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Un incendi mortal a Sant Roc 
commociona tot el país 

Successos | Carles Carvajal

Dia de Reis de dol a Badalo-
na. El matí del 5 de gener, 
la ciutat s’aixecava amb una 
tràgica notícia. L’incendi en 
un bloc de pisos, el número 
244 de l’Avinguda Marquès 
de Mont-Roig de Sant Roc, 
deixava tres víctimes mortals 
i gairebé una trentena de 
ferits. En total,3 ferits greu, 13 
ferits lleus, principalment per 
inhalació de fum, i 13 perso-
nes més ateses, que van ser 
donades d’alta en poques 
hores. En arribar al lloc, els 
Bombers es van trobar amb 
l'incendi molt desenvolupat. 
El foc va originar-se al primer 
pis, i ràpidament va afectar 
els pisos superiors, sobretot 

els darrers de l’edifici de 10 
plantes on van produir-se les 
tres víctimes mortals. Tot i 
que la jutge està investigant 
el cas, s’apunta la sobrecà-
rrega elèctrica per la llum 
punxada com a pr inc ipal 
hipòtesi. Fins a l'edifici, s'hi 
van desplaçar nou dotacions 
dels Bombers de la Genera-
litat, set dels Bombers de 
Barcelona, i nou unitats del 
Sistema d'Emergències a 
més dels Mossos d'Esquadra 
i la Guàrdia Urbana. Molts 
veïns de la zona també van 
ajudar en treure els veïns de 
l’edifici incendiat. De fet, molts 
d’aquests veïns van conside-
rar que els Bombers havien 
trigat massa en arribar al lloc 
dels fets. Durant els primers 

Imatge de l'edifici incendiat el pasat 5 de gener

La Setmana

minuts van desal lot jar-se 
una vintena de persones. 
L’Ajuntament de Badalona va 
activar ràpidament els serveis 
socials així com psicòlegs 
per atendre les víctimes, que 
en un primer moment van 
ser ateses al Centre Cívic 
de Sant Roc. En una reunió, 
u r g e n t  i  ex t r ao r d i nà r i a , 
de la Junta de Por taveus 
municipals, i a causa dels 
tres dies de dol a Badalona, 
van suspendre tots els actes 
protocol·laris de la rebuda 
dels Reis d’Orient al pont del 
Petroli, però es mantenia la 
realització de la Cavalcada 
dels Reis. L’incendi va causar 
una gran expectació veïnal i 
també mediàtica de tots els 
mitjans del país. 
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El foc es va originar 
en la planta baixa 

Es va propagar per 
tot el bloc a través
de l'escala 

Els morts estaven 
a les plantes 8 i 9

Les dades de
l'edifici incendiat:
Any construcció: 
1966

Distribució: 
10 plantes 
de dos pisos 
per planta

Pisos:
71 m2 construïts
65 m2 útils
3 habitacions
1 bany

Avinguda del Marquès de Mont-roig, 244
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Els veïns afectats per 
l’incendi entren a casa seva

Entre dimarts i dimecres els 
veïns de l’edifici incendiat van 
entrar als seus domicilis per 
recollir les seves pertinences. 
Els habitants d’aquest bloc de 
pisos es van mostrar visible-
ment afectats i l’Ajuntament 
va habilita una carpa per oferir 
atenció psicològica a aquelles 
persones que ho han neces-
sitat. L’alcalde de Badalo-
na, Àlex Pastor va explicar 
que hi ha tres pisos que han 
quedat totalment cremats, 
en els quals “no hi ha res 
recuperable”, mentre que la 
resta d’habitatges propers a 
l’incendi han quedats impreg-
nats de pols negra a causa 
del fum i la proximitat de les 
flames. En aquest segon cas, 
va assegurar que són pisos 
“ fàcilment habitables amb 
una petita reparació”. També 
va garantir que la companyia 
asseguradora de l’immoble 
està trebal lant “àgi lment ” 

per resoldre la situació de 
cadascun dels immobles i 
poder iniciar les reparacions 
en el cas que sigui possi-
ble. En aquest sentit, va dir 
que encara no han comptat 
quanta gent necessitarà un 
habitatge alternatiu ni durant 
quan temps, però va insis-
tir que “a ningú li faltarà un 
sostre”, mentre es va mostrar 
“optimista” vers la rehabilita-
ció de la finca. Pel que fa a 
la investigació, va assegu-
rar que va contactar amb 

el conseller Miquel Buch, 
qui li va confirmar que els 
Mossos d’Esquadra estan 
enllestint els últims serrells 
de l’informe policial. A hores 
d’ara, la sobrecarrega elèctri-
ca segueix sent la principal 
hipòtesi sobre l ’or igen de 
l’incendi, si bé resta determi-
nar el motiu d’aquest excés de 
consum de la infraestructura. 
Pastor va demanar discreció 
sobre la investigació fins que 
la jutge no autoritzi fer-ne 
públics els detalls.

Al moment de tancar aquesta edició del TOT, 
quatre persones adultes i un nadó continua-
ven hospitalitzades a l’hospital Vall d’Hebron. 
Dels quatre adults, tres són ferits greus i estan 
estables. La quarta persona adulta està ferida 
molt greu, tot i que també està estable. Pel que 
fa al nadó, ha evolucionat favorablement i ara 
se’l considera ferit lleu. Cal recordar que com 
a conseqüència de l’incendi tres persones van 
morir i una trentena més van resultar ferides 
de diversa consideració. Els altres ferits van 
estar donats d’alta durant els primers dies. 

L'Associació de Veïns de Sant Roc de Badalo-
na assegura que en aquest barri hi ha més de 
250 pisos que estan ocupats de forma il•legal. 
L'entitat alerta del risc que suposa aquest fet, 
ja que les persones que es troben en aquesta 
situació "no poden donar-se d'alta de la llum, 
de l'aigua, ni del gas i es veuen obligades 
a punxar els subministres". D’altra banda, 
la Plataforma Sant Roc Som Badalona i la 
PAC han convocat una manifestació, aquest 
dissabte a les 17h, des de l’edifici afectat per 
l’incendi contra la pobresa energètica. 

4 adults i un nadó 
continuen hospitalitzats 
a la Vall d’Hebron 

250 pisos de Sant Roc estan 
ocupats de manera il·legal 
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Bombers denuncien que la 
manca de recursos i personal va 
condicionar l’actuació a l’incendi 

Cinc sindicats dels Bombers 
van denunciar, aquest dimarts 
al parc de Bombers de Canyet, 
que la manca de recursos i 
de personal que afecta el cos 
va condicionar l’actuació dels 
bombers a l’incendi a Sant Roc. 
El sergent de guàrdia del parc 
de Canyet, Emilio Cuadrado, 
que va ser el primer en arribar 
a l’incendi va explicar que van 
fer “ tot el possible tenint en 
compte els mitjans dels que 
disposem”. Va afegir que consi-
dera que l’avís va arribar tard 
i que les característiques de 

l’edifici afectat van dificultar les 
tasques d’extinció. “Per resoldre 
el sinistre adequadament faria 
falta una primera sortida de 
30 bombers amb tres autoes-
cales, però desgraciadament 
la societat està com està i els 
mitjans que tenim estan com 
estan”. Els portaveus sindicals 
van reclamar al president de 
la Generalitat, Quim Torra, que 
posi remei a les seves deman-
des per garantir “la seguretat de 
tots”. A l’incendi del 5 de gener a 
Sant Roc hi van arribar 9 minuts 
després de l’avís tres vehicles 

amb els vuit bombers de guàrdia 
del parc de Canyet, un parc que 
només compta amb un camió 
amb escala i que els sindicats 
van exposar que no compta, 
per exemple, amb llits inflables, 
que permeten que els veïns que 
salten no pateixin danys perso-
nals. Una mica després van 
arribar-hi tres agents del parc 
de Santa Coloma de Gramenet. 
I vint minuts després van arribar 
25 agents dels Bombers de 
Barcelona, que consideren que 
van ser fonamentals per poder 
evacuar els ferits de l’edifici. 

El PP de Badalona presen-
tarà una querella criminal per 
homicidi imprudent contra els 
habitants del pis del barri de 
Sant Roc on es va originar 
l'incendi. Així ho va anunciar 
dimecres el líder popular, 
Xavier García Albiol, que 
va assegurar que l'immoble 
estava "ocupat de forma 

Albiol presentarà una querella criminal contra els veïns 
del pis originari de l’incendi

il•legal" per dotze persones 
d'origen romanès des del mes 
d'octubre de 2015. "Estem 
davant una temeritat inadmis-
sible per part d'aquests ocupes, 
no només pel fet de punxar 
la llum, sinó perquè quan va 
començar el foc van sortir 
sense avisar la resta de veïns, 
van deixar la porta oberta de 

forma que les flames es van 
propagar i no van avisar els 
Bombers de la Generalitat", va 
valorar. Les paraules d'Albiol 
van provocar una gran polse-
guera de la resta de grups 
municipals, que van acusar-lo 
de no respectar el dol per fer 
"campanya" amb les víctimes 
de Sant Roc.  
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Una sentència per excés de soroll 
obliga a tancar el Casal d’Avis 
de Can Mercader

Equipaments | Carles Carvajal

Els 450 socis i sòcies del 
Casal d’Avis de Can Mercader 
s’han quedat sense local, des 
d’aquest dimarts. L’Ajuntament 
de Badalona va procedir a 
precintar el local de la gent 
gran de Can Mercader en 
compliment d’una interlocu-
tòria judicial que dictamina el 
tancament del local per excés 
de soroll. Aquesta resolució, 
informa el consistori, sorgeix 
d ’una denúncia par t icular 
presentada l’any 2014. Segons 
la denuncia par t icular, les 
queixes arribaven pel soroll 
que provoca, una vegada al 
mes, el ball que fan els avis, 
de 17h a 19h, les boles del 
billar o les fitxes del domino 
que els avis fan les seves parti-
des. Dimarts, cinc agents de la 
Guàrdia Urbana van presentar-
se al local per precintar-lo. 

