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 Creix el nombre de places privades 
 a Badalona per a persones 
 amb mobilitat reduïda 

Mobilitat | Carles Carvajal

U t i l i t z a r  l e s  t a r g e t e s 
d'aparcament per a perso-
nes amb mobilitat reduïda 
quan el titular no és dins del 
vehicle; fer servir les targes 
de persones que han mort 
s imulant que encara són 
vives; o fer fotocòpies en 
color de les targetes i usar-
les per duplicat. I més. 

L a  p i c a r e s c a  a l  vo l t a n t 
d'aquests documents, que en 
principi han de servir per fer 
la vida més fàcil als qui patei-
xen una disminució i s'han de 
moure en vehicle privat, és 
ben diversa i coneguda. No 

existeix un registre complet 
pel que fa a tot Catalun-
ya dels titulars d'aquestes 
targetes, i sobretot no hi ha 
un contro l exhaust iu que 
permeti retirar els documents 
quan caduquen o quan el 
titular ha mort. De fet, l’any 
2017 l’Ajuntament de Badalo-
na va explicar que set de 
cada deu targetes usades 
a la zona blava de la ciutat 
eren fotocòpies. Aleshores, 
el govern local va anunciar 
que perseguiria aquest tipus 
d’infraccions. Un altra frau 
que també s’està donant el 
trobem amb les places priva-
des amb matricula. 
A  B a d a l o n a ,  s e g o n s 

La Setmana

dades de l ’Ajuntament, el 
nombre de places no para 
d’augmentar, però des de les 
entitats que treballen amb 
les persones amb mobilitat 
reduïda alerten que s’ha de 
revisar el seu control per 
evitar fraus. Des de la plata-
forma badalonina, Deixem de 
ser invisibles, admeten que 
l’actual normativa “es massa 
oberta”. La presidenta de la 
plataforma, Marina Nieto, ha 
explicat al TOT que s’ha de 
fer un control més exhaus-
t i u  i  t am b é ap l i c a r  més 
barems per obtenir una plaça 
d’aparcament amb matricu-
la davant de casa. “Sabem 
de casos que el t i tular ha 
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mort i que els familiars conti-
nuen tenint aquesta plaça”, 
explica Nieto. Per la seva 
banda,  e l  bada loní  Rafa 
Reoyo, membre del centre 
Julia Pestrana, admet que 
l’actual normativa s’hauria de 
revisar, però també recorda 
que encara hi ha més frau 
amb les targetes que utilitzen 
les persones amb mobil i -
tat reduïda. Nieto demana 
al consistori que revisi una 
per una aquestes places, 
les hores que s’ut i l i tzen i 
també retirar les places de 
les persones difuntes. 

A Badalona, l’any 2018 van 
donar-se d’alta, 152 places 

Requisits per a la reserva d'aparcament al domicili:

Titular conductor de vehicle:
• Estar empadronat en el domicili pel qual es demana la reserva
• No disposar de plaça d'aparcament de propietat o lloguer

Titular no conductor de vehicle:
• Estar empadronat en el domicili pel qual es demana la reserva
• No disposar de plaça d'aparcament de propietat o lloguer
• Que la persona titular no conductora de la Targeta d'aparcament:
• Que la persona tingui una discapacitat igual o superior al 65%, 
  i superi el barem de mobilitat

i l’any anterior, el 2017, 123. 
Un dels barris on més places 
s ’han so l · l i c i ta t  ha es tat 
Casagemes. Des de l’entitat 
de veïns admeten que s’ha 

doblat aquest tipus de places 
i estan d’acord en verificar 
aquest tipus d’aparcament 
dest inat  a persones que 
realment ho necessiten. 

Dades reserves places 
de persones amb mobilitat 
reduïda (PMR) a Badalona 

Any 2017 
altes..................123
baixes..................48
manteniment......46 
(canvis matricula, 
repintar,......)

Any 2018
altes....................152
baixes..................130
manteniment.......85

El nombre de reserves 
PMR total (agost de 2018) 
és de 1051

Actualitat-4-5.indd   3 23/01/2019   12:00:38
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M alestar al G org  per 
la propera instal· lació  d’ un bing o

El bingo s’instal·larà en aquest local del carrer Ponent T res f erits en un incendi 
d’ un pis a M ontig alà

D os f erits en l’ incendi 
d’ una empresa al carrer 
G uif ré

Un nou incendi va afectar, 
diumenge al matí un pis del 
carrer Otger, 20, a Montigalà. 
Tres membres d’una família 
(pare, mare i menor), així com 
un gosset, van resultar afectats 
per fum i cremades de diver-
sa consideració. Fins a sis 
dotacions dels Bombers van 
treballar en aquest incendi. El 
foc només va afectar el 2on pis, 
d’una planta de sis.

