves i nou equipament multidiscipli-
nari a Llefià 

 2.400.000 €

10 Ampliació i millores de les zones de jocs  600.000 €

11 Rehabilitació bàsica d’Eines Canela per equipa-
ment de cultura tradicional i popular 

 400.000 €

12 Escola bressol municipal al barri del Progrés  2.000.000 €

13 Conversió en zona de vianants de diversos 
carrers 

 200.000 €

14 Renovació i millores als centres cívics  150.000 €

15 Subministrament d’arbrat i noves plantacions 
a tota la ciutat 

 360.000 €

16 Adequació de noves zones d’horts municipals  60.000 €

17 Equipament cultural a Ca l’Andal  2.000.000 €

18 Arranjaments i millores als mercats municipals  285.000 €

19 Nova biblioteca al districte 2  3.500.000 €

20 Millores al parc de Can Solei i Ca l’Arnús  500.000 €

21 Millores d’accessibilitat als equipaments 
municipals 

 200.000 €

22 Xarxa de camins escolars  100.000 €

23 Noves adquisicions de mobiliari urbà  300.000 €

Núm. PROPOSTA A VOTACIÓ
IMPORT 

INVERSIÓ

24 Creació de circuits per a la pràctica esportiva 
a l’aire lliure 

 60.000 €

25 Panells informatius a les parades d’autobús  44.000 €

26 Construcció d’una instal·lació d’esports multiu-
sos a La Colina 

 1.500.000 €

27 Casal de gent gran a Dalt de la Vila  1.320.000 €

28 Casal de gent gran a Can Jumberca  1.812.500 €

29 Accés al parc de la serralada de Marina des de 
Montigalà 

 150.000 €

30 Ampliacions i millores de les àrees de gossos  100.000 €

31 Parcs urbans berenador de Can Ruti  150.000 €

32 Punts de llum per actes a l’espai públic  120.000 €

33 Projecte de la recuperació de l’entorn de Can 
Ruti. Font del Pop i de Can Ruti 

 38.500 €

34 Millores al Museu de Badalona  478.000 €

35 Millores a la Biblioteca Central Urbana Can 
Casacuberta 

 160.000 €

36 Equipament sociocultural carrer dels Apenins  2.000.000 €

37 Millores a l’Escola del Mar i a l’Escola de Natura  55.000 €

38 Dignificació del teatre romà i altres elements 
patrimonials del barri Dalt de la Vila 

 52.300 €

39 Dignificar de l’entorn del turó d’en Boscà  30.000 €

40 Arranjament de l’Escola de Música Moderna  700.000 €

41 Construcció instal·lació ramadera gestió 
forestal

 110.000 €

42 Projecte paisatgístic de condicionament del 
camí d’accés a Can Miravitges (fase I) 

 250.000 €

43 Carril d’aigües obertes al mar  1.000 €

44 Recuperar projecte de biòtops al pont del 
Petroli 

 525.000 €

45 Punts de càrrega oberts per a vehicles elèctrics  50.000 €

46 Camp regates de rem a Badalona  6.000 €
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Can Ruti ofereix atenció d’urgències 
continuades d’oftalmologia 
La car tera de serveis de 
l ’Hospi ta l  Germans Tr ias 
ha augmentat des d'aquest 
d i l l uns ,  d a t a  en  què  ha 
començat a donar atenció 
d ’urgènc ies cont inuades 
d ’o f ta lmo log ia a la  seva 
població de referència. Per 
t an t ,  8 0 0 .0 0 0  p e r s o n e s 
de l ’Àrea del Barcelonès-
Nord (Sant Adrià de Besòs, 
Badalona i Santa Coloma 
de Gramenet) i del Mares-
me es veuran beneficiades 
d’aquest servei. Algunes de 
les patologies destacades 
que es podran atendre a les 
urgències seran els despre-
niments de retina, traumatis-
mes o atacs aguts de glauco-
ma. Fins ara, tota aquesta 
població havia de desplaçar-
se a d’altres hospitals per 

s e r  a t e s o s  d ’u r g è n c i e s 
d ’a q u e s t e s  p a t o l o g i e s . 
Aquesta millora assistencial 
s’emmarca dins dels acords 
territorials de salut.  El Servei 
d’Oftalmologia de Germans 
Trias coordina el desplega-
ment de l’atenció continuada, 
que comptarà amb un segui-
ment periòdic de l’activitat 
per garantir-ne una atenció 
i uns resultats excel·lents.
El Servei d’Oftalmologia és 
present a l’Hospital Germans 
Trias des de l ’any 1985, i 
a dia d’avui es realitzen al 
voltant de 2300 interven-
cions quirúrgiques a l’any. 
El servei cobreix actualment 
totes les patologies i subes-
pecialitats, a la vegada que 
ofereix formació de metges 
residents especialitzats.

Avgd. President Companys, 57 - 08911

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

Telf. 93 464 21 34

Farmàcies
obertes de 9h a 22h

FARMÀCIA AGUILAR
Francesc Layret, 83 · 93 389 52 08

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

FARMÀCIA CAIRÓ 
Canonge Baranera, 60 · 93 384 04 53

F. EDUARD CONDÓN  
Ptge. Riu Ter, 18-20 · 93 460 28 55

F. FERRÉ-CLAPÉS  
Av. Martí Pujol, 133 · 93 384 48 06

FARMÀCIA GAY
Av. Martí Pujol, 6-8 · 93 389 53 03

F. J. SALLA FUSTER  
Salvador Seguí, 4 · 93 387 39 16

FARMÀCIA LLOREDA     
Av. Catalunya, 60-62 · 93 388 18 41

FARMÀCIA P. RELAT     
Antiga de València, 31 · 93 399 92 76

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

FARMÀCIA SERENTILL 
de Mar, 23 · 93 384 12 33

FARMÀCIA VIVES 
Juan Valera, 197 · 93 388 05 04

FARMÀCIA VIAYNA 
President Companys, 45

Salut

35

34_pag.31_SALUT.indd   2 15/11/2016   13:20:15



36

Pors, sobreprotecció i patiment en els nens: 
com influeixen en la seva felicitat?

37

Patir forma part de la vida, o 
això és el que afirma Fernando 
Sarráis, psiquiatre i psicòleg 
per la Universitat de Navarra i 
investigador per la Universitat 
d’Ottawa (Canadà) especia-
litzat en l’àmbit educatiu, que 
insta els pares a deixar patir 
els seus fills.
Cada cop més tendim a sobre-
protegir els nostres fills, els 
oferim una existència basada 
en la satisfacció del plaer, i 
evitem constantment ensenyar-
los a afrontar un contratemps.

Per què els hem 
de deixar patir?

Perquè patir ajuda a ser feliç. 
El caràcter és molt important, 
i es desenvolupa fonamen-
talment durant la infància i 
l’adolescència. En aquestes 
edats cal estar molt a sobre 
de com evolucionen perquè la 
personalitat que se’ls consoli-
di marcarà les seves opcions 
per ser feliços durant tota la 
seva vida. Sarráis afirma que 
quan eduquem als nostres 
fills perquè no pateixin, estem 
precisament generant-los la 
por a patir.
Les persones que no saben 
patir tenen por a experimen-
tar-ho, i les persones amb 

por entren en espirals molt 
negatives: menteixen, posen 
excuses, senten frustració, ira, 
tristesa, enveja... Sentiments 
que els allunyen de la felicitat i 
de l’amor de qui els rodeja, que 
és un dels ingredients claus per 
assolir-la.

Com hem d’educar 
als nostres fills?
El millor és educar-los en la 
capacitat de sobreposar-se 
a l’adversitat, perquè sense 
aquesta v ir tut d i fíc i lment 
seran feliços. Els psicòlegs 
han observat, entre els nens 
africans i els filipins, que són 

Nens

www.totnens.cat

Què podeu penjar a l’arbre 
de Nadal com a a decoració 
? En aquest post del web 

La petita xarxa totnens.cat trobareu un munt 
de manualitats per Nadal. 
Trobareu idees per decorar 
amb botons, fustes, boles, pals 
de gelats o fins i tot peces de 
Lego.
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Dissabte 19

Cinema en català infantil 
amb el film “Mascotes”, a les 
16:45h als cinemes del Màgic 

Diumenge 20
Caminada popular per 
tota la família a Montgat. Sor-
tida a les 9:30h a la plaça de 
Sant Joan 

Cinema en català infantil 
amb el film “Mascotes”, a les 
12:15h als cinemes del Màgic 

Teatre familiar ‘De què 
fan pudor els pets?’ a càrrec 
de la Cia Sgratta, a les 18h, al 
Teatre Blas Infante 

Dimecres 23
L’Hora del Conte amb el 
llibre de les bèsties de Ramon 
Llull a càrrec d’Albert Esten-
gre, a les 18h, a la Biblioteca 
de Pomar 

Dijous 24
Taller 'El zoo d'en Pitus 
i tu', a les 18h, a la Biblioteca 
de Pomar 

Agenda 
Infantil

capaços de somriure malgrat el 
poc que tenen. A Occident, en 
canvi, a un nen no li dones una 
llaminadura i té un "trauma". I 
han d’aprendre que no poden 
tenir-ho tot. Cal deixar que 
els nens pateixin quan els 
toca, no alleugerir cada petita 
situació adversa que afronten. 
Que s’avorreixen, doncs que 
s’avorreixin. Que estan cansats 
i volen anar en braços, doncs 
que caminin. Que tenen gana 
entre hores, doncs que esperin 
l’hora de menjar. Sense oblidar 
fomentar sempre una actitud 
posit iva davant qualsevol 
circumstància. Per aconseguir-
ho és important donar exemple. 
Els éssers humans som imita-
dors, aprenem imitant. Així 
creem hàbits. És molt impor-
tant que els pares siguin bons 
models, que ensenyin a patir 
amb bon humor, posar bona 
cara al mal temps. Si se’ns 
perden les claus o ens piten al 
semàfor no cal cridar i deses-
perar-se.
És millor dir alguna cosa com “a 
les claus els han sortit cames i 
no sé on han anat”. D’aquesta 
manera el nen aprendrà a fer 
front a situacions similars de 
manera optimista. Per contra, 
si un problema dels fills posa 
histèrics els pares, s’està 
exercint de model dolent per al 
fill, que tendirà a fer el mateix 
davant de mil situacions.