Durant una assemblea urgent, 
el govern municipal va expli-
car que s’està treballant per 
trobar un nou espai consen-
suat amb els usuaris del casal 
perquè puguin seguir desen-
volupant les seves activitats. 
L’Ajuntament ha ofer t dos 
locals al ternat ius, que es 
podrien adequar durant les 
properes setmanes. Socis del 
Casal han explicat al TOT que 
veuen complicat adequar un 
local, per a 450 membres i amb 
un munt d’activitats, durant les 
properes setmanes. Els avis 
del Casal no descarten mobilit-
zac ions i  demanaran una 
reunió urgent amb l’alcalde. 
De moment, 450 socis i sòcies 
s’han trobat al carrer i sense 
poder fer cap activitat a dins 
del local situat dins de Can 
Mercader. El local és propie-
tat de la Caixa i gestionat per 
l’Ajuntament de Badalona.

C’s renúncia a la regidoria 
del districte segon

Nova convocatòria del 
pla local d’ocupació 

Aquest dimecres, Ciutadans ha 
anunciat que deixa la regidoria 
del districte 2. C’s considera que 
el govern municipal no ha previst 
les inversions d’aquest districte 
en el pressupost d’aquest 2019. 
L’alcalde, Àlex Pastor va cessar 
dimecres Juan Miguel López, 
com a regidor de districte i a la 
coordinadora, i va agrair la feina 
del regidor taronja al capdavant 
de la regidoria.

El Servei Impuls Municipal de 
Promoció de l’Ocupació de 
Badalona (IMPO) ha obert, fins 
aquest divendres 11 de gener, el 
període d’inscripció per partici-
par del programa local “Treball 
i Formació”, que té com acció 
principal la contractació laboral 
a temps complert de 142 perso-
nes en situació d’atur i la seva 
formació dins del mercat del 
treball. 

Téllez va a judici pel 
cas dels cartells de l’1-0

El regidor de Guanyem Badalo-
na Jose Téllez ha anat a 
judici, aquest dijous, pel cas 
dels cartells sobre l'1-O. La 
Fiscalia l'acusa d'un delicte de 
desobediència. Els fets que 
s'investiguen es remunten al 
25 de setembre del 2017, quan 
Téllez va agafar d'un cotxe de 
la Guàrdia Urbana uns cartells 
sobre l'1-O amb el lema 'hola 
Europa'. 
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Precinte al local del Casal d’Avis de Can Mercader 
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Comencen les obres de les 
connexions del Torrent de la Font

Ciutat | Carles Carvajal

Aquests dies han començat 
e ls  t reba l l s  de const ruc -
ció d'una passarel·la per a 
vianants que connecta els 
carrers situats a banda i banda 
del parc i, per tant, el conjunt 
d'equipaments educatius del 
barri de Bufalà, com els insti-
tuts Albènix i Pompeu Fabra. 
Aquesta intervenció inclou 

també la creació d'una plaça 
que compleix les funcions 
d 'avantsa la  d 'accés a  la 
passarel·la i alhora conforma 
un tram del futur camí-mirador 
en direcció al parc. Durant la 
segona fase, s'arreglarà de 
manera provisional l 'àmbit 
de camins de connexió entre 
el carrer Jaume Passarell i 
el mateix parc del Torrent de 
la Font. 

L'empresa de transport 
Direxis adquireix la socie-
tat Riba Gorina Autocars 

A finals de desembre es va 
formalitzar l’adquisició de la 
societat Riba Gorina Autocars 
per part del grup Direxis, que 
és propietat de l ’empresa 
badalonina  Tusgsal (Trans-
por tes Urbanos y Ser v i -
cios Generales, SAL).Riba 
realitzava fins ara transport 
discrecional de viatgers i 
serveis reiterats, tant per a 
centres escolars com per 
a empreses. Compta amb 
una plantilla de 7 conduc-
tors i una flota de 7 vehicles. 
Aquesta adquisició suposa 
un pas més en la línia d’anar 
ampliant i consolidant el grup 
empresarial Direxis.

Actualitat-8.indd   3 09/01/2019   14:11:17
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Esports

Bàsquet | Jordi Creixell

La tercera victòria consecuti-
va a la lliga, contra el València 
(83-74) amb un extraordinari 
Marko Todorovic (25 de valora-
ció), ha deixat el Divina Joventut 
a un sol pas de la Copa del Rei. 
Els verd-i-negres (9-6 de balanç) 
ho tenen a tocar i depenen d'ells 
mateixos quan queden dues 
jornades per al tall. És cert que 
la diferència general de punts 
(-15), penalitzada per la desfeta 
de Saragossa, obliga a seguir 
remant, però sigui com sigui la 
situació és immillorable i aquest 
diumenge, a l'Olímpic, els de 
Carles Duran disposaran del 
primer "match-ball" per poder ser 
a Madrid del 14 al 17 de febrer. 
Una victòria a contra el Kirol-
bet Baskonia (17h), combinada 
amb una derrota del Tecnyconta 
Saragossa i del BAXI Manresa, 
serà sinònim de classificació 
matemàtica. Els aragonesos 
visiten la pista del Madrid i els  
manresans van al camp del 
Delteco GBC. Més enllà del que 

Primer "match-ball"
per fer realitat el somni de la Copa

Arran de la lesió de Simón 
Birgander al genoll esquerre, 
la Penya ha reforçat el seu joc 
interior amb l'arribada del pivot 
argentí amb passaport italià 
Marcos Delía (2m11 i 26 anys), 
que estava jugant a l'UCAM 
Múrcia (5,8 punts i 3,3 rebots 

Marcos Delía, reforç interior
en 17 minuts per partit aquesta 
temporada). Internacional amb 
l'Argentina, on és company de 
Nico Laprovittola, Delías va 
arribar aquest dijous a Badalo-
na i estarà disponible per poder 
debutar aquest diumenge 
davant del Kirolbet Baskonia. 

Todorovic, en estat de gràcia. / Foto: David Grau- CJB

Bàsquet | J.C.

El júnior de la Penya, subcampió al Torneig de l'Hospitalet

El júnior de la Penya va haver 
de conformar-se amb el segon 
lloc en la 40a edició del Torneig 
de l'Hospitalet. Els de Marc 
Calderón es van plantar en el 
matx decisiu després de tombar 
el Barça a la pròrroga en semifi-
nals (86-83), però van ensope-
gar amb un Gran Canària que 
no va donar opció (103-86). 
Un parcial de 32-9 en el segon 

quart va ser letal. El pivot Khalifa 
Ababacar (Gran Canària) es 
va emportar el guardó d'MVP 
del torneig  –15,8 punts i 10,6 
rebots per partit–, mentre que 
el verd-i-negre Vinícius da Silva 
va formar part del cinc ideal. 
El júnior del Joventut també 
va prendre part en el torneig 
classificatori per a la Final a 8 de 
l'Eurolliga, a València. La Penya 
va ser tercera i no va aconseguir 
el bitllet. 

facin els rivals, però, el primer és 
fer els deures contra un Baskonia 
poderós però que té la baixa de 
Shengelia, el seu millor home, i 
que arribarà després d'una doble 

jornada europea. L'afició tampoc 
no pot fallar i l'Olímpic ha de bullir 
més que mai en una jornada 
on es farà la presentació dels 
equips del bàsquet base. 

El Gran Canària, superior en la final 
Foto: cblhospitalet.cat
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Futbol | J. C.

No va començar bé l'any per 
al Badalona, que no va poder 
pescar cap punt en la seva visita 
al camp del Vila-real B (1-0), 
líder de la classificació. Els de 
Calderé van resistir durant la 
primera hora de partit, però 
al minut 66 els groguets van 
decantar la balança amb una 
ràpida acció de contracop culmi-
nada per Mario. Els badalonins 
van buscar l'empat però van 
gaudir de poques ocasions de 

gol i tanquen la primera volta 
en la dotzena posició, amb 22 
punts. Els de Calderé, que al 
final del partit a Vila-real va 
demanar de forma vehement 
al club que arribin reforços en 
aquest mercat d'hivern (vol un 
davanter i un jugador de banda 
esquerra), encetaran la segona 
volta també fora de casa, aquest 
diumenge a la ciutat esportiva 
Dani Jarque contra l'Espanyol 
B (12h). Els blanc-i-blaus sumen 
un punt més que els escapulats 
(23).

El Badalona cau
a Vila-real en l'estrena del 2019

Derrota per la mínima per tancar la primera volta. / Foto: Eloy Molina

Les seleccions catalanes 
cadet i infantil de bàsquet van 
assolir tres medalles de plata 
i un quart lloc en els Campio-
nats d'Espanya celebrats a 
Huelva. Només l'infantil mascu-
lí va quedar fora del podi en 
un torneig amb força presèn-
cia badalonina, amb diversos 
jugadors de la Penya.

Catalunya suma tres 
medalles de plata a 
l'estatal cadet i infantil

Els Badalona Dracs tornaran a 
disputar enguany competicions 
europees i ja coneixen els seus 
rivals en el torneig oficial que 
organitza la Federació Interna-
cional de Futbol Americà (IFAF). 
En primera ronda els badalo-
nins s'enfrontaran el 27 d'abril 
a Badalona als Viena Vikings 
(Àustria) i el 18 de maig viatjaran 
a Copenhaguen per enfrontar-
se als Triangle Razorbacks.