Un foc va afectar, dimarts, la 
fàbrica Fundición Inyectada 
de Badalona S.A., ubicada al 
número 660 del carrer Guifré. 
L’incendi es va originar en 
una màquina i va afectar part 
de la maquinaria, el sostre i 
material divers. Dos treballa-
dors d’aquesta empresa van 
resultar ferits lleus i van ser 
traslladats a l’Hospital Municipal 
de Badalona, on van rebre l’alta 
poc després.

Badalona estrenarà  5  
noves lí nies M etrobú s

Aquesta xarxa metropolitana, 
que es va començar a implan-
tar el març de 2018, s'amplia 
properament amb 5 noves 
línies Metrobús a Badalona. 
Les noves línies substituiran 
algunes existents, com la B1,la 
B6, la B19, la B26 i la B30, 
per una M. Totes milloraran la 
freqüència i algunes canviaran 
part del seu recorregut per 
millorar la rapidesa.

Societat | Carles Carvajal

Els veïns del carrer Ponent, i 
dels seus voltants, fa setmanes 
que s’han organitzat contra la 
instal·lació d’un bingo al barri del 
Gorg. L’Ajuntament de Badalo-
na ha confirmat al TOT que 
una empresa ha demanat als 
permisos pertinents per obrir un 
bingo al número 94, del carrer 
Ponent. Segons el consistori, 
tots els permisos s’han tramitat 
correctament, però ha recor-
dat que la competència sobre 
aquest tipus d’establiment la té 
Jocs i Apostes de la Generalitat, 
qui hauria donat llum verda. Els 
veïns, però, s’han començat a 
organitzar per mostrar el seu 
malestar per aquesta obertura, 
tal i com ha confirmat la presiden-
ta de l’entitat de veïns del barri, 
Teresa Vinuesa. Ara fa uns dies, 
i amb una forta tensió, els impul-
sors del bingo van reunir-se amb 
els veïns per ensenyar-los el local 
i també detallar el projecte. El nou 
bingo tindrà un horari ampli, de 
9h del matí a les 4 de la matinada, 

i tindrà també maquines escura-
butxaques i un aparcament privat 
per uns 45 vehicles. El local té 
força metres quadrats, i de fet té 
entrada pel carrer Ponent, però 
també arriba als carrers Lleida i 
Guifré. La presidenta de l’AV del 
Gorg, Teresa Vinuesa, ha expli-
cat que fa uns dies va fer-se una 
enquesta al barri i que la majoria 
van mostrar el seu desacord amb 
aquesta obertura. Per aquest 
motiu, l’entitat de veïns s’ha 
posicionat també en contra. Les 
principals queixes veïnals passen 
per possibles molèsties pel 
soroll, l’augment d’inseguretat, la 
manca d’aparcament o la proxi-
mitat dels habitatges, segons han 
detallat alguns veïns afectats. Per 
Vinuesa, aquest “no és el model 
de barri que volem”. Els veïns 
estan preparant mobilitzacions 
properament contra aquesta 
obertura. Des d’aquest setma-
nari ens hem posat en contacte 
amb l’empresa que gestionarà el 
bingo, però al moment de tancar 
aquesta edició no havíem tingut 
resposta. 

Actualitat-6.indd   1 23/01/2019   11:30:04
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L ’ A j untament i la Caixa volen 
leg alitz ar el Casal d’ avis de 
Can M ercader

Ciutat | Carles Carvajal

Els 450 avis i avies sòcies 
del Casal de Can Mercader 
continuen en peu de guerra. 
Des del passat 8 de gener, 
per ordre judicial, el local està 
precintat per excés de soroll, 
després d ’una sentènc ia 
ferma. Des d’aquell dia, els 
avis volen recuperar el Casal i 
per això s’han mobilitzat, amb 
assemblees i fins i tot amb 
una manifestació a la plaça 
de la Vila, on van reunir-se 
amb l’alcalde de Badalona, 
Àlex Pastor. En un principi, 
l’Ajuntament va oferir buscar 
un local alternatiu, però totes 
les propostes eren inviables 
pels socis perquè consideren 
“massa petits” aquests locals, 
per tirar endavant les seves 

actuals act iv i tats. A més,  
els socis no volen marxar 
del seu local, obert des de 
l’any 1993. Aquesta setmana 
han tornat les reunions, a 
tres bandes, entre Ajunta-
ment, Fundació La Caixa, 
propietària del local, i la junta 
directiva del Casal de Can 
Mercader. Des del consistori 
i la Fundació s’ha elaborat un 
informe tècnic per saber si és 
possible legalitzar el local de 
Can Mercader i fer-hi obres 
per minvar el soroll i poder-
h i  fe r  a lgunes ac t i v i ta ts . 
D’al tra banda, l ’advocada 
dels demandants ha escrit 
una carta al TOT on s’apunten 
els motius de la denuncia. La 
carta la trobareu a la secció 
de lectors d’aquesta setma-
na. 