Se’ns forma per 
ser feliços?
Vivim la crisi del relativisme. 
Així com la dieta mediterrània 
acceptem que és bona per a 
la salut, pel que fa a la salut 

interior optem per no adoctrinar, 
esperant que cadascú trobi 
el seu model. Però perdem 
l’oportunitat d’educar l’interior 
de les persones. Hi ha una 
crisi en aquest sentit perquè 
hem construït una societat 
en la que prima el plaer, i el 
plaer és sentir-se sempre bé 
perquè tenim por de sentir-nos 
malament. 
Viv im en una societat de 
consum, en què predomina 
la creació de necessitats per 
vendre productes, i el mercat 
necessita que consumim, que 
tinguem carències interiors, 
perquè l’infeliç compra més. 
Fomentar la pau interior va 
contra el sistema, però la única 
manera de ser lliures és actuant 
sense por. 
Aquesta és en realitat la clau 
de la felicitat. El poder fer el 
que un vol per decisió pròpia. 
Quan algú fa alguna cosa per 
por o vergonya, en realitat no és 
lliure perquè no se sent capaç 
d’actuar d’una altra manera.  
Quan hipertrofiem als nostres 
fills perquè no pateixin, perquè 
no se sentin malament, el més 
probable és que els hi estiguem 
generant la por a patir. I l’única 
manera de treure aquesta por 
a les coses que ens fan patir 
és patint-les. La por a parlar en 
públic es treu parlant en públic. 
Si una persona s’acostuma de 
petita a evitar les emocions 
negatives que li produeix el 
món, d’adult li costarà molt més 
fer front a aquest aprenentatge. 
Actualment hi ha un terme en 
psicologia que està molt de 
moda: resiliència. Que no és 
més que ser resistent i fort, 

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

ESCOLA 
BRESSOL

INSCRIPCIÓ OBERTA
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Tall rodó amb rovellons

Ingredients
1 tall rodó de vedella. 500 g 
de rovellons. 3 cebes parti-
des. 2 pastanagues tallades 
a rodelles. 3 tomàquets tallats 
a quarts. 1 cabeça d’alls. 1 
branca d’api. 1 copa de vi 
blanc. 1 cullerada de farina. 
Llorer. 1 branca de canye-
lla. Farigola. Sal. Pebre. Oli. 
Llard. Aigua. Per fer la picada: 
2 grans d’all. Un grapadet 
d’ametlles torrades.

Elaboració 
Lligueu el tall rodó amb un fil 
per donar-li forma.
Salpebreu-lo i rostiu-lo en una 
cassola amb oli i llard.
Afegiu-hi els alls, les cebes, 
les pastanagues, l ’api, el 
llorer, la canyella i la farigola.
Deixeu-ho coure 5 minuts 
i afegiu-hi els tomàquets; 
deixeu-ho al foc uns 15 minuts 
més, t ireu-hi el vi blanc i 
deixeu-lo reduir.

Gastronomia

Espolseu la farina per sobre 
i remeneu.
B anyeu - h o  am b a i g u a  i 
deixeu-ho coure fins que el 
tall rodó sigui tou.
Retireu la carn del foc i coleu 
la salsa; afegiu-hi la picada i 
els bolets.
Deixeu-ho coure 5 minuts.
Talleu la carn a rodanxes, 
poseu-ho en una cassola, 
cobriu-lo amb la salsa i els 
bolets, i feu-li arrencar el bull.

Crta. Badalona Montacada , km.7 | canpique.com

93 564 00 23

Especialistes en tot tipus

de celebracions:

 Casaments

 Comunions

 Batejos

CPé
can piqué restaurant
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Vanesa Klein s'ha convertit gràcies 
a la seva potent veu en una autèn-
tica estrella de l'escena house 
internacional. Ha col·laborat 
amb artistes com Rosario, Coti o 
Raimundo Amador i va aconseguir 
assentar-se com una sol·licitada 
compositora per a altres cantants 
coneguts com Chenoa o D’Nash.
El seu costat mes íntim, només 
acompanyada de la seva guitarra i 
la seva veu extraordinària.

C/Sant Pau, 84 local · 08911 · Badalona (Entre Canonge Baranera i Sant Pere)
Tel. 620 919 551

Vols provar quelcom deliciós en un espai en què disfrutaràs
d'un nou concepte de menjar sa?

CADA MES SOPARS AMB MÚSICA EN DIRECTE
CONSULTA EL NOSTRE FACEBOOK /KATACREPE&CO

No t'ho perdis, primera 
actuació en acústic 
de Vanesa Klein 
a Kata Crepe & Co

Degustació gratuïta de crepes dolces i salades, bagels i 
smoothies amb l'actuació en directe de Vanesa Klein a les 23h.

ESPECIAL BLACK FRIDAY
DIVENDRES, 25 DE NOVEMBRE A LAS 21H.

Actualitat-4.indd   2 15/11/2016   17:11:15
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C/ Marina núm. 53  08390 Montgat
Tel. 93 469 83 06

FrankfurtMontgat

41

Ingredients 
1 kg de cua de bou. 2 pasta-
nagues tallades a rodelles. 
2 tomàquets madurs tallats 
a quarts. 2 cebes tallades 
a la juliana 1 porro tallat a 
rodelles. 
Un manat d’herbes: farigola, 
llorer, sajolida. Farina 1 got 
de vi negre. Oli o llard. Sal. 
Pebre. Aigua. 

Elaboració 
Tal leu la cua de bou per 

separant-ne les vèrtebres, 
salpebreu-la, enfarineu-la 
lleugerament i rostiu-la per 
en una cassola amb el llard 
o l’oli.
Afegiu-hi les verdures i les 
herbes i deixeu-ho coure a 
foc moderat.
Quan les verdures estiguin 
daurades, afegiu-hi el vi i 
aigua que cobreixi, tapeu la 
cassola i deixeu-ho coure fins 
que la carn estigui tova.
Traieu els trossos de cua, 

Cua de bou a la cassola

poseu-los en una altra casso-
la i coleu-hi la salsa.
Deixeu-ho coure una estona 
més.
Poseu-ho a punt de sal i 
pebre. 

Variacions 
S’hi poden afegir patates, 
bolets o verdures.
Es pot barrejar v i  negre, 
moscatell i vi ranci.
Es pot fer també amb cua de 
vedella.

GASTRONOMIA.indd   2 16/11/2016   16:14:45
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POLLASTRES A L'AST
MENJARS PER EMPORTAR

MENÚ DIARI 6,90 € 
Obert de dilluns a 

diumenge de 10h. a 15.30h.

Canonge Baranera, 121 | Tel. 93 464 19 76

MENÚ
Diumenge

Espaguetis con almejas
Escalivada con atún y 
anchoa
Canelones de setas
Ensalada de salmón

Churrasco a la brasa
Entrecot a la pimienta
Pies de cerdo a la brasa
con sanfaina
Sepia con gambas con 
salsa al cava

Postres:
Profiteroles con chocolate 
y nata
Puding casero
Tarta
Sorbete de limón
Inclou: Pan, bebida, 
agua, refresco o vino

S
eg

on
s

Ribas i Perdigó, 18
93 384 82 01

16,90€

EL NIU BAR 
RESTAURANT

 P
rim

er
s

A
ltr

es

MENÚ
Cap de setmana

Graellada de verdures 
a la brasa amb romesco
Arròs melós mar i muntanya
Amanida formatge cabra 
amb pinya a les 2 textures
Carpaccio de cap i pota 
amb bolets confitats
i vinagreta de fruits secs

Llobarro a la brasa amb 
patata panadera, espàrrecs 
i cherrys
Sípia a la planxa
Secret ibèric a la brasa 
amb “papas a lo pobre”
Melós de vedella al tall argentí
Xai al forn amb mel, panses 
i pinyons
Xuletó de vedella (500gr+1.80€)