Viena Vikings i els danesos 
Triangle Razorbacks, rivals 
europeus dels Dracs

Aquest Nadal el pavelló de la Plana va aparcar 
per un dia l'activitat basquetbolística per 
acollir una multitudinària sessió d'entrenament 
organitzada pel Fitkid Club Badalona. La 
jornada, amb fins solidaris, va ser tot un èxit 
i es van recollir aliments per a l'Associació 
Social Amics del Gorg-Mar. / Foto: Fitkid Club 
Badalona.

  Fitkid solidari a la Plana

La 56a edició del Trofeu Molinet de minibàs-
quet, que cada any se celebra durant les festes 
nadalenques, va tenir campió badaloní. El 
COALCI CB Sant Josep es va endur el triomf 
en vèncer en la final el Club Delfos Cornellà 
(83-66). En categoria femenina va guanyar 
l'Snatts Femení Sant Adrià, que en la final va 
tombar el Mataró (68-63). / Foto: FCBQ

 El Sant Josep, campió del Trofeu Molinet

EsportsTot3nov.indd   3 09/01/2019   14:15:13
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Badalona va viure una Caval-
cada diferent a d’altres anys. 
D’entrada, l’incendi mortal del 
matí de dissabte a Sant Roc 
va fer suspendre l’arribada dels 
Reis d’Orient al Pont del Petroli. 
Durant una reunió de la junta de 
portaveus dels grups municipals 
va acordar-se suspendre, en 
senyal de dol, l’acte d’arribada 
dels Reis d’Orient. Les forma-
cions polítiques van acordar 
mantenir la Cavalcada en el 
mateix format. El gran prota-
gonista d’aquest any va ser la 
Carrossa del Rei Gaspar que 
va partir diversos problemes. Ja 

El rei Gaspar fa part de la Cavalcada a peu

La imatge

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

#totbadalona a Instagram

en el tram del barri de la Salut, 
la carrossa va tenir una errada 
mecànica però va aguantar fins 
al carrer Francesc Macià on 
va quedar aturada. Després 
de diversos minuts aturada, 
l’organització va decidir que el 
Rei Gaspar, el rei ros, seguís la 

comitiva a peu. El rei va rebre 
una gran ovació, de grans i 
petits, fins arribar al carrer d’en 
Prim, on acabava la Cavalcada. 
A part d’aquesta incidència, la 
Cavalcada va celebrar-se sense 
incidents i amb milers de perso-
nes als carrers de Badalona.

Trist dia a dia que pateix 
#Badalona Un greu proble-
ma que ningú i posa solució  
@JordiGarcia92

Orgullosa de ser de la 
@Penya1930 Avui no ha estat 
el dia dels nostres juniors. 
Ànims nois, ànims equip. 
Endavant, sempre endavant, 
sempre lluitant  @esthersansa 

La Deixalleria #Badalona 
fa pena. No hi ha ni un rètol 
indicatiu.  Després em diuen: 
"caballero las camaras le han 
visto sacando fotos- Sí, sóc 
tècnic en medi ambient, està 
prohibit? -Ah, no no.."
@jmaurir
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S’ha avariat el vehicle del 
rei Gaspar. Sembla que no 
tenien prevista d’emergència  
han hagut d’improvisar 
@1714Sergi

Después de ver al Rey 
Gaspar...¿Porqué no siempre 
todos camimando? 
@JoanBadalona 

Potser que la Cavalcada 
comenci algun any pel carrer 
d’en Prim?
@Lidia25708577

Aquesta setmana, el personat-
ge ha de ser en plural. Aquest 
espai volem dedicar-lo a totes 
les persones que van jugar-
se la seva vida per salvar les 
víctimes de l’incendi de Sant 
Roc. Una d’aquestes persones 
va ser en Rafa Flores, agent 
428 de la Guàrdia Urbana 
de Badalona, el qual no va 
dubtar en posar en risc la seva 
pròpia integritat física per tal de 
garantir la d’altres ciutadans. 

No només aquest agent de 
la Guàrdia Urbana va deixar-
se la pell. Policies, bombers, 
personal sanitari i sobretot, 
ciutadans anònims, van ajudar 
per treure els ferits del pis 
incendiat. Aquests veïns, del 
mateix barri de Sant Roc, van 
salvar vides i no van dubtar, ni 
un segon, a donar un cop de 
mà a les persones que més 
ho necessitaven. Des d’aquí el 
nostre reconeixement.

Herois anònims de l’incendi de Sant Roc

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Aprofites aquests dies per anar 
de rebaixes d’hivern?
Sí, les aprofito 59%
No, no les aprofito 41%

Pròxima pregunta:
Creus que la Penya jugarà 
aquesta temporada la Copa 
del Rei?
Sí, la jugarà
No, no la jugarà

64 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres seguidors 
han opinat!

Gloria Montero
Mi más sentido pésame 
para la família y amigos de 
los facellidos

Jaime Calvo
Pobre gente los Sant 
roc muchos ánimos mi 
Badalona D.E.P descansa 
en paz

Manuela Leiva
Creo que las autoridades 
deberían haber solucio-
nado el problema...tenían 
indicios que en los bajos 
había algo más que 
habitantes

16
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CURSOS GRATUÏTS AL 100%
FORMACIÓ I PRÀCTIQUES EN EMPRESES

Inscripció immediata
Inici el gener de 2019

Sistemes
Microinformàtics (640h)

Tractaments estètics (690h)

Massatges estètics i tècniques
sensorials associades (610h)

info@joanmaragall.com
C/Guifré 300, 08912, Badalona

Activitats de gestió 
administrativa (920h)

▷ 678 58 75 48
▷ 933 98 66 54

JOAN MARAGALL.indd   1 09/01/2019   12:36:53
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Setmana anterior: 
Arbre de Nadal (Plaça de la Vila)

16

Cada setmana, el TOT Badalo-
na et proposa un petit joc. En 
aquesta secció trobaràs una 
imatge actual d’un racó quoti-
dià de la ciutat, de qualsevol 
barri. Cada setmana hauràs 

Perfyplast va ser creada, fa 
més de 15 anys a Badalona, 
amb vocació de servei a les 
empreses del sector de la 
construcció. Fabriquen motlles 
per a qualsevol tipus de peça 
en Resina de Polièster reforça-
da amb fibra de vidre, destacant 
les jardineres. 

de descobrir on és i durant 
e l  següent  número de la 
revista trobaràs la resposta 
del racó que us proposem i 
també una imatge nova. Volem 
que descobreixis racons de 

Descobrim un racó quotidià de Badalona

Perfyplast S.L.

On és?

Fet a Badalona Entitats

Dramàtica del Círcol

La secc ió de teat re de l 
Círcol compta amb un grup 
estable, la Dramàtica, i un 
taller de teatre. La Dramàti-
ca programa diferents obres 
durant la temporada i procu-
ra una formació continua a 
actors, actrius i tècnics de 
la casa.

Badalona que potser mai has 
parat atenció. 
Per això et proposem, on és?
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La tranquil·litat d’una trucada.
Des de qualsevol lloc en qualsevol moment.

Atenció 24h.

93 497 0 497
www.pfb-serveisfuneraris.com

SERVEIS
FUNERARIS

Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat

Actualitat-4.indd   1 07/03/2017   13:20:05



Divendres 11 de gener

XXXII Mostra de Pessebres, 
fins el 31 de gener, a la Pa-
rròquia de Sant Roc 

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

Exposició La gran il·lusió. El 
c inema a Badalona 1898-
1975, fins el 17 de febrer, al 
Museu de Badalona

Estudiem de nit a les Biblio-
teques Can Casacuberta i 
Xavier Soto, fins l’1 de febrer, 
obertura en horari nocturn 

Concert de Los 80 Principa-
les, a les 23:30h, a la Sala 
Sarau 08911

Dissabte 12 de gener

Cicle “Tardes en viu”, concert 
Aloma, a les 19h, a l’Orfeó 
Badaloní, Espai Tolrà

Concert amb “El Último Tri-
buto” (tribut a El Último de 
la fila) a les 24h, a la Sala 
Sarau 08911

Diumenge 13 de gener

Cinefòrum al Círcol: Racis-
me, “Matar a un Rossinyol” 
(VOSE), a les 18h, al Teatre 
del Círcol 

Dimarts 15 de gener

Taller d'autoestima i del be-
nestar emocional dels in-
fants, a les 17:30h, a la Biblio-
teca Canyadó Casagemes 
Joan Argenté 

Presentació del llibre "L'abecé 
de Pompeu Fabra", de David 
Paloma i Mònica Montserrat, 
a les 19h, a l’Espai Betúlia 

Dijous 17 de gener

Taller d'autoestima i del be-
nestar emocional dels in-

fants, a les 18h, a la Biblioteca 
de Sant Roc

Tertúlia Cine i doblatge, amb 
Lluís Marco, Anna Maria Mauri 
i Toni Forteza, a les 19h, al 
Museu de Badalona 

Montgat
Divendres 11 de gener

Aula d'estudi a la Biblioteca 
Tirant lo Blanc, espais reser-
vats per a estudi. De dilluns 
a divendres de 20.30 a 22h, 
dissabtes de 15.30 a 20.30h i 
diumenges de 10 a 14h, fins el 
27 de gener

Taller "Dones que corren 
amb els llops". Aprofundirem 
en l'arquetip de la Mare Terra 
i la feminitat a càrrec d'Antònia 
Guerroro, psicòloga i psicote-
rapeuta. El taller consta de 5 
sessions  del 10 de gener al 7 
de febrer de 2019, de 17 a 19h

Dimarts 15 de gener

Taller de memòria per a la 
tercera edat, dimarts i dijous 
de 10 a 11 h Activitat gratuïta, 
al Casal de Gent Gran Joan 
Maragall

Tiana
Diumenge 13 de gener

D'acords: música en petit 
format, Performance de Gem-
ma Abrié i Bianca Batlle. "Es-
colta la pintura. Veu la música" 
Organitza: Bandabòlit. Can 
Riera 19h.