U n deting ut despré s de 
f ug ir i ag redir als ag ents

P recintat un h abitatg e 
q ue era utilitz at com a 
cultiu de cà nnabis

El passat dissabte, agents de la 
Guàrdia Urbana que es trobaven 
realitzant tasques de prevenció a 
Sant Roc, van detenir una perso-
na que s’ha escapolit quan se 
l’ha anat a aturar. Va fugir realit-
zant conducció temerària posant 
en risc la vida de les persones, 
dels agents i causant danys 
a d’altres vehicles i al vehicle 
policial i agressió als agents un 
cop va ser detingut a la Mina.

Tècnics municipals van precin-
tar dilluns un habitatge de 
l’avinguda Marquès de Mont-
roig, a Sant Roc, on s’havia 
detectat una instal•lació de 
cultiu de cànnabis. Per motius 
de seguretat s’ha tallat el 
subministrament elèctric del 
pis precintat. En l’operatiu han 
intervingut Guàrdia Urbana de 
Badalona, Mossos d’Esquadra 
i tècnics d’Endesa.

D etenen dos menors de 
Badalona per colpej ar a 
uns j oves
Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el passat diumenge dos 
menors, veïns de Badalona , 
per colpejar i intentar robar a 
uns joves a l’estació de Renfe 
de Blanes. Els nois estaven 
esperant un tren quan els 
agressors els van abordar per 
l’esquena colpejant-los i exigint-
los els telèfons mòbils i la carte-
ra. Entre cops i empentes, van 
aconseguir fugir, però detinguts 
minuts més tard.

9

Imatge de la porta del Casal de Can Mercader 
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L ’ A j untament detecta un centenar 
de pisos amb la llum punxada 

Seguretat | Carles Carvajal

El consistori de Badalona, al 
costat de tècnics d'Endesa, 
ja ha constatat com a mínim 
100 pisos que tenen la llum 
punxada. Segons ha explicat 
l'alcalde, Álex Pastor, són les 
primeres dades ''contrastades 
i verificades'' que els perme-
trà començar una inspecció i 
en cas que es confirmi, iniciar 
una denúncia per la via del 
contenciós administratiu per 
motius de seguretat. És una de 
les decisions que s'han pres 
aquest dimecres a la Junta de 
Seguretat Local extraordinària. 
Durant la reunió celebrada per 
valorar l'actuació dels cossos 
de seguretat i emergència a 
l'incendi d'un pis al barri de 
Sant Roc el 5 de gener passat, 
Pastor també ha explicat que 
s'ha decidit utilitzar la via del 
contenciós administratiu en els 
casos en què es detecti la llum 
punxada per una qüestió de 

seguretat. Fins ara, aquests 
casos anaven per la via penal en 
ser majoritàriament delictes de 
salut pública (per plantacions de 
marihuana, per exemple), i això 
alentia tot el procés i sortia de les 
competències municipals.Per 
Pastor, i segons les dades que 
disposen a l'ajuntament, el 80% 
dels pisos ocupats són propie-
tat de grans tenidors, entitats 
financeres sobretot, i per això 
buscarà la col·laboració. Ara 
s’enviarà una carta per demanar 
aquesta col·laboració i que es 

F ins diumeng e visites a l’ A stral de P roactiva al P ort
Tothom que vulgui conèixer 
de prop la tasca de Proacti-
va Open Arms ho pot fer fins 
aquest diumenge, 27, al Port 
de Badalona. L’ONG té l’Astral 

a la ciutat per una parada tècni-
ca i ofereix aquestes visites 
per saber-ne més de la seva 
tasca de recat als refugiats al 
Mediterrani. 

tirin endavant accions com 
col·locar portes d'alt blindatge, o 
alarmes perquè la policia pugui 
intervenir immediatament en 
cas que es vulgui ocupar una 
casa. Per l'alcalde de Badalona, 
sovint un dels problemes és que 
la propietat no assumeix les 
seves responsabilitats. 