Postres: Postres casolans, 
carpaccio de pinya amb 
crema catalana, brownie de 
xocolata, crema catalana, 
coca tèbia de cabell d'angel 
amb gelat de vainilla i coca 
de crema
Inclou: Cafè o tallat, Vi i aigua

 P
rim

er
s

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

28.46€ iva no inclòs

A
ltr

es
S

eg
on

s

 P
rim

er
s

26 €

secció MENÚ
CAP DE

SETMANA

Promociona 
el teu menú 

de cap de setmana

675 68 68 38

Els menús publicats en aquesta secció poden patir petites variacions segons mercat

MENÚ
Dissabte
Menú pica pica:
(mínim 2 persones)
Amanida tomàquet, 
ceba i piparra dolça
Croquetes de ceps
Esqueixada de bacallà
Patates braves
Pebrots del padrò

Bacallà (samfaina, catalana, 
llauna, o gratinat all i oli)
Arròs negre
Botifarra esparrecada
Peus de porc guisats
"Callos" amb cap i pota
Cuixa de pollastre brasa
Fricandó
Conill a la brasa
Botifarra de pagès brasa
Botifarra farcida 
de rovellons

Inclou: 
Aigua, postres i cafè

 P
rim

er
s

Camí dalt d'Alella, 15 Tiana
933 953 812 · 608 712 447

26 €

S
eg

on
s

A
ltr

es

MENÚ
Cap de setmana

Amanida tèbia de sardines 
confitades
Cigaletes saltejades amb 
ceba confitada(SUP6€)
Crema lleugera de carbassa 
amb ibèric i alfàbrega
Canelons casolans gratinats 
amb beixamel de pebrot 
escalivat
Remenat de shitake, 
xampinyons i gules

Paella de mar i muntanya
Secret a la graella adobat 
amb salsa B.B.Q
Daus d’entranya amb vina-
greta de gingebre i porro
Llom de bacallà a la 
Florentina
Romescada de rap amb 
bolets de temporada
Entrecot de bou a la graella

Inclou: 
Copa de vi de la casa o 
aigua o refresc o canya, pa, 
postres o cafè

C/Rosaleda 4-6 Alella
93 172 14 34

17€

restaurant 
la verema

S
eg

on
s

 P
rim

er
s

A
ltr

es
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Recepta del bloc badaloní:
elgustesnostre.blogspot.com.es

Avui us ensenyem una recep-
ta molt fàcil i que a nosaltres 
ens encanta! Pol lastre al 
curry amb xampinyons i arròs. 
Primer de tot tallem 2 pits de 
pollastre a daus i els posem a 
marinar durant almenys mitja 
hora amb una mica de curry, 
pebre vermell dolç, pebre 

blanc, gingebre en pols, sal, 
una punta de comí i un bon 
raig d'oli d'oliva verge extra. 
Mentrestant piquem una ceba 
grossa (amb la picadora, que 
quedi ben fina) i la posem 
en una paella amb poc oli i 
que es vagi fent a foc baix. 
Al cap de 5 minuts hi afegim 
un tomàquet també picat, 
una mica de sal, una mica 
de sucre i, si voleu, una mica 
de bitxo. Ara tallem a làmines 
uns quants xampinyons. 
Posem a enrossir el pollas-
tre en una paella amb poc oli 
i a foc mitjà-alt. Reservem el 
pollastre i fem el mateix amb 
els xampinyons (els salem). 
Llavors hi afegim el pollastre i 
ho deixem 5 minuts a foc una 
mica més baix. Quan la ceba 
i el tomàquet ja siguin cuits 
i tinguin un color més fosc 

Pollastre al curry amb xampinyons

(ha d'estar al foc almenys 
15-20 minuts, i podeu anar-
hi afegint una mica d'aigua 
s i veieu que queda sec i 
s'enganxa), hi afegim un bon 
polsim de curry. I 100 ml de 
llet de coco. Ho remenem bé 
i hi afegim sal, pebre, i una 
mica més de curry (fins que 
estigui al vostre gust). Ara ja 
podem afegir-hi el pollastre i 
els xampinyons i ho deixem 
coure uns 10-15 minuts més, 
a foc baix. Preparem l'arròs 
bullit: posem aigua a bullir en 
una olla amb sal. Quan arren-
qui el bull hi posem l'arròs 
i  e l deixem coure uns 15 
minuts. Per servir el plat fem 
servir una anella per posar-hi 
l'arròs. Servim el pollastre al 
costat...i ja està! Esperem 
que us agradi! I ja ho sabeu...
el gust és nostre!

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

SALÓ PRIVAT PER FESTES
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93 127 55 38    
654 71 38 76
C. Roger de Flor, 52 
De dimarts a diumenge
de 9 a 17 h.

MENJARS PER ENCÀRREC 
Aquest Nadal treu-te el davantal. 
Deixa que la Teresa et posi el llistó 
ben alt! 

TU TRIA EL MENÚ 
NOSALTRES TE'L FEM SEGUR
Escudella i carn d'olla, canelons, 
rostits de tota mena, talls rodons, 
pollastres farcits, paves, ànecs muts, 
suquets de peix o EL QUE TU VULGUIS.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

11 1210
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Ingredients 
1 ànec de 2 kg
2 pomes
Un grapat de prunes seques
Uns quants pinyons
1 branca de canyella.
Llorer
1 cabeça d’alls
1 copa de vi blanc
1 copa de brandi
Oli /Sal
Pebre
Aigua

Elaboració 
Rostiu l’ànec, salpebrat per 
dins i per fora, en una casso-
la amb l’oli, la canyella, el 
llorer i la cabeça d’alls; retireu 
l’excés de greix.
Tireu-hi el vi i el conyac i 
deixeu-los reduir.
Afegiu-hi les pomes talla-

Rostit d'ànec amb prunes i pinyons

des a quarts, doneu-hi unes 
voltes i deixeu-ho coure tapat 
fins que l’ànec estigui tou, 
tot afegint-hi miques d’aigua 
si cal.
Quan falt in 10 minuts per 
acabar, poseu-hi els pinyons 
i les prunes.
Altres noms
Ànec rost i t  amb prunes i 
pinyons

Variacions 
S’h i  poden posar  també 
verdures.
Es pot farcir l ’animal amb 
botifarra i poma.
S’hi pot afegir una pela seca 
o uns grills de taronja.
Es pot  fer  amb panses i 
castanyes en comptes de 
prunes i pinyons (vegeu Ànec 
amb panses i castanyes).
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Ingredients 
200 grams de farina 
de sègol
100 grams de farina 
de força
1 cullerada sopera 
de mel de canya
200ml d'aigua
1 cullerada de postres 
de sal
2 cullerades de postres 
de llevat de pa (sec)
1 culleradeta de cafè 
de matafaluga (o anís) 
en gra
1 culleradeta de cafè de 4 
espècies (canyella, 
gingebre, clau i nou 
moscada)

Elaboració 
Pesar els ingredients.
Posar-los a la panificadora 

en aquest ordre: aigua, mel 
de canya, sal, farines, llevat, 
espècies i matafaluga.

Pa de 4 espècies i matafaluga

Posar-ho amb un programa 
llarg (més o menys unes 3 
hores) amb cocció inclosa.
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Av. Jaume Recorder 46 · Mataró
T. 931 253 298

M. 658 767 116 · M. 651 350 101
www.reformasapgfachadas.es

apgfachadas@gmail.com

TREBALLS VERTICALS

IMPERMEABILITZACIÓ
DE TERRATS

REHABILITACIÓ
DE FAÇANES

Els finestrons de fusta estan 
pràcticament en desús. Als 
habitatges de nova construc-
ció o als habitatges que es 
reformen ja no es posen o bé, 
es substitueixen per altres 
materials més moderns. No 
obstant això, són bonics i 
tenen molt d’encant. 

Materials necessaris
Un finestró vell
Malla de galliner

Alicates per tallar la malla
Grapadora de tapisseria
Pintura chalk paint
Pinzell

1. Preparar el f inestró i 
tallar la malla a mesura
El primer pas és preparar 
el finestró; toca netejar-lo i 
escatar-lo una mica si té el 
vernís desgastat. Si té vidre, 
cal treure’l també, amb cura. 
Una vegada està llest, agafa 

la malla de galliner i talla’n un 
tros a mida del finestró. 

2. Col·locar la malla
Una vegada tens la malla 
tal lada a mesura, has de 
col·locar-la al finestró. Pots 
fer-ho amb l ’a juda d ’una 
grapadora de tap isser ia . 
Però si no tens aquesta eina 
ni la vols comprar expressa-
ment, pots fer-ho a mà amb 
un tornavís i alguns cargols. 

Com reciclar un finestró de fusta

Llar

• Mantenimiento de Edificios
• Impermeabilizaciones 
  de Cubiertas
• Rehabilitación de Fachadas
• Reformas  de Vestíbulos 

Av. Marqués de Montroig, 181 L. B. BADALONA

610.89.39.64  · servideco@ono.com 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

• Pintura de Escaleras, 
  Fachadas, etc...
• Bajantes (desagües) Colectores
• Patios de luces
• Reformas estructurales

35  
aniversario
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3. Pintar el finestró
Arribats a aquest punt, ja 
tens el finestró muntat. És 
a dir, que nomést et queda 
pintar-lo al teu gust. 
Et suggerim utilitzar la pintu-
ra chalk paint, de la qual 
ja t ’hem parlat en diverses 

ocasions en aquesta secció. 
Té moltíssims avantatges, 
entre les quals destaquen 
q u e  n o  f a  f a l t a  e s c a t a r 
prèviament, que és inodora, 
ecològica i té una preciosa 
gamma de colors vintage que 
t'encantarà. 