18

 Badalona 
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CENTRE DE
BELLESA I SALUT

Maite Monreal

PROGRAMAS DE
REMODELACIÓN DE SILUETA

NO ESPERES MÁS Y RESERVA YA TU PRIMERA

CONSULTA GRATUITA

C/ Roger de Flor, 98 Badalona
93 383 14 88 info@armoni.es www-armoni.es

Espalda

Cintura

Abdomen

Glúteos

Cartucheras

Pierna Posterior

Muslos

Rodilla

LA MANERA MÁS RÁPIDA
DE CONSEGUIR
LA FIGURA QUE DESEAS

25% 
descuento  

hasta el 15 de febrero
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Cultura

Aquest any tornarà la mostra 
Forjadors de la Festa a la 
Façana, el mapping fet amb 
Scratch per  a lumnes de 
diferents centres educatius de 
Badalona. Els alumnes seran 
els creadors d’aquesta mostra, 
una elaboració confeccionada 
amb els elements de la cultura 
badalonina. 
L’Scratch és un llenguatge de 
programació visual per blocs 
adreçat a infants i joves que 
permet crear històries, jocs 
i animacions, i compartir-les 
amb altres persones d’arreu 
del món. Aquesta eina és 
ideal perquè els nens i nenes 
comencin a introduir-se en 
el món de la programació, 
desenvolupin la creativitat, el 
pensament lògic i el treball 
en equip. Tots els centres 
educatius que hi vulguin parti-

Festes de Maig | Redacció

20

Inscripcions obertes per la 
Mostra Forjadors de la Festa a la Façana

21

El mapping tindrà lloc el 3 de maig, amb l’inici de les Festes de Maig 

Carrer 
a carrer 

Situada al nord d’Israel, edifica-
da en una muntanya des de la 
qual es veu la plana de Jezreel. 
Hi ha nombrosos santuaris com-
memoratius d’esdeveniments 
bíblics. Altres carrers de la zona 
duen noms que tenen relació 
amb el cristianisme. 

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

Carrer de Natzaret

Sant Mori de Llefià

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

ESCOLA 
BRESSOL

cipar han d’inscriure’s fins el 
5 d’abril. Un cop deliberades 
les mostres, la resolució es 
donarà a conèixer el 15 d’abril. 

La projecció del Scratch serà 
a l’edifici de l’Ajuntament, a la 
plaça de la Vila, la nit del Pregó 
de les Festes, el 3 de maig. 
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Aquest dissabte arriba a l’Espai 
Tolrà de l’Orfeó Badaloní el 
primer concert d’aquest 2019, i 
ho fem de la mà de la formació 
musical Aloma, un grup amb 
empremta pròpia, que fusio-
na harmoniosament la música 

Aquest diumenge, 13 de gener, 
el Círcol arrenca la programació 
d’aquest nou any amb la segona 
edició del nou cicle de cinema  
Cinefòrum. Amb Cinexions, un 
grup de cinèfils aficionats, es 
projectarà la pel·lícula Matar a 
un rossinyol del director Robert 
Mulligan i posteriorment tindrà 
lloc un debat al voltant de la 
pel·lícula i la temàtica que es 
tracta. En aquest cas, de nou, 
el racisme en l’època de la Gran 
Depressió, en una població del 
sud dels EUA, Atticus Finch 
(Gregory Peck) és un advocat 
que defensa a un home negre 
acusat d’haver violat una dona 
blanca. Tot i que la innocència 

folk amb el jazz. El programa, 
dins del Cicle Tardes en Viu, 
ens convida a escoltar versions 
de cantautors catalans amb 
l’acompanyament en viu de 
corda, vent i percussió i el prota-
gonisme de les veus femenines 
de les tres integrants d’Aloma. El 
concert començarà a les 19h.

de l’home resulta evident, el 
veredicte del jurat és tan previ-
sible que cap advocat acceptaria 
el cas, excepte Atticus Finch, el 
ciutadà més respectable de la 
ciutat. El Cinefòrum començarà 
a les 18h, al mateix teatre del 
Círcol. 

Música | Redacció

Cinema | Redacció

20

La formació Aloma actuarà
aquest dissabte a l’Espai Tolrà 

Torna el Cinefòrum del Círcol amb Matar 
a un rossinyol 

21

L'abecé de Pompeu Fabra és un 
llibre per conèixer Fabra lletra a 
lletra i descobrir els  moments 
clau, els llocs, les anècdotes 
i les grans fites de l’obra de 
l’insigne filòleg Pompeu Fabra 
(1868-1948) en càpsules 
textuals endreçades alfabèti-
cament. La presentació tindrà 
lloc el proper dijous 15 de gener, 
a les 19h, a l’Espai Betúlia. 

El Museu ha col·laborat en 
tasques de documentació de 
l'exposició El boom de la publi-
citat. Reclams de llauna, cartró 
i rajola. 1890-1950, que es pot 
veure al Museu del Disseny de 
Barcelona fins al 31 de març, i 
que inclou una àmplia mostra 
de cartells de llauna fabricats 
per les empreses badalonines 
G. de Andreis i Llamas.  

El Museu ha rebut la donació 
d’una important col•lecció de 
vestits i dibuixos del modista 
Joan Antoni Fàbregas, resident 
a Badalona, on l’any 1975 va 
obrir la seva primera botiga 
d’alta confecció, que després 
va traslladar a Barcelona. Està 
previst que, més endavant, el 
Museu li dediqui una exposició 
temporal. 

Presentació del llibre 
"L'abecé de Pompeu 
Fabra"

Col·laboració del Museu 
amb l’expo El boom de 
la publicitat 

Donació Joan Antoni 
Fàbregas al Museu de 
Badalona

El concert tindrà lloc a l’Espai Tolrà 

Matar a un rossinyol serà 
la protagonista del Cinefòrum 

20(ELMEUCARRER).indd   3 08/01/2019   10:33:15



22

Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

30 de juliol del 1994. Orphea, 
una petita ciutat costanera dels 
Hamptons, està molt trasbal-
sada per un succés esgarrifós: 
l'alcalde i tota la seva família han 
mort assassinats a casa seva, 
juntament amb una noia que 
passava per allà fent jòguing i 
havia sigut testimoni del crim.

La desaparicio 
de Stephanie 
Mailer

Dicker, Joel

Facilitat per Saltamartí Llibres

La jove Lexie Sinclair somia en 
una vida extraordinària i, des 
del poblet on viu amb els pares 
i germans, planeja una fugida 
a Londres, la gran ciutat. Allà 
es trobarà amb l'Innes Kent, un 
jove sofisticat que l'introduirà 
en l'apassionant món del Soho 
bohemi dels anys cinquanta.

Editorial

La mà que 
prenia la meva

O'farrell, 
Maggie

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

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 167

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

Estrenes de Cinema

Juliet, desnuda

El collar rojo

Como la vida misma

Direcció: Jesse Peretz
Intèrprets: Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris 
O''Dowd, Denise Gough, Phil Davis

L'Annie i el Duncan voregen la quarantena i són 
parella des de fa quinze anys. Tots dos porten 
una vida tranquil·la, però a l'Annie l'inquieta el pas 
del temps sense cap passió. 

Crítica:   Públic: 

Direcció: Jean Becker
Intèrprets: François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, 
Sophie Verbeeck, Jean-Quentin Châtelain, Patrick 
Descamps

El 1919, en una petita ciutat, un heroi de guerra 
es troba tancat en una caserna deserta. A l'altre 
costat de la porta, el seu gos borda dia i nit.

 
Crítica:   Públic: 

Direcció: Dan Fogelman
Intèrprets: Àlex Monner, Annette Bening, Antonio 
Banderas, Laia Costa, Mandy Patinkin

Història d'amor ambientada als carrers de Nova 
York i Espanya que s'estén al llarg de diverses 
generacions, amb diferents personatges les vides 
dels quals s'entrecreuen.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

ESTRENES.indd   1 07/01/2019   11:29:07
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Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@totbadalona.com Lectors

Federació d’Associacions
Veinals de Badalona

Xavier Serradó 

Ante la gravedad de lo sucedido 
en el barrio se sant roc, la FAVB 
quiere mostrar toda nuestra 
solidaridad con las familias de 
los fallecidos y heridos.
Nos ponemos a disposición del 
Ayuntamiento y de la ciudad, 

Cada any, i just després de les 
festes de Nadal, els conteni-
dors de Badalona presenten 
aquesta imatge lamentable. 
Piles i piles d’escombraries 
s’amunteguen. Cada any 
em faig la mateixa pregun-
ta; l’Ajuntament no podria fer 
un esforç de neteja durant 
aquests dies per evitar aques-
ta imatge?

Comunicado incendio de San Roque

Deixalles després de festes

para colaborar en todo aquello 
que sea necesario.
Agradecemos las muestras 
de solidaridad de asociacio-
nes, federaciones locales y 
confederación y ciudadanos 
en particular. En los momentos 
más difíciles, la solidaridad se 
muestra como la ternura de 
los pueblos. Badalona nuestra 

ciudad, es solidaria y la FAVB 
está al servicio de nuestros 
vecinos y vecinas.
Agradecemos el gran trabajo 
de guardia urbana, bombe-
ros, protección civil, mossos y 
demás trabajadores que han 
colaborado.
Nuestra más sincera solidaridad 
en estos momentos tan difíciles.