Tasques de rehabilitació 
de l’edifici incendiat
L'alcalde de Barcelona també 
ha explicat que després d'aturar 
les tasques de rehabilitació a 
l'edifici de Sant Roc incen-
diat el 5 de gener per petició 
de la jutgessa que investiga 
el cas, ja s'hi ha pogut tornar 
a treballar. També es preveu 
que fins que les famílies no 
puguin tornar als seus pisos, els 
Mossos d'Esquadra continua-
ran custodiant la finca. D'entre 
les persones ferides, Pastor 
ha explicat que una continua 
ingressada en estat greu i 
una altra, també hospitalitza-
da, podria rebre l'alta mèdica 
properament. D’altra banda, 
aquest dimarts ha organitzat 
un acte d’homenatge als cossos 
de seguretat, emergències i 
entitats i veïns que van estar "al 
peu del canó" durant l’incendi de 
Sant Roc. 

Imatge de l’acte d’homenatge, a la Casa de la Vila, aquest dimarts  

Actualitat-8.indd   3 23/01/2019   14:14:36
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N ova edició  del prog rama 
E nf eina’ t

E l T anatori repassa la 
h istò ria d’ alg uns
 g ermans il· lustres

El Servei Impuls Municipal 
de Promoció de l’Ocupació 
(IMPO) de l’Ajuntament de 
Badalona posa en marxa una 
nova edició del programa 
“Enfeina’t” que permetrà la 
contractació laboral, durant 12 
mesos i a temps complert, de 
21 persones en situació d’atur. 
El període d’inscripció s’obrirà 
dilluns 28 i es tancarà el pròxim 
dijous 31 de gener.

El Tanatori de Badalona ha 
ofert, aquest dijous, dins del 
cicle “La història de Badalona 
a través dels seus personatges 
cèlebres”, una conferència 
dedicada als germans més 
reconeguts de la ciutat, com 
els Trias i Pujol, Borràs o 
Xirgú, a càrrec de la directo-
ra del Museu, Marga Abras. 
L’acte ha tingut lloc al local del 
Tanatori de Badalona al carrer 
Francesc Layret. 

Crida per buscar volunta-
ris per atendre g ent g ran

Els Amics de la Gent Gran de 
Badalona busquen volunta-
ris, a la zona de Badalona, per 
acompanyar persones grans 
que conviuen amb una soledat 
no desitjada. En ciutats com 
Badalona, cada vegada hi ha 
més persones grans vivint soles 
i amb pocs familiars que tinguin 
cura. Les persones interessa-
des poden contactar ambba-
dalona@amicsdelagentgran.org

A  N icarag ua també  h i h a 
“ la calle Badalona”

Via Pública | Carles Carvajal

El reportatge que va publicar la 
passada setmana el TOT, sobre 
els carrers amb nom de Badalo-
na al món ha tingut respos-
ta d’alguns lectors del nostre 
setmanari. El badaloní Toni 
Barbarà ens ha recordat un 
carrer amb el nom de la ciutat 
que no mencionava l’article. Ara 
fa 30 anys, l’any 1989, i arran 
dels actes d'agermanament 
que van subscriure les ciutat 
de Badalona i la de San Carlos 
(Nicaragua) va inaugurar-se 
“la calle Badalona”. De fet, 
durant aquella època, la ciutat 
va realitzar diversos intercanvis 
amb Sant Carlos,  amb la parti-
cipació de la xarxa ciutadana o 
fins i tot amb l’escola Jungfrau. 
L’any 1989, el mateix Toni 
Barbarà, amb el Julio Molina, 
regidors d’aquella època de 
l’Ajuntament de Badalona, van 

viatjar a Nicaragua per inaugu-
rar el carrer. D’altra banda, 
alguns lectors també ens han 
fet saber d’altres carrers amb 
el nom de Badalona, com a 
la ciutat vallesana de Parets 
del Vallès. 

Molina i Barbarà, l’any 1989, a Nica-
ragua, al carrer dedicat a Badalona 

Cara a cara entre P astor i A lbiol a O nda Cero

L’emissora Onda Cero Catalun-
ya va organitzar dimarts un 
cara a cara entre l’alcalde de 
Badalona, Álex Pastor, PSC, i 
el cap de l’oposició al consis-
tori badaloní i candidat del 

PP a l’alcaldia, Xavier García 
Albiol. La seguretat, l’ocupació 
de pisos, els possibles pactes 
postelectorals o les polítiques 
socials van centrar aquest cara 
a cara.