4. Lluir-lo
Aprofitant que s’acosta el 
Nadal, pots culminar la decora-
ció del teu finestró amb una 
garlanda de llums nadalen-
ques. Col·loca’l al menjador, al 
passadís o al rebedor del teu 
pis i a lluir-lo!
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Descobreix els cinc errors que comets 
en la teva rutina de bellesa

amic.media

I si et dic que hi ha cinc errors 
bàsics que comets en la teva 
rutina beauty? No ets tu, som 
tots els que caiem en aquests 
gestos involuntaris cada dia. 
Els fem per inèrcia, per imita-
ció o mals consells. Douglas 
ens explica quins són aquests 
cinc errors, i ens diu com 
solucionar-los. A què estàs 
esperant per treure' t més 
partit? Pren nota!

Fregar els canells després 
d'aplicar el perfum. 
Estem en una bot iga de 
c o s m è t i c a  i  t e s t e m  e l s 
perfums al canell. Després, 
immediatament, com un acte 
reflex, freguem un amb l'altre 
... El mateix gest també ho 
fem a casa amb qualsevol 
perfum. Però... per què? Per 
costum i per desconeixement. 
En fregar els canells, piquem 
les par tícules essencials 
que componen el per fum, 
provocant que es despren-
gui l'aroma, modificant l'olor 

original i alternat la durada 
d'aquest. Perquè aprenguem 
a perfumarnos bé, recoma-
nem les fragàncies Gucci 
Guilty Eau de Toilet te, de 
Gucci. La masculina, Gucci 
Gui l t y Eau Pour Homme, 
aconsegueix una embriaga-
dora barreja aromàtica de 
notes de sortida de llimona 
i bergamota amb notes de 
fusta d'orris i infusió a la flor 

de taronger. En el fons, es 
realça el pàtxuli i almesc. El 
seu preu: 64 € / 50ml.

Provar el to de maquillatge 
al canell o al rostre. 
Si acabem de dir que testem 
malament els perfums, fem 
el mateix amb el maquillatge. 
Qui ens ha dit que la prova 
sobre el canell ens dirà el 
co lor  idea l  per a l  nost re 
rostre? Tampoc té sentit que 
ho fem sobre la cara maqui-
llada, ja que el to testat es 
barrejarà amb el qual portem 
prèviament. En definit iva, 
que no, que prenguem nota: 
les pols i les cremes de color 
s'han de testar al coll, la zona 
que més delata la idoneïtat 
del to triat. A més, com ja 
t 'hem recomanat en altres 
vegades, recorda no deixar-
te portar pel mite occidental 
de posar-te morena a base 
de maquillatge. Si vols posar 
en pràctica aquests consells, 
pots fer-ho amb Air Mat, de 
Bourjois, un fons de maqui-

Tendències
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l latge que deixa una pel l 
perfecta amb un acabat mat 
molt natural. Està disponible 
en 8 tons. El seu preu: 13,6 
€ / 30ml.

Aplicar la crema hidratant 
amb moviments circulars. 
Et poses davant del mirall, 
obres el teu pot de crema i te 
la poses a la cara en cercles, 
amb empenta, i amb la satis-
facció que va a actuar en 
les zones claus de la cara. 
El  que no sabem és que 
aquest moviment circular és 
en algunes fases descen-
dent i això fomenta la baixada 
muscular. És a dir: accele-
ra la caiguda natural que 
apareix de forma progressi-
va en el nostre rostre amb el 
pas dels anys. Llavors... com 
hem d'aplicar la crema? Molt 
senzill: amb dos o tres dits, en 
línia recta i en sentit ascen-
dent, recorre tota la cara i la 
part superior del coll, inten-
tant generar un efecte lífting. 
Prova aquesta nova forma 
d'aplicar-te la crema hidra-
tant a la cara amb Aquaporin 
Active amb SPF 25+ protec-
ció UVA, d'Eucerin. Aques-
ta innovadora fórmula, amb 
Gluco-Glicerol, deixa la pell 
suau, radiant i flexible amb 
una hidratació intensa de 24 
hores. A més, conté protec-

ció enfront dels raigs solars, 
prevenint els danys causats 
per l'exposició. El seu preu 
18,50 € / 50ml.

Fregar el contorn d'ulls com 
si volguessis esborrar les 
ulleres. 
Els productes cosmètics ens 
ajuden a millorar la nostra 
imatge, però no fan miracles, 
i sobretot si els apliquem 
malament. El contorn d'ulls no 
s'ha de col·locar arrossegant les 
puntes dels dits sobre la pròpia 
ullera, perquè, en comptes de 
dissimular, augmentarem la 
seva visibilitat. La forma correc-
ta és la següent: s'aplica el 
producte donant petits tocs 

(tapping) sobre l'os dels pòmuls 
(la zona que permet descon-
gestionar tota la regió). Si 
no tens contorn d'ulls i vols 
dissimular les ulleres de forma 
correcta, et recomanem Sèrum 
Super Lift Multi-Régénérant 
Contour des Yeux, de Clarins. 
Aquest producte amb textura 
sèrum disminueix els signes 
de l'envelliment, gràcies al seu 
efecte lífting antibosses i antiu-
lleres. Amb especial eficàcia a 
partir dels 40 anys, proporcio-
na una mirada descansada i 
brillant. El seu preu: 57,50 € 
/ 15ml.

Utilitzar productes 
que porten oberts anys. 
Qui no ha descobert una crema 
solar a la bossa de platja de 
l'any passat i l'ha utilitzat? O 
el body lotion d'un estoig de 
perfum que et van regalar fa 
temps i que encara estava a 
l'armari? Sí, ho hem fet, però 
mil lor que deixem aquest 
costum. Un cop obert, cada 
producte té una durada concre-
ta i, quan es passa el límit, els 
seus principis actius es poden 
corrompre. Així que utilitzar una 
crema solar de fa anys no et 
garanteix una bona protecció... 
Te les seguiràs jugant?
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ÀRIES 
(21/3 al 20/4)

Estareu molt radicals en 
el camp de les amistats 
i  u s  v in dr an g an es 
d’engegar a pastar a més 
d'un o una dels que teniu 
al voltant. Personalment 
us aconsello que no 
p r e n g u e u d e c i s i o n s 
precipitades i que si 
us atabaleu respireu a 
fons i ho deixeu estar. 
De vegades quan estem 
nerviosos emboliquem 
les coses i no cal. 

TAURE 
(21/4 al 20/5)

Us anirà tot bastant 
lligat amb el tema de 
diners, en principi no 
ho teniu malament i cal 
remarcar que sobretot en 
tema responsabilitat en 
aquest aspecte estareu 
molt conscients del que 
podeu i el que no podeu 
fer. El que si cal destacar 
serà el vostre caràcter 
més romàntic i delicat, 
necessitareu expressar 
el que sentiu i el que us 
afecta.

BESSONS 
(22/5 al 21/6)

Seria convenient poder 
parlar amb els vostres 
germans, si en teniu és 
clar, hi ha coses que es 
poden arreglar només 
amb una petita conversa. 
La vostra capacitat de 
donar ordres en el camp 
de les amistats farà que 
acabeu tots rient de les 
situacions que s'acabaran 
creant, ja que això de 
manar us agradarà però 
el més segur es que no us 
facin massa cas.

BALANÇA 
(24/9 al 23/10)

T i n d r e u  u n s  d i e s 
complicats en el camp 
de la parella, fins i tot hi 
ha aspectes que marquen 
un possible trencament 
de relació, tot i que no 
ha de ser així si no voleu. 
El que heu de fer es 
aprendre a ser una mica 
més tolerants i no buscar 
tres peus al gat. Si feu les 
coses de la manera mes 
senzilla serà el millor i 
segur que us estalviareu 
embolics i problemes.

ESCORPÍ 
(24/10 al 22/11)

La vostra sensualitat 
donarà força a la vostra 
capac i tat de l l igar. 
Bàsicament que estareu 
uns dies que tindreu 
el guapo pujat i que 
enlluernareu als que us 
envolten aconseguint 
moure sentiments i 
passions. Això està 
molt bé, però aneu amb 
compte que us podeu 
posar en algun festival de 
colors si no ho controleu 
una mica. 

SAGITARI 
(23/11 al 21/12)

Seran dies de consolidar 
sentiments i sensacions, 
ja bé en tema d'amistats 
com de parella. Potser 
no és en l'aspecte de que 
demaneu matrimoni a 
ningú però si en l'aspecte 
ha de sentir que hi haurà 
persones amb qui podreu 
estar-hi tota la vida i 
compartir amb ells o 
elles totes les vostres 
vivències. 