PROPER SUPLEMENT 

CALÇOTS
NO T'HO PERDIS!

PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM 
651 97 65 17

Lectors-28-29.indd   1 09/01/2019   12:04:39



bellezaactiva.com

Tants mesos "por tant-nos 

24 25

bé" fugint de fregits, greixos 
saturats i dolços, mantenint el 
pes a ratlla... i en uns quants 

dies el nostre esforç se'n va 
al trast! T'ajudem a recuperar 
la silueta perduda i a perdre 
pes després de les festes 
nadalenques.

Encara que possiblement 
quan tornis a la rutina diària, 
aquest sobrepès guanyat 
a base de t iberis, torrons 
i  b e g u d e s  a l c o h ò l i q u e s 
desapareixerà, no obl idis 
seguir els següents consells, 
que t 'ajudaran a seguir pel 
bon camí:

• Consumeix els al iments 
preparats a casa, d'aquesta 
forma et serà més fàcil evitar 

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

8 DE CADA 10 MUJERES 
NO LLEVAN LA TALLA 
CORRECTA DE SUJETADOR

DESDE 39€ A 67€ 
Assesoramiento 
personalizado y gratuito

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

• Arrenjaments i reformes
• Roba a mida
• Roba de la llar
• Nuvies, comunions 
    i cerimonies
• Vestuari teatral i artístic

C/Prim, 179 (Nou local)
C/Rivero, 10 Badalona 
de 10 a 14 i de 17 a 20h.
Dissabtes tarda tancat

Mercé Rodríguez

 Objectiu perdre pes després 
 de les festes nadalenques: 
 és possible! 

Tendències

TENDENCIES.indd   2 09/01/2019   11:28:45
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la ingestió d'olis i greixos 
saturats.
•  C o nsum e ix  p i s c o la b i s 
l leugers (una poma, una 
pas tanaga c rua ,  un t ros 
d'api, etc.); que la temptació 
caigui en productes que no 
engreixen.
• Redueix el consum de sal 
(la dosi justa ha de ser de 0,5 
grams al dia). Per a aportar 
sabor a ls p lats ,  aquesta 
es pot substituir per unes 
gotetes de l l ima, l l imona, 
tomàquet natural o espècies.
• Utilitza sempre oli d'oliva 
verge, en quantitats reduï-
des.
• Beu molt líquid –té un efecte 

sac iant-,  sobretot  a igua, 
infusions o begudes isotòni-
ques. Evita en la mesura del 
possible el cafè i les begudes 
gasoses.
•  Repar te i x  e l s  men ja r s 
en 5 o 6 preses d iàr ies. 
D'aquesta forma, menjaràs 
menys quantitat i l'organisme 
digerirà més fàcilment.
•  Ev i ta en la mesura de l 
possible el consum de sucre 
i recorda que aquest es troba 
en aliments en els quals ni 
t'imagines...
• Consumeix f ibra. Té un 
efecte saciant més durador 
que l'aigua, i això t'ajudarà a 
despistar l'apetit.

Nutri-cosmètics que 
et poden ajudar
Si necessites una ajudeta 
extra per a perdre pes, pots 
recórrer a la nutri-cosmètica. 
T'oferim algunes idees...

D e t o x  P l a  10  d i e s ,  d e 
Humalik. Aquest pack inclou 
tres complements alimentaris 
amb ingredients totalment 
naturals per a aconseguir 
desintoxicar i depurar el cos 
en 10 dies. Elimina toxines i 
accelera la neteja hepàtica. 
També purifica, ajudant el 
trànsit intestinal. I finalment, 
reinicia certes funcions intes-
tinals amb lactobacils i bifido-

TENDENCIES.indd   3 09/01/2019   11:28:47



bacteris presents en la flora 
intestinal. El seu preu: 65 €.

Alcahofa Forte, de Arkophar-
ma. Ampolles de fàcil obertu-
ra que contenen una fórmu-
la millorada d'origen 100% 

26

natural, a base de Carxofa, 
per al control de pes i elimi-
nació de toxines; Mat, per a 
la degradació dels greixos; i 
Raïm, per a l'eliminació dels 
gasos que es produeixen 
durant la digestió. El seu preu: 

23,90 €/20 ampolles.

Libramed, d'Aboca. Càpsules 
per al control del sobrepès 
que actuen a nivell intesti-
nal formant un gel altament 
v i s c ós  que  a favo re i x  l a 
reducció de la quantitat i de 
la velocitat d'absorció dels 
carbohidrats. Això deter-
mina també una reducció 
de la sensació de fam i de 
la  somno lènc ia  després 
del menjar. A més, també 
limita l'absorció dels greixos, 
afavoreix el trànsit intestinal 
i regularitza la consistència 
de la femta.

Captador 3 en 1 d'Oenobiol 
conté un complex de fibres 
totalment natural, a base de 
pastanaga, civada i poma. 
Aquest producte real i t za 
una triple acció en el nostre 
organisme: capta els greixos, 
els sucres lents i ràpids i el 
50% de les calories ingeri-
des. Com prendre-ho? Dues 
càpsules al dia. El seu preu. 
31 € ⁄60 càpsules.

` `
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calcula que entre un 10% i un 
20% dels pacients es poden 
veure beneficiats. Segons els 
experts, alguns dels beneficis 
que aquest dispositiu propor-
cionarà són una recuperació de 
la capacitat cardíaca de forma 
immediata i de llarga durada, 
un augment en la capacitat de 
fer exercici, una reducció dels 
ingressos hospitalaris, una 
reducció de la mortalitat i un 
augment de la qualitat de vida 
dels pacients. El director de 
l’Institut del Cor de l’Hospital 
Germans Trias, Tony Bayés, 
assegura que la insuficiència 
cardíaca “està adquirint xifres 
epidèmiques a Europa i a 
Espanya” degut a l’augment de 
l’esperança de vida i a la millora 
dels resultats en el tractament 
d’altres cardiopaties.

L’Institut del Cor de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol partici-
pa en un assaig clínic mundial 
per validar l’eficàcia d’una nova 
teràpia per reduir els símptomes 
i els ingressos de pacients amb 
insuficiència cardíaca severa. 
Es tracta de la implantació d’un 
dispositiu que connecta les dues 
aurícules i permet descarregar 
la pressió cardíaca. El passat 
mes de novembre, Can Ruti es 
va convertir en el primer hospital 
europeu on ja s’han implantat 
dos d’aquests dispositius, dels 
set que en total s’han implan-
tat a la resta del món. Aquest 
nou dispositiu està pensat per 
a pacients que pateixen un ofec 
important a causa de la seva 
insuficiència cardíaca malgrat 
haver rebut ja tots els medica-
ments disponibles, pel que es 

Farmàcies
FARMÀCIA AGUILAR
Francesc Layret, 83 · 93 389 52 08
FARMÀCIA BELENGUER 
Concòrdia, 1 local B-41 (C.C.Màgic) 
93 224 55 58
FARMÀCIA CAIRÓ 
Canonge Baranera, 60 · 93 384 04 53
F. EDUARD CONDÓN  
Ptge. Riu Ter, 18-20 · 93 460 28 55
F. FERRÉ-CLAPÉS  
Av. Martí Pujol, 133 · 93 384 48 06
FARMÀCIA GAY
Av. Martí Pujol, 6-8 · 93 389 53 03
F. J. SALLA FUSTER  
Salvador Seguí, 4 · 93 387 39 16
FARMÀCIA LLOREDA     
Av. Catalunya, 60-62 · 93 388 18 41
FARMÀCIA P. RELAT     
Antiga de València, 31 · 93 399 92 76
FARMÀCIA PUCHOL 
Antiga de València, 31· 93 399 92 76
FARMÀCIA SERENTILL 
de Mar, 23 · 93 384 12 33
FARMÀCIA VIVES 
Juan Valera, 197 ·  93 388 05 04
FARMÀCIA VIAYNA 
President Companys, 45
FARMACIA MASNOU
Llefià, 15-17 · 93 387 42 98
FARMÀCIA OLÍMPIC 
Av.d’Alfons XIII  nº 127
93 387 93 50

Salut

Av. President Companys, 57 local
08911  Badalona

Tel. 93 464 21 34
info@boramarserveis.com

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

Empresa Registrada amb el núm. S03775 en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

Can Ruti implanta un nou 
dispositiu per tractar la 
insuficiència cardíaca

34_pag.31_SALUT.indd   1 09/01/2019   11:38:44



Motor

Els vehicles autònoms estan 
en boca de tots, els grans 
fabr icants estan fent les 
seves apostes i sembla que 
en el futur els cotxes acabaran 
conduint per nosaltres. En els 
concessionaris de cotxes a 
Badalona ja es comença a 
parlar sobre les possibilitats 
d’aquest tipus de vehicles que, 
sens dubte, quan apareguin 
de forma massiva, suposaran 
quelcom molt més profund que 
un simple canvi en la nostra 
forma de conduir.

El cotxe, un centre de treball
Una de les claus dels cotxes 
autònoms és que permetran 
convertir els cotxes en autèn-
tics centres de treball. Si hem 

de desplaçar-nos a algun lloc 
per motius de treball o per oci, 
ja no hem de perdre un dia o 
mig dia conduint en cas que el 
desplaçament sigui gran, no, 
ara podrem anar treballant i 
aprofitant com si es tractés 
d’una jornada laboral més que 
fem en modalitat de teletreball.
Fins i tot el propi trajecte a la 
feina pot convertir-se en una 
hora més que fem servir per 
començar a treballar i que ens 
permetria en el futur poder 
escurçar la nostra jornada 
laboral. 