Actualitat-10.indd   1 23/01/2019   14:10:04
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Esports

Bàsquet | Jordi Creixell

La Penya i l'afició verd-i-negra 
han viscut una autènt ica 
muntanya russa d'emocions 
en el darrer any. A principis 
del 2018 la situació de l'entitat 
era crítica i el fantasma d'una 
possible desaparició plana-
va molt seriosament sobre 
l'Olímpic. Amb la caixa buida 
i l'equip transitant a la cua de 
la classificació, en places de 
descens, no es veia la llum al 
final del túnel i el pessimisme 
era la tònica dominant. Espor-
tivament, però, l'arribada de 
Carles Duran i Nico Laprovitto-
la ho van capgirar tot i  l'equip 
va meravellar amb un final de 
lliga espatarrant, sortint del 
pou i assolint una salvació que 
semblava impossible. 
L'entrada en escena d'Scranton 
Enterprises, poc després, va 

E l somni es f a realitat

La lliga ACB no s'atura i el 
Divina Joventut encetarà 
la segona vo l ta aquest 
diumenge a l'Olímpic davant 
de l'Herbalife Gran Canària 
(17h).  El matx, de ben segur, 
serà una festa per celebrar 
la classificació per a la Copa 
i l'equip intentarà arrodonir-la 
amb una nova victòria. Els 
canaris estan transitant lluny 
de les expectatives, però són 
un equip d'Eurolliga i a la 
primera volta van tombar els 
verd-i-negres amb claredat 
(83-68).

L a seg ona volta
començ a a l' O lí mpic 
contra el G ran Canà ria

El vestidor de la Penya a Burgos va ser una festa. / Foto: David Grau- CJB

dur l'anhelada estabilitat econò-
mica i institucional, imprescin-
dible per poder mirar el futur 
amb uns altres ulls. El malson 
s'acabava i era el moment de 
començar a somiar. Es va fer 
una gran feina a l'estiu des 
dels despatxos i  l'equip ha 
mantingut l'embranzida per 

tornar quatre anys després a 
una Copa del Rei. El triomf a 
Burgos, amb tota una exhibició 
de solidesa (65-87), junt amb 
la derrota del Manresa amb el 
Madrid (78-83), va segellar el 
merescut bitllet cap a la Copa 
d'un equip que ha tornat a 
revifar la flama verd-i-negra.  

Els verd-i-negres s’enfrontaran en quarts de final de la Copa 
al Baskonia i han quedat situats en el mateix cantó del quadre 
que el Madrid i l'Estudiantes, que protagonitzaran un altre dels 
duels de quarts. El partit contra els vitorians serà el primer de 
la segona jornada, el divendres 15 de febrer a les 7 de la tarda 
al WiZink Center. / ACB.COM

 E l Bask onia,  rival en q uarts el divendres 1 5  de f ebrer 
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Futbol | J. C.

“Pensàvem que ens en sorti-
ríem, però els resultats ens han 
obligat a prendre la decisió de 
rescindir el contracte de Calde-
ré”. Paraules del president del 
CF Badalona, Miguel Ángel 
Sánchez, l'endemà de la desfe-
ta contra l'Ebro (0-1). El gol de 
Luca Ferrone, que va fer volar 
els tres punts de l'Estadi, va ser 
la gota que va fer vessar el got i 
poca estona després d'acabar 
el partit el club va fer oficial el 
punt i final de la segona etapa 
escapulada del tècnic de Vila-
rodona, que deixa l'equip en 
la 15a posició, amb 22 punts i 
a tocar de la zona de perill. El 
destí, capritxós, va voler que 
l'adéu de Calderé es produís en 
el retorn a casa del seu prede-
cessor, Manolo González. 
"Lamento que, en aquest cas, 
s'hagi complert la dita que les 
segones parts no són bones”, 

va afirmar Calderé poques 
hores després de confirmar-
se el seu adéu. El tècnic va 
lamentar que "el futbol ha estat 
injust i cruel amb aquest equip”, 
però va assumir la decisió del 
club: "Crec que la meva desti-
tució és justa, perquè se’m va 
demanar que, per la qualitat de 
la plantilla, havia d’estar entre 
els deu primers classificats 
i no ha estat així”. El tècnic, 
això si, va queixar-se d'alguns 

L a derrota contra l' E bro f a caure Calderé

 J uanj o G arcí a es f a cà rrec de l' eq uip i s' estrenarà  al camp del T erol

Calderé, condemnat pels mals resultats. / Foto: Eloy Molina

entrebancs durant el curs:  “He 
tingut impediments des del 
començament, però no per 
part del club. L’últim cas és el 
que s’ha trigat a portar-me un 
entrenador ajudant. Però això 
no és un retret al club”. "Me’n 
vaig agraït i em quedo amb 
les coses positives", va afegir 
Calderé, que va demanar a 
l'afició que faci costat a l'equip 
perquè al final "el Badalona 
estigui en el lloc que es mereix”.