CRANC 
(22/6 al 21/7)

N o  e s t a r e u  m a s s a 
decidits de cap allà on 
us heu de dirigir, cosa 
que en algun moment us 
farà sentir perduts, però 
no patiu que només són 
sensacions. Vosaltres 
el que heu de fer és 
senzillament deixar que 
vinguin les coses soles 
i no capficar-vos per 
res. Potencieu la vostra 
creativitat que serà una 
de les millors facetes que 
tindreu.

LLEÓ 
(23/7 al 23/8)

No us estranyi que us 
vingui el punt de cantar a 
la dutxa o sentir-vos amb 
ganes de ballar pels carrers 
i és que estareu contents 
i amb ganes d'expressar-
ho. L'únic punt que no 
tindreu gaire bé serà el 
dels diners, que tenen 
ganes de marxar de casa. 
Només és qüestió de 
mirar per allà on passen 
i no deixar-vos portar 
per la vostra part més 
capritxosa.

VERGE
(24/8 al 23/9)

M 'a g a f a r e u  m o l t e s 
manies amb el menjar 
aquests dies. Per norma 
general les persones del 
vostre signe ja mireu de 
cuidar-vos però el que 
tindreu seran manies 
que f ins i tot poden 
ser una mica absurdes, 
en l'àmbit de que tot 
ho trobareu dolent o 
sense gust o lleig. Mireu 
de passar una mica 
d'aquestes manies que 
no us portaran enlloc. 

CAPRICORN 
(24/12 al 20/1)

Us podeu sentir insultats 
o mig atacats en l'àmbit 
social, no us atabaleu, el 
que heu de fer és passar 
dels comentaris externs 
i fer la vostra amb tota 
la tranquil·litat del món. 
No hi ha res pitjor que 
entrar en el joc de les 
persones que falten al 
respecte als demés. El 
vostre millor refugi serà 
la vostra intel·ligència, o 
sigui que ja podeu llegir.

AQUARI 
(21/1 al 19/2)

Us costarà mantenir 
una conversa seguida 
perquè canviareu de 
tema moltes vegades, 
cosa que us farà distreure 
i al final no sabreu ni els 
orígens del que s'estava 
parlant. Si ho teniu amb 
compte potser estareu 
més al cas i no ho fareu 
tant. Per altra banda hi 
poden haver moments 
en els que les tallades 
de rotllo de la gent que 
us envolta.

PEIXOS 
(20/2 al 20/3)

Us afectarà molt el fet 
de trobar-vos sols, fins 
i tot en llocs on hi hagin 
moltes persones tindreu 
aquesta sensació. No 
patiu que no és res greu 
ni tampoc una cosa que 
sigui molt real. Heu de 
mirar de compartir i fer 
més coses amb grup. De 
vegades sentir la soledat 
et fa apreciar més i 
millor a les persones que 
t'estimes i que t'estimen.

Horòscops
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Ompliu les caselles buides del recuadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. 
No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical - ni subcuadricula de 3x3.

Sudokus

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

Setmana del 7 al 13 de novembre

El vent del nord ens va portar 
una notable davallada de la 
temperatura a l ’inici de la 
setmana passada. El termò-
metre va baixar clarament per 
sota dels 7°C a tota la ciutat, 
assolint els valors més baixos 
des del 13 de març. 
L’ambient  d ’h ivern de la 
matinada de dimarts, amb 
registres no gaire allunyats 
dels 0°C a la serralada de 
Marina, va donar pas a un 
dimecres ben diferent. El vent 
va girar a ponent, fent pujar 
la temperatura fins a fregar la 
ratlla dels 19°C. Però la notícia 
no va ser la suavitat tèrmica, 
si no la ventada. Les ràfegues 
van superar els 70 km/h a tots 
els barris de Badalona i, fins i 
tot, a l’estació meteorològica 
del Centre es va assolir un 
cop màxim de 82.1 km/h. A 

La ventada de dimecres va 
ser intensa. Al conjunt de 
Badalona hi va haver diverses 
branques d’arbre i, fins i tot 
arbres sencers, que no van 
poder suportar l’embat dels 
cops de vent de més de 70 i 80 
km/h. Aquesta branca, fotogra-
fiada per l’Alba Roca, va caure 
a la plaça de Badalona (barri 
del Raval).

Temp màx 18.9°C el dia 9

Temp mín 6.3°C el dia 8

Hr màx 85% el dia 12

Hr mín 33% el dia 8

Press atm màx 1022.9 hPa  dia 13

Press atm mín 1008.9 hPa dia 7

Vent màx 82.1 km/h (oest) 
el dia 9

 Precipmàx 24h 0.2 l/m2 el dia 7

 Precip anual 415.9 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

més, al voltant de mig matí, el 
vent sostingut va sobrepassar 
els 40 km/h. Tot i no ser una 
ventada excepcional, regis-
tres similars no cada any els 
veiem. La resta de la setmana 
va ser molt més tranquil·la. 
A l’espera que entre finals 
d’aquesta setmana i principis 
de la que ve torni la fresca 
típica de novembre i, potser 
algun ruixat.

Meteorologia | Oriol Rodríguez
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Cada vez hay más Juzgados 
que están declarado nulo 
por abusivo el índice IRPH 
de los préstamos hipoteca-
ros, actualmente ya hay 30 
sentencias que lo declaran 
nulo.
Se está demostrando en los 
Tribunales la manipulación de 
la que es objeto dicho índice 
por parte de las entidades 
bancarias. El IRPH es un 
índice de referencia que se 
calcula en virtud de los datos 
que facilitan mensualmente 
las entidades bancarias al 
Banco de España, por ello 
cabe concluir que en mayor o 
menor medida, las entidades 
influyen en el impor te del 
índice, comprometiendo lo 

establecido en el art. 1256 del 
Código Civil que establece 
que la validez y el cumpli-
miento de los contratos no 
puede dejarse al arbitrio de 
uno de los contratantes.
El Banco de España, recibe 
u n a  i n fo r m a c i ó n  d e  l o s 
bancos sin saber plenamen-
te qué datos contiene, si se 
toma en consideración los 
intereses con bonificacio-
nes o sin, qué comisiones se 
tienen en cuenta, si se aplica 
o no el redondeo, la cláusula 
suelo, etc. Es esa ambigüe-
dad en el cálculo del índice 
el que lo hace absolutamente 
influenciable por par te de 
las entidades bancarias. De 
hecho es sorprendente que el 
IRPH a diferencia del Euribor 
no haya bajado del 3,70%. 

Las sentencias que declaran 
nulo el índice IRPH conside-
ran que la entidad no ofreció 
suficiente información acerca 
de dicho índice al cliente e 
incluso se hizo referencia a 
que era mucho más estable 
que el Euribor. Hoy en día, los 
reclamantes de este tipo de 
cláusulas empiezan a tener 
el mismo amparo judicial que 
han obtenido los reclaman-
tes de las cláusulas suelo, 
anulándose el índice por falta 
de información precontrac-
tual, recuperando todos los 
intereses pagados, quedando 
una hipoteca sin interés hasta 
su amortización final.
Si está afectado por este 
índice, no dude en reclamar 
ante los Tribunales de Justi-
cia.

440.000 familias catalanas atrapadas en el IRPH
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Banca

- Clàusula sòl

- Comissions bancaries

- Bons convertibles

- Avals no executats

- IRPH

- Hipoteca mutidivisa

- Productes estructurats

- Registres de morosos

93 829 92 09 · info@legisbanca.com · www.legisbanca.com
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En els casos de ruptura matri-
monial on hi ha fills, sobretot 
menors d'edat, es sol establir 
una pensió d'aliments per 
garantir no només els seus 
aliments, sinó també tot allò 
indispensable per cobrir la 
vestimenta, educació i assis-
tència sanitària. 
L'encarregat de fer  f ront 
a aquest pagament sol ser 
el progenitor que no té la 
guarda i custòdia i en cas 
d'incompliment hi ha diver-
ses mesures però el més 
important, de cara a prendre 
consciència, cal saber que 
l' impagament de la pensió 
d'aliments es contempla com 
un delicte previst i penat pel 
Codi Penal, cast igat amb 
penes que poden arribar fins 

i tot a la presó. Tot i així, els 
requisits per estar cometent el 
delicte i poder interposar una 
denúncia són els següents: a) 
cal que hi hagi una resolució 
judicial per la qual s'obligui 
a pagar e ls al iments;  b) 
l'omissió de pagament ha de 
consistir en no pagar durant 
dos mesos consecutius o 
quatre alterns; c) que hi hagi 
hagut voluntarietat a la hora 
de no pagar (és a dir, no pagar 
perquè no es vol, no perquè 
no es pugui).

Per tant, és aconsel lable 
acudir a la via penal si es 
comple ixen e ls requ is i ts 

anteriors, però no pas quan 
l'obligat al pagament no ho 
faci perquè econòmicament 
no pot. 
Quan l' impagament no consti-
tueixi un delicte s'ha d'anar 
a la via civil mitjançant una 
demanda d 'execuc ió que 
s'interposarà davant el Jutjat 
que va dictar la sentència 
fixant la pensió d'aliments. 
El jutjat procedirà a embar-
gar directament els béns del 
demandant sense necessi-
tat de requeriment previ de 
pagament. 
Finalment, cal recordar que 
incórrer en una insolvència 
voluntària (canviar de nom 
els béns, treballar sense estar 
donat d'alta, ocultar ingres-
sos, etc) constitueix un delicte 
castigat amb penes de presó.   