El cotxe que va sol al taller
Una altra de les claus podria 
ser que no hauríem de perdre 
temps amb tasques que ara 
mateix cal fer per cuidar el 
nostre cotxe. Una cosa tan 
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 Conduiran per nosaltres  
 els cotxes en el futur? 

senzil la com dur a tal lers 
oficials a Badalona el nostre 
cotxe, pot fer-la de manera 
completament autònoma el 
nostre cotxe. Tan sols haurem 
d’avisar al centre perquè el 
rebin i indicar-li al cotxe al taller 
al qual ha d’anar. La resta la 
farà sol. 

El cotxe com a eina 
de transport
Podrem generar ingressos 
a través del nostre vehicle, 
utilitzant-lo com una eina de 
transpor t. El nostre cotxe 
podria fer rutes preestabler-
tes, que els usuaris adquiris-
sin a través d’una aplicació o 
similar. Podríem treure-li un 
rendiment al nostre vehicle 
en les hores en què no el fem 
servir habitualment.

ciutatdelmotor.com

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

www.motosbadalona.com

President Companys, 11 · 08911 BADALONA · Tel.: 93 464 05 53 · Fax 93 464 05 19
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 Cases petites 

Llar

Redacció / ACPG

Si viviu en una casa petita o 

31

un apartament de 40 o 50 m2, 
podeu obtenir efectes sorpre-
nents  amb e ls  següents 

consells de decoració:

• Entrada/rebedor: S’ha de 
decorar amb pocs elements 
i molt ben escollits, com un 
paraigüer, un quadre o escul-
tura, alguna planta i una bona 
il·luminació.
• Dormitoris: Els mobles 
bàsics són un llit ben orien-
tat, un parell de tauletes, un 
armari i una cadira. Quan no 
hi ha molt espai, s’han d’evitar 
els mobles auxi l iars, que 
dificulten el pas. Els armaris 
encastats produeixen efecte 
d’amplitud. Si escolliu colors 
harmoniosos per a la flassa-
da, les cortines, les parets i el 
terra, obtindreu una sensació 
de relax.
• Bany: Escolliu colors clars, 
tant per a l’armari com per 
a les parets i el sostre. Els 
miralls grans i ben il·luminats 
serviran per duplicar l’espai 
real.
• Sala d’estar i menjador: 
Identifiqueu les vies de pas 
més freqüents (accés a la 
terrassa, entrada a les habita-
cions) i manteniu-les lliures 
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d’obstacles. Situeu la zona 
d’estar prop de les finestres, 
per aprofitar millor la llum 
solar. Escoll iu els mobles 
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CALDERA JUNKERS 
CERAPUR CONFORT

DES DE 47€ 
AL MES

instal·lació
 i IVA inclòs

1.695€ 

tovalloler o 
termostat 

de regal

0%
Financiació sense 

INTERESSOS 
fins a 3 anys

CALEFACCIÓ TOTAL 
desde

instal·lació i IVA inclòs
2.799€

DES DE 77.75€ AL MES

NO PASSI 
FRED AQUEST 

HIVERN

CALDERA ARISTON 
CARES PREMIUM*  

* MILLOR 
PRODUCTE 

2016  PER LA OCU

instal·lació i IVA inclòs
1.260€

 desde

DES DE 35€ AL MES
Amb 
programador 
de regal

INFORMA’T DE LES NOSTRES REBAIXES!

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

Tramitació de butlletins

OFICINA I BOTIGA

Avd. Martí i Pujol, 102 - 08912 Badalona

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

www.globalclimainstalacions.com

EL SEU INSTAL·LADOR DE CONFIANÇA A BADALONA

a mida de l’espai real i no 
col·loqueu calaixeres, taules 
i cadires massa grans que 
facin petit el pis.

• Cuina: Escolliu colors clars, 
línies de disseny simples i 
poc recarregades i electro-
domèstics integrats.
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La verdura és un important 
depurador de l’organisme, 
per l’aportació de vitami-
nes, minerals i fibra i pel fet 
que conté poques calories 

una vida sana. La monge-
ta verda és rica en vitamina 
C, B1, B2 i E. També conté 
proteïnes i aminoàcids i pro-
porciona pocs hidrats de car-

i grans quantitats d’aigua. 
Tots aquests elements con-
tribueixen a l’eliminació de 
toxines, a la vegada que són 
imprescindibles per portar 

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

Cuina Catalana
 i de Mercat

Carns a la brasa
Salons per reunions

i celebracions

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

Mercè, 2 · 93 384 87 44

TA P E S  ·  R E S TA U R A N T

Menú diario y fines de semana sábado y domingo

Comidas 
y cenas de 

grupos para 
empresas

San Esteban y 
Reyes abierto

 La verdura, excel·lent 
 depurador l’organisme 

Gastronomia RESTAURANTE 
SHAN HAI CITY

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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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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boni. A nivell calòric, aporta 
unes 25 calories per 100 
grams consumits.
La bleda conté unes quanti-
tats molt elevada en vitamina 
C, comparable a la que apor-
ten els cítrics. També inclou 
en la seva composició vita-
mines del grup A, B1 i B2, 
a més de contenir ferro. Per 
aquest motiu, es tracta d’una 

a rebaixar els excessos de 
colesterol en la sang. Apor-
ta unes 35 calories als 100 
grams. Els espinacs són es-
pecialment rics en àcid fòlic. 
També contenen vitamina 
A, calci, fòsfor i ferro. El 
seu consum està especial-
ment indicat en l’etapa de 
creixement i també durant 
l’embaràs. Conté 25 calories 

verdura aconsellable en ca-
sos de petites anèmies. Les 
bledes també aporten fibra 
i unes 20 calories per cada 
100 grams.
La carxofa destaca per 
l’aportació de minerals, es-
pecialment de ferro i de cal-
ci. És una verdura altament 
depurativa i reconstituent. 
Pel seu efecte diürètic ajuda 
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TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS
PRIMERO
CALÇOTS A LA BRASA CON ROMESCO
SEGUNDO
BUTIFARRA CON MONGETES
BEBIDA Y POSTRE

MENÚ DE CALÇOTS 11€

93 465 28 16 · 679 58 14 62 | Electrónica, 26 Pol Ind. Les Guixeres Badalona | RESTAURANT LES GUIXERES
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93 782 17 58 · www.ibericfusion.com
Eduard Maristany, 197 local 2 (al costat del Port Marina Badalona)

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

gratis
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als 100 grams.
L’espàrrec conté alts nivells 
de ferro i de vitamines, del 

grup A, B1, B2 i C. Destaca 
per ser una verdura altament 
diürètica.

El bròquil és una de les ver-
dures més completes. Conté 
calci, ferro, vitamina C, àcid 
fòlic i fibra. Tan sols aporta 
25 calories als 100 grams, 
sempre que es consumeixi 
bullit.
La col és rica en fòsfor, calci, 
iode i vitamines A, B1 i C. Té 
propietats antianèmiques, 
cicatritzants i depuratives, a 
la vegada que reforça el sis-
tema immunològic. A nivell 
calòric, per cada 100 grams 
la col aporta 25 calories.

37

Esmorzars de forquilla
Carns a la brasa · Menú diari

Obert de dilluns a 
divendres de 8 a 19h. 

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

689 594 455

Bar - Restaurant

Santa Madrona, 122 - 123
08911 Badalona 

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

ESPECIALITAT
en Tapes Variades i típiques d'Aragó

des de 1973

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
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 La pera, una fruita diürètica 
 i al mateix temps energètica 

La pera és una fruita sabo-
rosa el component majoritari 
de la qual és l’aigua, en una 
proporció del 85% Tot i que 
no és una fruita especialment 
vitamínica, destacarien les 
vitamines del grup B i la vita-
mina C, tot i que en quantitats 
menys importants que d’altres 
fruites. La pera sí que es trac-
ta d’un fruita amb alt contingut 
en fibra i en minerals, espe-

per tenir propietats astringents 
i antiinflamatòries de la muco-
sa intestinal. Quant a calories 
es refereix, la pera n’aporta 
unes 45 per cada 100 grams 
consumits. Juntament amb 
l’aportació d’aigua i de fibra, 
fa que la pera sigui un aliment 
recomanable en tot tipus de 
dietes i també en totes les 
franges d’edat, des de petits 
fins a grans.

cialment potassi i magnesi. 
Concretament, el potassi és 
un mineral imprescindible per 
al bon estat del to muscular.
La pera és un excel·lent ali-
ment diürètic, amb l’avantatge 
que el contingut en potassi 
contribueix a què l’organisme 
mantingui el nivell idoni 
d’aquest mineral. Els tanins 
són un altre dels elements que 
trobem en la pera. Destaquen 