El director  de la Fundació 
Futbol Badalona agafa el 
relleu de Calderé a la banque-
ta escapulada: "Juanjo García 
serà el nostre entrenador. En 
principi, de forma interina, 
però hem d’esperar els resul-
tats", va anunciar el president 
Miguel Ángel Sánchez, que 
també va explicar que el club 
té previst incorporar un parell 
de jugadors més. A finals de la 
setmana passada el Badalo-
na  ja va anunciar l'arribada 
del porter Guille Lara, de 22 
anys, arran de la sortida de 

Josep Perales, i del lateral 
esquerre Valentín Merchán, 
p rocedent  de l  Sabade l l . 
Juanjo García debutarà aquest 

diumenge al camp del cuer, el 
Terol (16.30h), en un partit on 
assolir els tres punts és vital 
per reflotar l'equip. 

Juanjo García, dirigint el primer entrenament. / Foto: Eloy Molina

Sin título-1   3 23/01/2019   12:24:57
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Natació | J. C.

Mireia Belmonte va tornar a 
la competició a Terrassa, en 
el Campionat de Catalunya 
absolut Open. La badaloni-
na, que duia molts mesos 
sense competir per culpa dels 
diferents problemes físics que 
l'han perseguit el darrer any, 
va nedar els 1.500 m, on va 
ser tercera (17.00:47), darre-
re l 'australiana Madelaine 
Gough (16.20:04) i la madri-
lenya Jimena Pérez (16.36:89).  

També es va penjar el bronze 
en els 800 m lliures (8.51:12) 
i va tancar la seva participa-
ció nedant els 3.000 metres 
de la prova de fons, on va ser 
segona (32:56.97) també rere 
Madelaine Gough.  Absent de 
les últimes grans cites, com 
l'Europeu de Glasgow o el 
Mundial de piscina curta de 
Guangzhou, Belmonte està 
fent aquests dies un "stage" 
a Font Romeu amb tot el grup 
d'entrenament del preparador 
francès Fred Vergnoux. 

M ireia Belmonte reapareix
als Campionats de Cataluny a

El Rugby Club Badalona 
segueix amb pas ferm a la 
primera catalana. Els badalo-
nins van sumar la quar ta 
victòria seguida, en imposar-
se al camp del CRC Terrassa 
(33-37), i comparteixen  liderat 
amb els Senglars. Aquest cap 
de setmana els Taurons tornen 
a jugar fora de casa, al camp 
del Gòtics B (12h). 

E ls T aurons tomben 
el T errassa ( 3 3 - 3 7 )  
i es mantenen invictes 

Dos gols de Núria Garrote van 
donar la victòria al Seagull 
davant del Sant Gabriel (2-0). 
Les de Jordi Ferrón, després de 
patir el primer sotrac a la lliga, 
no podien fallar a l'Estadi i els 
tres punts permeten mantenir el 
liderat junt amb el Saragossa, 
que també va guanyar. Tots 
dos equips continuen empatats 
amb 38 punts. El Mallorca 
Toppfotball, següent obstacle 
per al Seagull. 

E l S eag ull es retroba 
amb el triomf  davant 
del S ant G abriel ( 2 - 0 )

Mireia Belmonte. / Foto: nataccion.com

Futbol Americà | J. C. 

Els Badalona Dracs van 
guanyar els València Firebats 
amb autoritat en l'estrena de la 
lliga (12-46). El "quarterback" 
nord-americà Hunter Correll va 
debutar amb  un "touchdown" 
de carrera i va llançar 5 passa-
des d'anotació, quatre d'elles al  
receptor Guillem García.  Javi 
Fernández i Taylor Ekstrom, 
un altre dels reforços, també 
van anotar en un partit que els 

badalonins van dominar des del 
principi (6-20 a la mitja part). El 
diumenge 3 de febrer, contra 
els Saragossa Hurricanes, els 
Dracs debutaran a casa. 

G ran debut dels D racs a la llig a

Guillem García. / Foto: BDNDracs

El primer equip del Club Tennis 
Taula Badalona va assolir la 
segona victòria consecutiva a 
la Divisió d'Honor, a Olot (2-4). 
Martí Pèlachs (2), Adrià Fernán-
dez i Pau Lloret van ser els 
artífexs del triomf, que manté els 
badalonins en la zona tranquil·la 
de la classificació, sisens amb 
balanç positiu (7-6).  La lliga 
continuarà aquest cap de setma-
na, on el Sosmatic jugarà a casa 
davant del Torrelavega.