"L' impagament d'aliments 
es pot veure castigat amb 

penes de presó"

¿Què puc fer si 
no em passen la 
pensió d'aliments?

c/ Coll i Pujol, 101 
08912 Badalona
Tel 93 399 54 96
Fax 93 460 77 84

www.gabinete.net
hv@gabinete.net

Advocats

Accidents de trànsit · Laborals

Administració de finques

Gestió de lloguers

Al teu costat 
des de 1994
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Joves que volen passar del lloguer a la propietat: 
els compradors potencials
api.cat 

Els joves van sent adults, les 
seves vides es van estabilitzant 
i arriba el moment en què molts 
es plantegen deixar enrere 
el fet de viure de lloguer per 
convertir-se en propietaris. És 
gairebé un procés ‘natural’ en 
el context i societat en la qual 
vivim ara com ara. Per això, 
aquests joves són els compra-
dors potencials d’habitatges 
dels pròxims anys. 

Joves i potencials 
compradors d’habitatge
Segons un estudi presentat per 
ST Societat de Taxació i Planner 
Exhibitions, l’actual perfil del 
comprador d’habitatge és el 
d’un jove més realista, d’entre 25 
i 35 anys, motivat pel desig de 
passar del lloguer a la propietat i 
que compta amb un pressupost 
d’entre 150.000 i 300.000 euros. 
És a dir, que estem davant un 
comprador més confiat amb el 
futur, amb més predisposició a 
la compra i que disposa d’un 
major pressupost i solvència 
financera. T’identifiques amb 
aquesta descripció?, potser 
estàs buscant comprar un pis a 
Barcelona? Aquest perfil es va 
elaborar a partir de les enques-
tes realitzades als visitants de 

la fira SIMA, dels quals 9 de 
cada 10 van acudir amb la idea 
de comprar-se un habitatge. 
Aquesta enquesta revela altres 
conclusions destacables: 
La principal motivació pel 34,8% 
dels potencials compradors 
és la de passar-se del lloguer 
a la propietat. Un altre 34,2% 
dels enquestats vol comprar per 
millorar l’habitatge actual. Tots 
dos factors han guanyat pes en 
l’últim any, mentre que formar 
una nova llar (16,9%), que era 
el motiu principal pel 44,3% 
durant la crisi immobiliària, ha 
descendit 5,5 punts respecte a 
la mateixa enquesta del 2015.
El 40% dels potencials compra-
dors tenen entre 25 i 35 anys; 
un altre 36% els ocupen els 
compradors entre 36 i 45 anys, 
mentre que els de més de 45 
anys representen el 22,2%.
L’habitatge de 3 dormitoris 
és el preferit i gairebé el 86% 
dels potencials compradors es 
decanten per un habitatge en 
altura. Quant al pressupost, el 
52,8% el situa entre 150.000 
i  300.000 euros. Aquel ls 
amb més de 300.000 euros 
de pressupost representen el 
27,1% i els que tenen menys 
de 150.000 euros, representen 
el 20,1%.

Els temps, el preu 
i el finançament
L’enquesta també ha revelat 
que el preu i el finançament 
segueixen sent els principals 
obstacles per als potencials 
compradors d ’hab i tatge. 
Mentre que el preu és el princi-
pal inconvenient per al 56,4% 
dels enquestats, el finançament 
ho és pel 12,5%. No obstant 
això, l’absència d’oferta és 
un important argument que 
també s’ha esmentat en aques-
ta edició.
D’altra banda, s’ha incremen-
tat el percentatge d’aquells 
que afirmen que compraran 
un habitatge “quan el trobin” 
situant-se en un 43,5%. Els 
experts atribueixen aquest 
comportament a una visió cada 
vegada més realista i informada 
del demandant.
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Immobiliària

Tel. 696 687 826

CERTIFICADOS ENERGÉTICOS 90€
CÈDULAS HABITABILIDAD 90€
CERTIFICADO + CÈDULA 150€

BOLETINES DE AGUA Y LUZ 80€
REFORMAS INTEGRALES

IVA Y TASAS INCLUIDAS

SEBASTIAN MARTÍNEZ

644 61 34 50
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FINANCIACIÓN 100% DE LA VIVIENDA + GASTOS

93 460 91 39
657 789 862

www.finquesgaldos.com

 Col. A11001/BCN  

cuota: 380 € 99.000 €

Piso de 80m2, 4 habitaciones, salon, cocina y 2 ba-
ños Exterior con balcón a la calle. Conservado para 
entrar a vivir, junto al metro linea 10. Con muchas 
posibilidades.

CALLE RAMIRO DE MAETZU, BADALONA

cuota: 440 € 119.000 €

Piso 80m2 de 3 habitaciones (2 dobles), salon-comedor 
amplio, cocina y 2 baños 1 en suite, finca de solo 8 años, 
todo reformado para entrar a vivir, finca con ascensor y 
balcon muy amplio a la calle, calefaccion en todo el piso, 
junto al metro L10 y autobuses.

CALLE PIRINEOS, SANTA COLOMA 

cuota: 375 € 98.000 €

Piso 75m2 de 3 hab., salon-comedor, cocina amplia 
y baño. Lavadero y trastero en el piso. Exterior con 
balcon. Muy bien conservado para entrar a vivir. Fin-
ca con ascensor. Junto metro L2 y autobuses. Puertas 
buen estado y carpinteria de aluminio. Ideal inversión.

CALLE D'ANSELM TURNEDA, BADALONA

SE TRAMITAN CÉDULA DE HABITABILIDAD Y CERTIFICADO ENERGÉTICO

fincas-galdos@hotmail.com
Oficina Central:
Av. Marqués de Sant Mori, 77
Local 1 (Badalona)

ADMINISTRADOR

DE FINQUES

COL·LEGIADA

¿Sabes cuánto 
vale tu piso?

AVISO
IMPORTANTE

COMPRAMOS
AL CONTADO

Vende tu piso 
en tiempo récord

Valoración 
gratuita

cuota: 440 € 119.000 €

Piso 65m2 3 habitaciones (2 dobles). salon, cocina 
y baño., exterior con balcon, ascensor, conservado 
para entrar a vivir

AVDA. MARQUES DE SANT MORI

cuota: 375 € 98.000 €

Piso 78m2 de 3 habitaciones, salon-comedor, coci-
na y 2 baño. Exterior con balcon y patio. Reformado 
para entrar a vivir. Suelo de gres y aire frio y calien-
te. Hace esquina con Alfonso XIII. Altura nº 512
finca con ascensor. Junto al metro L2 y autobuses.

CALLE COVADONGA, BADALONA

cuota: 197 € 43.000 €

Planta baja 40m2 tipo loft todo en un ambiente, 
para reformar a tu gusto, techos altos con mu-
chas posibilidad, esta escriturado como vivienda, 
cuenta con la cédula de habitabilidad y certificado 
energético, ideal como 1a vivienda o inversión.

CRTA. SANTA COLOMA, BADALONA

cuota: 380 € 98.000 €

CASA DE 3 PLANTAS, 130 m2 EN TOTAL CON 4 HAN. 
Distribuidos en 1ª planta: Salón-comedor, cocina y 
baño. 2ª planta: 3 hab. Exterior con carpintería de 
aluminio. 3ª planta: habitación, baño y terraza de 
12 m2. Muy bien conservada para entrar a vivir. 
Junto al metro L10 y autobusos.

CALLE RICARDO STRAUSS (BADALONA)

cuota: 330 € 85.000 €

Piso 65m2 de 3 habitaciones, salon comedor, coci-
na y baño. Exterior con balcon a la calle. Ideal como 
inversion o primera vivienda. Esta para reformar a 
tu gusto. Finca con ascensor.

CALLE JULI GALVE, BADALONA

cuota: 365 € 87.000 €

Piso 55m2 de 2 habitaciones, salon-comedor, cocina 
y baño. Exterior a la calle, conservado para entrar a 
vivir. Suelo de gres y carpintería de aluminio.
junto al metro L10 y plaza Trafalgar.

CALLE SEQUÍA, BADALONA

ideal
inversión

cuota: 360 € 89.000 €

Piso de 55m2 de 2 hab., saón-comedor, cocina y 
baño. Exterior con balcón a la calle. Muy bien con-
servado Tiene carpintería de aluminio, parket y 
aire acondicionado frio y caliente. Zona muy tran-
quila junto metro, tranvia y al campo.