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

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

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

Cuina de proximitat

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

SERVEI DE TICKET RESTAURANT SODEXO
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Amb Mart al teu signe, 
reps una dosi d’energia 
extra. Compte amb 
mostrar un excés de 
vehemència que pot 
espat l lar les teves 
relacions. L’esport i la 
meditació et faran bé.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Amb Venus aspectant a 
Mart a la Casa XII, s’obren 
vies de diàleg proper i 
íntim. Si hi havia alguna 
qüestió que no gosaves 
manifestar, ara tens les 
eines per explicar-te.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Cal ser prudent amb 
les paraules. Evitar 
confrontacions inútils 
que només serveixen per 
posicionar l’ego i participa 
de les relacions amistoses 
sanes, sense interessos.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Si hi havia tensió o temes 
sense resoldre amb 
una persona familiar, en 
aquests dies es poden 
donar facilitats pel diàleg 
o desenllaç de conflictes. 
Reps ajuda domèstica.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Sembla que si vols 
avançar en el sector 
laboral, hauràs de fer 
canvis a la teva percepció 
de com ha de ser les 
coses. Aprofita abans que 
Urà torni a la teva Casa VII.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Amb tres planetes al 
sector II, necessites 
prendre seguretat per 
iniciar un nou cicle i també 
hi ha una necessitat de 
reestructuració urgent 
de l’economia i la dieta.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Els trànsits indiquen 
que finalitza una etapa 
i comences un altre 
període. Has après força 
però ara cal seguir fent 
camí sense obl idar 
l’objectiu inicial del teu 
recorregut.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

El Sol aspectant a 
Neptú et situa en un 
oasi on recerques la 
inspiració. Revaloració 
de la relació de parella. 
Fe en un pro jec te 
laboral. Pots rebre un 
ajut providencial.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Si hi ha algun assumpte 
econòmic  pendent 
relacionat amb la llar, 
sembla que arr iba 
un moment que has 
de prendre decisions 
importants al respecte. 
Sigues més objectiu.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Reprens una activitat 
del passat i que activa 
altres aspectes de la 
teva persona. Cerques, 
sobretot, la satisfacció 
p e r s o na l ,  n o  t an t 
l’aspecte econòmic de 
les coses.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Amb el bon contacte 
d’Urà, amb Mercuri, 
s’obren noves vies de 
comunicació i també 
indica un moviment 
renovador al sector 
grupal i de les amistats. 
Augmenta l’esperança.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Amb Mart transitant 
pel sector II, s’activa 
l’economia. Per treure 
més rendiment al teu 
treball hauràs de fer 
alguns canvis importants. 
Compte amb despeses 
innecessàries.

Facilitat Imma del Destí AMIC

Horòscops

Frases cèlebres

«Assolir els objectius és una 
tasca heroica.»

Ernie Larsen

«El temps és el millor 
autor: sempre troba un 
final perfecte. »

Charles Chaplin
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

Canvi d’any, però sense canvis 
destacables pel que fa a la 
situació meteorològica. Vam 
acabar el mes de desembre 
amb l’anticicló a sobre nostre 
i, fins al moment d’escriure 
aquestes línies, s’ha mantingut 
ben a prop nostre portant-nos 
un temps tranquil i majoritària-
ment assolellat. Tot i que ha 
costat força, l’ambient d’hivern 
ha acabat arribant. La setmana 
passada vam tenir algunes 
matinades francament fredes, 
amb una temperatura per sota 
del 5 °C. Fins i tot, en alguns 
barris propers al riu Besòs, on 
el fred sol ser més accentuat, 
es va arribar a acumular una 
mica de gel sobre els vehicles. 
Ara bé, els valors més baixos 
de la nostra zona, com sempre, 
es van localitzar a l’altre cantó 

En l’àmbit català, l’any 2018 
ha estat un dels més plujosos 
dels últims anys. A l’Observatori 
Fabra de Barcelona, amb més 
de 100 anys de dades, es tracta 
del segon any amb més pluja 
recollida. També destaca el 
fet que a zones elevades del 
Pirineu de Lleida s’han acumulat 
més de 2000 mm. Font: Servei 
Meteorològic de Catalunya.

Temp màx 17,7 °C el dia 31

Temp mín 4,4 °C el dia 4

Hr màx 88% el dia 1

Hr mín 31% el dia 6

Press atm màx 1033,2 hPa dia 4

Press atm mín 1025,0 hPa dia 2

Vent màx 53,1 km/h (nord-
oest) el dia 5

 Precipmàx 24h 0,0 l/m2 

 Precip anual 0,0 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

de la serralada de Marina, al 
Vallès, amb registres de -1 a 
-3 °C. El vent també va anar 
prenent protagonisme, sobre-
tot durant el cap de setmana. 
Entre dissabte i diumenge el 
ponent i el mestral van bufar 
amb alguns cops forts, de més 
de 50 km/h. Això va fer baixar 
la humitat relativa de manera 
clara.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo setmana 
del 31 de desembre 

al 6 de gener
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Immobiliària

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

idealista.com

Un dels aspectes més contro-
vertits dels canvis en el lloguer 
aprovats per Real Decreto 
Llei, és el relatiu als límits a 
les garanties addicionals a la 
fiança. La prestació d'un mes 
de fiança en metàl·lic és obliga-
tòria per a la celebració del 
contracte d'arrendament. Però 
és possible, a més, demanar a 

l'arrendatari que tingui un fiador 
solidari. El reial decret llei que 
va entrar en vigor el passat mes 
de desembre i que ha suposat 
canvis importants en la durada 
dels contractes, estableix límits 
quantitatius a les garanties 
addicionals a la fiança d'un mes 
(si el lloguer és d'un habitatge) o 
de dos mesos per a ús diferent 
a l'habitatge.
La quantia màxima de les 
garanties addicionals a la fiança 
que pot exigir a l'arrendatari, ja 
sigui a través de dipòsit o d'aval 
bancari, és de dos mensualitats 
de renda, llevat que es tracti de 
contractes de llarga durada, tal 
com recorda Salvador Salcedo, 
soci del despatx Àtic Jurídic. "El 
valor de la garantia addicional 
a la fiança que les parts puguin 
convenir no podrà excedir de 
dues mensualitats de renda, en 

 Les garanties addicionals que es  
 poden demanar després de la reforma   
 del lloguer 

cas d'arrendaments d'habitatge 
de fins a cinc anys de durada, o 
de set anys si l'arrendador fos 
una empresa", afegeix. És a dir, 
la reforma aprovada pel Govern 
limita les garanties exigibles 
en compliment del contracte 
de lloguer a un màxim de tres 
mensualitats de renda: una en 
concepte de fiança i les altres 
dues com a garantia addicional, 
com poden ser un dipòsit o aval 
bancari. Per Salvador Salcedo 
es tracta d'una mesura insufi-
cient perquè l'impagament per 
part del llogater pot compor-
tar "importants perjudicis al 
propietari que difícilment podrà 
compensar amb tan minses 
garanties". I és que el proce-
diment de desnonament pot 
durar entre 6 mesos i un any, 
amb el consegüent forat econò-
mic.
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 ·  93 383 04 68

195.000 €

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

168.000 €

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

ÀTIC PEP VENTURA Ref B-2895: 60 m ²+ TE-
RRASSA de 20 m ², 3 hab., bany compl i cuina 
conservats, menjador de 12 m ² ext a terras-
sa, a cons. Finca amb asc.

175.000 €

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

720.000 €

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

240.000 €

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

345.000 € (2 places de pàrquing)

ÀTIC PEP VENTURA Ref B-2914: Fantàstic 
àtic de 60 m ², 2 hab ( 1 doble), menjador de 
18 m ² ext a TERRASSA de 10 m ², a cond amb 
bomba de calor. Tot reformat!! Ideal parelles!

189.000 €

249.000 €

PASSEIG DE LA SALUT Ref B-2913: Pis de 100 
m ², 3 hab ( 2 dobles), , 2 banys compl., cuina 
arreglada, menjador de 25 m ² ext, terra gres, 
calefacc. Asc.

PEP VENTURA Ref B- 2879: Pis de 60 m²,  2 
hab ( 1 doble), bany compl + cuina ref., menja-
dor 20 m ² ext a terrasseta de 15 m ², calefacc., 
ascensor. 

226.000 €

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

243.000 €

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

475.000 €

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

188.000 € Pàrquing inclòs
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MERCAT TORNER-CASA 
EN VENDA Ref B- 2891: Casa 
repar tida en Sòtan+PB+pis 
a raó de 50 m ² + LOCAL de 
50 m ². Terrat de 50 m ² + 2 
terrasses de 15 m ², calefacc. 
Per entrar a viure! 495. 000 € 
Tel 933 832 806
DUPLEX-COLL I PUJOL 
Ref B- 2893: 150 m ² + terras-
sa de 60 m ² + terrat de 20 
m ², 3 hab ( 2 dobles), cuina 
americana de 20 m ², 2 banys, 
calefacc. Vivenda única, tipus 
caseta. 387.000 € Tel 933 
830 468
STA COLOMA -C/RELLOT-
GE:  Ref B- 2896: Pis de 96 
m ², 4 hab. ( 2 dobles), bany 
compl+ cuina office, menjador 
de 20 m ² ext a balcó, parquet. 
Per entrar a viure! 166.000 € 
Tel 933 832 806

42

CASAGEMES Ref B-2848: 
Pis de 110 m ²,  4 hab (  2 
dobles), bany compl+ aseo, 
menjador de 25 m² ext a balcó, 
ca le facc .  F inca amb asc. 
320.000 € Tel 933 830 468
CASA -CONQUESTA Ref 
B-2902: Casa de 200m² aprox 
distribuida en Pb+2+golfes, 
3hab + 2 despatxos i traster.,  
2 banys, cuina office, pati de 
30m² i 4 balcons.En la PB 
hi ha un negoci amb entra-
da independent .Reformada. 
620.000€ Tel 933 832 806
MONTGAT-LES MALLOR-
QUINES Ref B- 2864: Fantàs-
tic pis de 95 m ², 3 hab., 2 
b a ny s  c o m p l . ,  m e n j a d o r 
de 22 m ², balcó, calefacc. 
TOT EXTERIOR, per entrar 
a viure!! OPORTUNITAT!!!!! 
285.000 € Tel 933 830 468

Anuncis per paraules

TREBALL
 

CHICA SE OFRECE para 
cuidar personas mayores. 666 
034 284 
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
n iños y l impieza, interna o 
externa. 933 864 357
CHICA JOVEN ESTUDIAN-
TE, se ofrece para trabajar de 
niñera, dependienta. 608 709 
641
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, turno de noche. 640 
876 203
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores. 
Con referencias y experiencia. 
602 332 862
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores. 
Con experiencia. Disponibili-
dad inmediata. 632 081 380 

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

Horari Misses
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INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL CENTRE: 

LLAMINADURES, REGALS I MOLT MÉS...