E l S osmatic Badalona
suma una altra victò ria
a la llig a,  a O lot ( 2 - 4 )

Sin título-1   4 23/01/2019   12:24:57
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Aquest diumenge farà 80 anys 
de l 'entrada de les tropes 
franquistes a Badalona. El 27 
de gener de 1939, a les 7 del 
matí, entraven a la ciutat el 
Corpo di Truppe Volontaire i les 
tropes de l'exèrcit de Navarra, 
sota el general Solchaga. 
L'ocupació va ser pacífica i en 
aquell moment les personali-
tats més compromeses amb la 
república van exiliar-se, com 
Pompeu Fabra i Margarida 
Xirgú, però també molts ciuta-
dans anònims. Entre el 27 de 
gener del 1939 i el 10 d'agost 
de 1940 van ser afusellats 99 

8 0  any s de l’ entrada de les 
tropes f ranq uistes a Badalona 

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

badalonins, entre els quals 
hi havia ex-regidors, obrers 
vinculats al moviment sindi-

calista o l'ex-alcalde Frederic 
Xifré. Foto: Museu de Badalo-
na. Arxiu Josep M. Cuyàs.

Volem donar tot el nostre 
suport a la @collamicaco, 
esperem que trobeu ben 
aviat un local on assajar! 
@CdBcn

Aquest dissabte comme-
morem a #Badalona el 80è 
aniversari del final de la 
#guerracivil a la ciutat, amb 
Terra humida @ducdudo

Indignant! Gossa recollida a 
#Badalona per una persona 
que ha vist com un home la 
deixat al carrer, baixant-se 
d'un cotxe. Fins quan han de 
pagar els animals aquestes 
irresponsabilitats
@protemataro

Opinio-18-19.indd   1 22/01/2019   11:54:42
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Alguna cosa del futur del 
mercat de Nova Lloreda? És 
rumoreja que s’instal·larà un 
gimnàs Low Cost
@badalonien

El ayuntamiento tiene pisos 
propios ocupados y cedides a 
entidades @rojocongo

en la c/Garcilaso 39 un vecino 
tiene aparcados dos coches y 
una moto des de hace más de 
un año @omoralesgonzal1

El passat dissabte va començar 
oficialment l’Any Joan Brossa,  
amb motiu de la commemoració 
del centenari del naixement del 
poeta. A part d’exposicions i 
conferències, l’Any Joan Brossa 
també servirà per reeditar l’obra 
del poeta i facilitar-ne així la 
difusió i apropar-la a tots els 
públics. Brossa va tenir una 
relació directe amb Badalona. De 
fet, el poeta, va crear l’escultura, 
“On es bada l'ona”, un joc de 

paraules amb la paraula Badalo-
na. L’escultura la podreu trobar 
al parc de Montigalà i també 
al terrat de l’escola d’art Pau 
Gargallo, al barri de Bufalà. A 
més, Joan Brossa va arribar a 
fer un logo per Ràdio Ciutat de 
Badalona a la dècada dels 80, 
un logo que mai va ser utilit-
zat. D’altra banda, fins el 3 de 
febrer, podeu visitar l’exposició 
“Anar i tornar a Brossa” al C.C. 
El Carme. 

Badalona i el lleg at del poeta J oan Brossa

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Has utilitzat, durant el darrer 
any, alguna de les biblioteques 
públiques de Badalona?
Sí  50%
No 50% 

Pròxima pregunta:
Creus que ha augmen-
tat el nombre de places 
d'aparcament per a persones 
amb mobilitat reduïda? 
Sí
No

153 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres seguidors 
han opinat!

Amparo SG
Menudo descubrimien-
to, yo pensava que era 
equitativa

Carmen Azcón
En todas las ciudades hay 
grandes diferencias según 
los Barrios

Loli Barquilla
No todo el mundo vive de 
ayudas en muchos Barrios, 
también en Sant Roc 

19
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Setmana anterior: 
Via Augusta

19

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 

Iniciatives Elèctriques i de 
Control, S.L. (INELCON,S.L.) 
va ser constituïda el 7 de febrer 
de 1980 a Badalona. Les activi-
tats de l’empresa Inelcon estan 
dirigides als muntatges elèctrics 
al servei de la indústria. 

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 

D escobrim un racó  q uotidià  de Badalona

I nelcon

On és?