CALLE TARRAGONA, SANT ADRIÀ
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SE VENDE PISO EN EL 
CENTRO  (Badalona). Todo 
reformado. 195.000€.  Tel 627 
88 36 48 

PISO EN VENTA PLAZA 
BADALONA  Piso de 60m2, 
2  h a b i t a c i o n e s ,  c o c i n a 
independiente,baño reformado, 
salón, galería amplia con traste-
ro y lavadero.PRECIO VENTA   
89.000€ TEL. 93 399 54 96 
Ester 

PISO EN VENTA SANT JOAN 
DE LA CREU Piso de 65m2, 
con 3 habitaciones, 1 doble, 
todas exteriores, cocina , baño 
reformado a estrenar, lavadero y 
caldera nueva.PRECIO VENTA 
96.000€ TEL. 93 399 54 96 
Ester 

PISO EN VENTA CALLE 
SELVA Piso en buen estado 
consta de dos habitaciones más 
una suplementaria en la terraza, 
baño y cocina reformados, terra-
za de 58,28 m2.PRECIO VENTA 
89.000 TEL. 93 399 54 96 Ester

PISO EN VENTA CALLE 
DR.DAUDI (BUFALA) Ático de 
120m2 totalmente reformado 

58

TODO EXTERIOR y muy amplio, 
dispone de 4 habitaciones,  
muy soleado, galería /balcón 
en cocina, terrado comunitario 
todo en muy buen estado. La 
finca no dispone de ascensor. 
PRECIO VENTA  155.000€ TEL. 
93 399 54 96 Ester

LOCAL EN VENTA  BADALO-
NA Local en C/ Coll i Pujol, 81 
50 m2 comercial esquinero, muy 
luminoso, gran escaparate, 50 
m2 ( tiene salida de humos) 
OBRA NUEVA.PRECIO VENTA 
140.000,00 € TEL. 93 399 54 
96 Ester

Classificats
Immobiliaris
Compra - Venda
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L O C A L  E N  A L Q U I L E R 
BADALONA Local en Coll i 
Pujol, 90 m2 apto para tienda 
o negocio, suelo gres, recién 
reformado todo. Instalación 
luz nueva. Listo para entrar. 
ALQUILER 350€ TEL. 93 399 
54 96 Ester

L O C A L  E N  A L Q U I L E R 
BADALONA Local  en C/ 
Tortosa, de 44m2, anterior-
mente frankfurt, esta acondi-
c ionado para es tab lecer 
negocio hostelería. Salida 
de humos. Aseos PRECIO 
ALQUILER 550€ TEL. 93 399 
54 96 Ester
L O C A L  E N  A L Q U I L E R 
BADALONA Local en C/ Coll i 

Immobiliaris
Lloguer

Pujol, 115 m2 Local ideal para 
oficina, muy bien consevado. 
Opcion a convertir en vivien-
da.PRECIO ALQUILER 550 € 
TEL. 93 399 54 96 Ester

P I S O  E N  A L Q U I L E R 
BADALONA Piso  en C/ 
Castillejos 90 m2 balcón en 
comedor, tres habitaciones, 
galería interior, finca tranquila. 
Gastos de escalera no inclui-
dos.PRECIO ALQUILER 650€  
TEL. 93 399 54 96 Ester

PROFESORA TITULADA da 
clases particulares y grupos, 
primaria, secundaria, bachille-
rato, módulos, francés, selec-
tividad, formación hábitos de 
estudio TEL. 93 461 09 24

Classes

GRACIAS A LA ORACIÓN 
DEL ESPIRITU SANTO por los 
favores recibidos. D.G. 

ES VEN FOTOCOPIADORA 
CANON Sistema Digital multi-
funció, Lector color B1, blan 
negre i color. Tots els tamanys. 
Preu a convenir. Preguntar per 
Maria. TEL. 620 438 559

Varis

PINTOR PRESUPUESTOS 
AJUSTADOS TEL. 607 48 09 
42 

Treball
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COPISTERIA 
E INFORMÀTICA

Horari: 
Dilluns a divendres de 9 a 14h. i de 17 a 20h.
Dissabte de 10.30 a 13.30h.

58 59

Necrològiques
16 de novembre
• Rosario Flores Cumplido
• Serafín Domínguez Garrido
• Esteban Ferrero Barrio

15 de novembre
• Miguel Egea Soto
• Jordi Pina Ejarque
• Ramón Gil Solson
• Rosa Mitjavila Martínez
• Antonio Roca Martínez

14 de novembre
• Teresa Castells Bonet
• Cayetano Rodríguez Maqueda 
• Joan Solà Muñoz
• Alicia Moñux Del Hoyo

13 de novembre
• Carmen Siles Villodres
• Rosa Ruzafa Biayna
• Jaume Font Vidal
• Herminia Montory Orús
• Carlos Fernández García 

12 de novembre
• Jorge Navarro Simón
• Elena Muñoz Gutiérrez
• Teresa Terol González 
• Pedro Periago Najar
• Àngela Coma Casanovas
• Pura Navarro Piqueras
• Francisca Torres Franco
• Elisa Quintas Calvo

INSERTA EL TEU ANUNCI CLASSIFICAT A: 

LLAMINADURES, REGALS I MOLT MÉS...

SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 627 16 97 47

Horari: 
Dilluns a divendres de 10.30 a 14h. i de 15.30 a 20.30h.
Dissabte i diumenge de 10.30 a 20.30h.
Ara també a Facebook.com/dimoni.dolç

Dimonidolç:  Sant Joaquim, 44 Badalona · Tel. 627 16 97 47 
Bytegraf: Rda. St. Antoni de llefià, 58-62 local 2 931 62 69 26

Rda. St. Antoni de Llefià, 58-62 local 2 
931 62 69 26

SEÑORA BUSCA TRABAJO  
cuidando personas mayores 
o limpieza. Referencias  TEL. 
612 247 499

CHICA BUSCA TRABAJO   
limpieza por horas TEL. 632 
75 22 84

SEÑORA RESPONSABLE 
busca trabajo por las tardes 
cuidando personas mayores 
o limpieza. Buenas referen-
cias TEL. 664 307 197

SEÑORA BUSCA TRABAJO 
por las mañanas de limpieza. 
Buenas referencias  TEL. 636 
702 113

S E  N E C E S I TA  J O V E N 
25-30 años para manipu-
lación de alimentos crudos 
(Tipo Charcutería) 40 horas 
semanales  TEL. 670 22 13 
13

CHICA CON EXPERIENCIA  
se ofrece cuidando personas 
mayores de lunes a viernes   
TEL. 631 661 361

SE OFRECE SEÑORA para 
cuidar personas mayores de 
fija, por hora o de noche con 
experiencia y referencias 
TEL. 693 80 31 18

SE OFRECE SEÑORA PARA 
TRABAJAR con personas 
mayores y limpieza  TEL. 631 
106 361

FINCAS GALDÓS PRECI-
SA  de comercial inmobiliario 
con experiencia, dinámico y 
buena presencia, para zonas 
de Badalona, santa Coloma 
y Sant Adrià. Enviar C.V. al 
e -ma i l  f incas - ga ldos@
hotmail.com

BUSCO AMISTAD Hace un 
año que me he quedado viudo, 
estoy buscando una señora 
entre  70 y 80 años, para una 
buena amistad,  y sobrellevar 
la soledad.  TEL. 628 664 158

Amistat
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ESCOLA GREMI
MATRICULA OBERTA

CURS FORMACIÓ CUINA I SALA
(2 ANYS)

(Vine a veure les instal·lacions)

MENÚ 
DIARI DE 

DILLUNS A 
DIVENDRES 
DE 13h A 16h

Santa María, 60 Badalona | RESERVES: 933 89 15 10

Guia directori
Directori de telèfons
 
• Ajuntament de Badalona
  93 483 26 00
• Emergències
  112 
• Guardia Urbana Badalona
  092  / 93 483 29 01
• Caserna Mossos Badalona
  93 497 72 00
• Caserna Bombers Canyet 
  93 395 20 01
• Hospital Municipal
  93 464 83 00
• Hospital Germans
  Trias i Pujol
  93 465 12 00
• Hospital Germans
  Trias i Pujol. Urgències 
  93 497 88 32
• Institut Guttman 
  93 497 77 00
• Informació Generalitat
  012 
• Ajuntament de Montgat 
  93 469 49 00
• Policia Local Montgat 
  93 469 07 07
• Ajuntament de Tiana 
  93 395 50 11
• Policia Local Tiana 
  93 395 15 15

El Dial de la FM d’aquí

• Ràdio Ciutat de Badalona
  94.4 FM i TDT 
• Ràdio Pomar
  101.2 FM
• Ràdio Tiana
  107.2 FM 

ES NECESSITEN 
Caixeres, Peixateres, 
dependenta de forn, 

carnisseres-xarcuteres 
i encarregat/da per treballar a 
un Supermercat  de Badalona. 