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

SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 627 16 97 47

Preu: 0,35€/paraula

CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y limpieza, fija o por 
horas. 665 425 949
S'OFEREIX PALETA  de 
Camprodón per tot t ipus de 
reformes. Autónom en actiu. 
660 691 72
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 

mayores, niños y limpieza, fija o 
externa, disponibilidad inmedia-
ta. 632 636 127
BUSCO TRABAJO de limpie-
za de 8 a 12, con experiencia, 
referencias. 663 795 128
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza, con 
experiencia. 675 196 502

COCHE, MOTO y TRASTERO
Zona Pep Ventura - C/ Garriga, 141 – 149

Tel 649 825 266

VENTA Y ALQUILER
PLAZAS DE PARKING

LLAME Y SOLICITE INFORMACIÓN 
SIN COMPROMISO

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

CUIDADORAS SANTA EULALIA
· Cuidado de personas de la tercerca edad

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

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

AMISTATS

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

VARIS

COMPRAMOS LIBROS , 
juguetes, comics, cromos, 
antigüedades, plumas, puros, 
objetos religiosos, restos pisos 
y casas. Pago al momento. 
José Miguel. 679 736 491 
COMPRO ANTIGUEDA-
DES: muñecas, Scalextrics, 
G e y p e r m a n ,  M a d e l m a n , 
t e b e o s ,  c o m i c s ,  o b j e t o s 
religiosos y militares puros 
plumas licores libros y mucho 
más pago inmediato 627 937 
101
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Anys 80, carrer Francesc Macià 
amb Av. Sant Ignasi de Loiola
Foto antiga: Autor desconegut 
Foto actual: Facu Martínez  

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

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

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 
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Distribuïdors oficials del TOT

Renovació distribuïdors

Horari: De dilluns a dijous de 9h a 13:30h i de 16:00h 
a 19:30h. Els divendres de 9h a 15h.
Corredoria d’assegurances. Perquè sempre hem 
estat a prop teu i ho seguirem estant! Fem-ho 
possible, fem l’impossible, J.Camps, dissenyem 
el futur! Un equip de persones al vostre servei!

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè creiem que és una plataforma per arribar a la 
ciutat i volem cooperar al manteniment d'una revista 
emblemàtica pels veïns.

Sta. Madrona, 45
93 118 42 32

J. Camps, s.l.
Corredoria 
d'Assegurances

Horari: 
7h a 0:00h de dilluns a divendres
8h a 1:30h Dissabte · 9h a 0:00h Diumenge

Tapas, entrepans, esmorzar i plats combinats

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Per oferir als nostres clients la revista de 
referència de la ciutat.

Colón, 68
Mossèn Anton, 29 
934 643 386

Horari: De dilluns a dissabte 
Matins: de 9.30 a 13.30h. Tardes: de 17 a 20.30h.

Les últimes tendències i els millors preus!
Disposem de taller de joieria i de reparació 
de totes les marques de rellotges.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè el Tot va molt buscat i a la gent li fa molta
il·lusió quan se'l troba!

Guifré, 82
93 397 71 56
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  ARTIGUES  
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2 
93 399 02 06

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

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

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

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

DAUD SUPER
Sant Josep Oriol, 56
612 212 247
LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763

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

GRANJA FIMONS
Colón, 68 · 934 643 386 
CLINICA DENTAL
VILAGRAN
Enric Borràs, 1-3
93 464 77 76
CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61
FLORISTERÍA MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653
PERRUQUERIA
BARBANY ART 
Francesc Layret, 147 
934 641 141 
PRELUDI
Cadis, 4 · 934 642 677
PURA VIDA 
QUIROPRACTICA 
Francesc Layret, 171 
933 843 775
XARCUTERIA ARGUDO
Carrer de Mar, 38
933 848 061
LA PARADA
Francesc Layret, 118
933 843 659
CASAL DE GENT GRAN 
DEL CENTRE
Ignasi Iglesias, 38
933 892 948
FABRE GEMMÒLEGS
Lleó, 28 · 931 703 479
fabregemmolegs.cat 
FRUTAS CUEVAS
Lleó, 65 · 934 640 179
FORN BERTRAN
Mar, 5 · 93 384 60 52
DROGUERIA BOTER
Mar, 71 C.Baranera, 2e
933 845 464 
FIMONS BAR
Mossen Anton, 29
93 389 11 38

CONGELATS
FANTASY FRED
Canonge Baranera, 54
933 894 619
CARNISSERIA 
SARA I ESTER
Prim, 107 · 622 259 530
652 423 361
FERRETERIA PRIM
Prim, 113-117 · 933 844 151
ferreteriaprim.com
PAM I PIPA
LLAMINADURES
Prim, 195 · 936 111 466 
FLORISTERIA 
JOSEP Mª VENTURA 
President Companys, 18 
933 894 421 
BAR REST. EL NIU 
Ribas i Perdigó, 18
933 848 201
SÓN PEDAÇOS
Francesc Planas i Casals, 2
933 844 769
EL SABATOT
Riera Matamoros, 15
617 813 971
FLECA SANT PERE
Sant Pere, 38 · 659 220 589 
PAPERERIA
CA ĹAVELINO
Santa Madrona, 66
931 405 754 
J.CAMPS S.L.
Sta. Madrona, 45
931 184 232 
MARGENAT
Santiago Rusinyol, 3
Martí Pujol, 131
  COLL I PUJOL   
EQUIP 3
Alcalde Xifré, 4 · 933 998 058
EL ESCONDRIJO
Coll i Pujol, 26 · 933 871 083

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

  GORG  
BAR REST. SANTA RITA
Ponent, 134 · 648 639 593
FARMÀCIA OLÍMPIC
Alfons XIII 127 
933 879 350
LOTERIA SORS
Joaquim Ruyra, 1 - 3
933 871 797 
REST. SHAN HAI CITY
Marqués Mont-Roig, 72-74
933 979 163 
PATCHWORK 
PUNTS I NINES
Joaquim Ruyra, 9-11 tda 2
619 837 714
  LA SALUT  
CLÍNICA DENTAL ROQUE
Antiga de València, 35
935 407 459
CARNISSERIA HERNANDO
Pau Piferrer, 15
933 990 901

MARI-2
Quevedo, 18 · 933 839 706

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

  LES GUIXERES  
RESTAURANT 
LES GUIXERES
Electrònica, 26 · 934 652 
816 (Pol. Les Guixeres)

  LLOREDA  
FRUITERIA LA PERA
Rambla Sant Joan, 83 
botiga 10 · 653 105 625
FORN DE PA CA LA FINA
Avda. Lloreda, 55 
93 603 06 15 
FORN  SWING
Catalunya, 39 · 934 606 670

DIETETICA SANDRA
Avda. Catalunya, 45-47 
93 387 28 24
CONGELATS ROSALIA
Avda. Catalunya, 77-79
651 11 86 10
GRUPO TOMAS
Rambla Sant Joan, 95
933 995 609

  MANRESÀ  
RESTAURANT BUKKET
Ctra. de Mataró, 101
933 842 688

  MORERA  
FORN MIREIA
Morera, 92 · 934 655 536
BON AREA (MORERA)
Morera, 101 · 933 955 012
POMAR  
MERCAT POMAR
Avda. Primer de maig S/N
FORN DE PA ARTESÀ
Plaça Pomar, 3
645 45 00 32

  PROGRÉS  
FLORISTERIA 
S. VENTURA
Plaça Pep Ventura, 13
SOLO EMPANADAS
Pep Ventura, 15
93 193 56 10
LA BUHARDILLA 
CAFETERIA
Guifré, 220 · 93 601 82 82 
PASTISSERIA GUIFRÉ
Guifré, 259 · 93 387 5093 
DON PELUT
Vaixell Ma. Assumpta, 8
935 144 185
LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280 · 93 348 45 76
PIT I CUIXA
Güell I Ferrer, 33 
934 643 087    

PERRUQUERIA 
ALFONS VIÑAS
Guifré, 95 · 933 837 507
CONDIS 
Guifré, 100-108 
934 646 989
JOIERIA LA PLANA
Guifré, 82 · 933 977 156
MANDALA
Guifré, 217 · 931 649 913
ww.mandala-bdn.com
ALFA  BADALONA  
CENTRE – MAR 
Industria  143 – 149 local
93 397 59 65 
EL MICACO
Sagunt, 104
930 025 302
CONDIS 
Torner, 5-7
934 610 770
CAN MIXO
Roger de Flor, 82
933 887 457 
ULTRAMARINOS 
MARTINA
Progres, 93
93 388 12 42

  RAVAL  
FORN MARENA
Baldomer Solà, 55
933 979 671
FONTISI PASTISSERIA
Miquel Servet, 202  
93 387 49 42

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

Troba el TOT cada setmana 
als nostres distribuïdors oficials
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PLACES APARCAMENT
FLORIDABLANCA
VENDA PER 5 ANYS DES DE 2.125€ + IVA
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