Imprescindible experiencia. 
Interessats/des enviar 

C.V. a meritxell_ayra@condis.es

COMPRA
VENTA

93 322 26 00
ESTANCOS

100m + 45 de terrassa 
A 100m de la platja 
entrega: 6-7 mesos aprox. 
Preu: 330.000 €

Es ven Planta baixa 
al centre de Badalona

Telf: 616 601 835
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En 1968 s'inaugura el tram de l'autopista a l'altura del barri de la Salut fins a Montgat. 
Foto antiga: Enric Surrà  Foto actual: Facu Martínez 

       /BadalonaRecuerdos             @BdnRecuerdos             @BdnRecuerdos 

Badalona Recuerdos

Si voleu enviar imatges antigues o vols que comparem algun carrer de Badalona 
d'abans a ara pots enviar-nos un correu a: recuerdosbdn@gmail.com 
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JA SOM MÉS DE 120 DISTRIBUÏDORS OFICIALS
ARTIGUES

FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2 
93 399 02 06

BUFALÀ

CARNISSERIES 
I XARCUTERIES NOCETE
Independencia, 84
93 515 13 30 

XARCUTERIA  
FORMATGERIA
LES  BESSONES
Independencia, 92
934 609 212   

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 PIC'S
Independència, 167
93 383 85 00
Prat de la Riba, 80
Sant Brú, 253

CANYADÓ

PEIXOS VIKI
Eduard Marquina, 8
934 646 741

CASAGEMES

RESTAURANT LE  FOU
Martí Julià, 2 - 26
660 302 902

PASTISSERIA CATALUNYA
Sant Bru, 56 · 933 843 614

ROSTISSERIA
CAN SERRA
Sant Josep Oriol, 50
933 844 963

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

CENTRE

EL BADIU DEL MICACO
Sant Francesc d'Assis, 5
937 82 25 51 

EL MERCAT
Mercè, 9 · 692 083 617

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 

EL VERMUT 
COROMINAS
Canonge Baranera, 45 

MOLSA
Canonge Baranera, 10-12
933 848 240 

FORN BERTRAN -1922-
Canonge Baranera, 46
933 840 352

ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647 

PASTISSERIA FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718 

CA ĹALBERT
Canonge Baranera, 106-108
934 642 127 

CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976

ORGÀNIC
Canonge Baranera, 90
933 844 150

GRANJA FIMONS
Colón, 68
Mossèn Anton, 29
934 643 386 

FORN DE PA VILARDELL
De la creu, 41
933 893 572 

CLINICA DENTAL
VILAGRAN
Enric Borràs, 1-3
93 464 77 76

FLORISTERÍA MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653

EL REBOST
Francesc Layret, 93
635 025 299

MIM ESPAI DENTAL
Francesc Layret, 108-112
933 848 170

PERRUQUERIA
BARBANY ART 
Francesc Layret, 147 
934 641 141 

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

ARGUDO XARCUTERIA 
SELECTA-IBÈRICS
Mar, 38 · 933 848 061

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

CONGELARIUM CONXITA
Plaça Maignon, 8
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 

BAR 1886
Prim, 97
933 843 340 

DELIFRUIT FRUTERIA
Prim, 145 bajos
93 174 38 69

FLORISTERIA 
JOSEP Mª VENTURA 
President Companys, 18 
933 894 421 

BAR RESTAURANT EL NIU 
Ribas i Perdigó, 18
933 848 201

SÓN PEDAÇOS
Francesc Planas i Casals, 2
933 844 769

EL SABATOT
Riera Matamoros, 15
617 813 971

FLECA SANT PERE
Sant Pere, 38
659 220 589 

PAPERERIA
CA ĹAVELINO
Santa Madrona, 66
931 405 754 

J.CAMPS S.L.
Sta. Madrona, 45
931 184 232 

KATA CREPE & CO
Sant Pau, 84 Local
620 919 551

MARGENAT
Santiago Rusinyol, 3
Martí Pujol, 131

COLL I PUJOL 

EQUIP 3
Alcalde Xifré, 4
933 998 058

DALT LA VILA

FINQUES BADALONA
Laietania, 17 - 21
933 840 000

PASTISSERIA LA VILA
Marti Pujol, 192
93 389 36 25

LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518

EL RACÓ DE Ĺ IBÈRIC
President Companys, 25
93 399 92 75

ESTANC BENEYTO
President Companys, 57-61
933 845 554
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BAR RESTAURANT LP
Riera Matamoros, 30-A
934 642 643

CAFETERIA SANT JORDI
Via Augusta, 19-25
637 734 091

GORG

FARMÀCIA OLÍMPIC
Av. Alfons XIII 127
93 387 93 50

LOTERIA SORS
Joaquim Ruyra, 1 - 3
933 871 797 

RESTAURANT
SHAN HAI CITY
Marqués Mont-Roig, 72-74
933 979 163 

PATCHWORK 
PUNTS I NINES
Joaquim Ruyra, 9-11 tienda 2
619 837 714

EL PONT DEL PETROLI
Passeig Marítim, 25
93 528 08 48

LES FOUS
COCINA FUSIÓN
Local 8 Moll nord port
933 207 501

LA SALUT

FINCAS  AFRIKASA
Antiga de Valencia, 82
934 605 675

MAQUINAS  
PARA COSER LOPEZ
Juan Valera, 60-68
93 397 46 03

CARNISSERIA HERNANDO
Pau Piferrer, 15 
93 399 09 01

LLEFIÀ

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. Sant Antoni de Llefia, 57
93 514 74 52

BYTEGRAF
Rda. St. Antoni de Llefia, 58-62
931 626 926

EL RACÓ DE YEMAYÁ 
Pi I Gibert, 61 
93 516 79 11 – 608 32 20 54

LES GUIXERES

RESTAURANT 
LES GUIXERES
Electrònica, 26 · 934 652 816
P.I. Les Guixeres

LLOREDA

EL RACÓ DE LA MERCÈ
Avda. Catalunya, 59 local
615 812 094 

FORN DE PA CA LA FINA
Avda. Lloreda, 55 
93 603 06 15 

AUTOESCUELA LOTUS
Catalunya, 31-33
933 990 657

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

MANRESÀ

RESTAURANT BUKKET
Ctra. de Mataró, 101
933 842 688

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

MONTIGALÀ

BAR CERVECERÍA 
PARADISE
Olof Palme, 22
local derecho · 930 082 959

DDH CENTRO 
MOTIVACIONAL
Dels vents, 1 · 930 245 503

MORERA

DEKORA'T
Bac de Roda, 28
931 414 252

PAPELERIA LIBRERIA 
EL LLAPIS
Morera, 91· 934 653 361 

FORN MIREIA
Morera, 92
934 655 536

BON AREA (MORERA)
Morera, 101
933 955 012

PROGRÉS

LA BUHARDILLA 
CAFETERIA
Guifré, 220 · 93 601 82 82 

PASTISSERIA GUIFRÉ
Guifré, 259
93 387 5093 

LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280
93 348 45 76

PIT I CUIXA
Güell I Ferrer, 33
934 643 087    

PELUQUERIA PURA  VIDA 
Marquès  de  Mont-Roig, 
12–14 Local, 1 · 933 884 696 

BAR RESTAURANT 
MOMENTS
Conquesta, 62 · 934 617 099
momentscerverseria.com

PERRUQUERIA 
ALFONS VIÑAS
Guifré, 95 · 933 837 507

CONDIS 
Guifré, 100-108
934 646 989

JOIERIA LA PLANA
Guifré, 82 · 933 977 156

LIONNE
Guifré 207 · 933 986 375

MANDALA
Guifré, 217 · 931 649 913
ww.mandala-bdn.com

EL RACÓ DE LA VANE
Classes de Patchwork
Guifré, 243 · 930 080 138

ALFA  BADALONA  
CENTRE – MAR 
Industria  143 – 149 local
93 397 59 65

CAN MIXO
Roger de Flor, 82
933 887 457 

GRANJA
CAFETERÍA  ANDRES
Roger de Flor, 95
630 801 114

ULTRAMARINOS MARTINA
Progres, 93
93 388 12 42

RES AL CAP
Providència, 160 
663 30 82 98

CAFETERÍA MEDITERRÁNEO
Providencia, 165 local
93 639 54 47

CONDIS 
Torner, 5-7 · 934 610 770

RAVAL

FORN MARENA
Baldomer Solà, 55
933 979 671

FORN DE PA CA LA CÈLIA
Baldomer Solà, 140
934 606 923

FONTISI PASTISSERIA
Miquel Servet 202  
93 387 49 42

PATATAS FREGIDES 
COROMINAS
Santa Maria, 35
Miquel Servet, 254

PANADERIA  MAXIFORN
Ponent 166
656 10 98 20

SANT CRIST

EL ESCONDRIJO
Coll i Pujol, 26
933 871 083

Gabinete Jurídico
HERNÁNDEZ VICENTE
Coll i Pujol, 101
933 995 496 · gabinete.net

SISTRELLS

ESTANC SISTRELLS
Mariano Benlliure, 63
93 460 27 32

MONTGAT

FRANKFURT MONTGAT
Marina, 53 Montgat
934 698 306
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www.grupoinmobiliariohogar.com
Y visita nuevas oportunidades en nuestra web

606 948 730 · 649 825 266
Llama y solicita información:

Badalona
esta

de moda!

!

'

Empieza a disfrutar
de tu vivienda

Vive
cerca de

todo
Residencial Progrés

Av. del Marquès
de Montroig 31-41

1 y 2 dormitorios
Pisos dúplex de 1 dormitorio más 
estudio y terraza
Los mejores acabados y materiales
Muy bien comunicados por 
transporte público
ENTREGA INMEDIATA

  Desde 143.000€
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