Fet a Badalona Entitats

L a R otllana

Asso c iac ió  sense àn im 
de lucre que treballa pels 
infants, joves i comunitat 
amb una especial motiva-

Badalona que potser mai has 
parat atenció. 
Per això et proposem, on és?

c ió  pe r  d onar  su p o r t  a 
les persones amb menys 
oportunitats. 
[+] www.larotllana.cat 

Opinio-18-19.indd   3 23/01/2019   10:02:52



D ivendres 2 5  de g ener

Exposició La Gran Il·lusió, 
sobre el món del cinema 1898-
1975, a la segona planta del 
Museu de Badalona

Exposició Anar i tornar a 
Brossa, al Centre Cultural El 
Carme 

Visites a l'embarcació Astral 
de Proactiva Open Arms, fins 
diumenge 27, al Port de Ba-
dalona

Exposició col·lectiva de pin-
tura Punt d’Art, fins el 15 de fe-
brer, al Centre Cultural Canyadó 

Presentació del llibre "Cartas 
sobre mi madre", de Raúl 
Torrejón, a les 19h, a l’Espai 
Betúlia

Festival “Lo comido x lo rei-
do”, VII Gala Benèfica de 
Monòlegs, a les 20:30h, al 
Teatre Blas Infante. (Preu: 
8 euros + 1 quilo d’aliments) 

Projecció del documental; 
Leo en la Vida, a les 19h i a 
les 22h, al Círcol

Concert tribut a Daft Punk, 
amb Daf t Punk Tr ibute, a 
les 23:30h, a la Sala Sarau 
08911

D issabte 2 6  de g ener

XIX Aniversari de l’Associació 
Cultural Zurbaran,  a  l es 
18:30h, al Centre Cívic La 
Salut 

Estrena teatral: Terra Humida 
al Museu, a les 20h, al Museu 
de Badalona

Teatre “Maremar” de Dagoll 
Dagom, a les 21h, al Teatre 
Zorrilla

Concert amb el Gran Wyo-
ming y los insolventes, a les 
24h, a la Sala Sarau 08911

D iumeng e 2 7  de g ener

Desena edició del Brindis per 

20

 Badalona 

21

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

ESCOLA 
BRESSOL

022_tb023.indd   2 22/01/2019   10:35:38



20

l’escultura Brindis BDN, a les 
11h, a la nau del Passatge 
Montserrat Roig s/n (interior) 

Cicle Concert Vermut,  us 
presenta Orpheus Live, un 
concert fresc, energètic i am-
pli en timbres, a les 12h, a 
l’Espai Tolrà

Teatre “Nàufrags” Companyia 
Industrial Teatrera, a les 18h, 
al Teatre Zorrilla

21

Concert del grup Animal, a 
les 19:30h, al teatre del Círcol

D illuns 2 8  de g ener

Col·loqui "Els costos del 
teatre", l ’associació Amics 
del Teatre Zorrilla inaugura 
l’any amb una nova sèrie de 
col·loquis al voltant del món 
del teatre. En aquesta ocasió 
el debat es centrarà en els 
costos teatrals, a les 19:30h, 
a l'Espai Betúlia 

Cicle Per fí es dilluns! concert 
amb Painting Jam amb Judith 
Themis, a les 20h, a l’Escola 
de Música Moderna de Bada-
lona, carrer Germà Bernabé

D imecres 3 0  de g ener

Taller de narració del conte 

"Vermell", de Michael Hall, 
a les 18h, a la Biblioteca de 
Pomar 

'Necessito tants medica-
ments?', tema de la sessió de 
gener, a les 18:30h,a l’Aula 
de salut de l’Hospital Muni-
cipal de Badalona 

D ij ous 3 1  de g ener

Conferència: La distribució 
cinematogràfica, motor de 
les sales de cinema en el 
territori, a les 19h, al Museu 
de Badalona 

L’actualitat de Badalona 
actualitzada al minut 
a la nova web del TOT

WWW.ELTOTBADALONA.CAT
El portal de referència de la ciutat 
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Cultura

Fa més de dos mesos, els 
Castellers de Badalona van 
rebre una notificació per part 
dels propietaris de la nau de 
Can Peixau, al carrer Font i 
Escolà, 42, conforme havien 
d'abandonar el que havia estat 
el local d'assaig des del 2011 
en un termini de tres mesos, un 
supòsit ja previst en el contrac-
te de cessió que es va fer ara 
fa 8 anys. En un comunicat, 
els Castellers de Badalona 
han explicat que ràpidament 
van començar contactes amb 
l'Ajuntament de Badalona per 
tal de buscar solucions, tant 
temporals com definitives. De 
fet, en els 20 anys de colla 
micaco, l’entitat mai ha tingut 
un local propi. Van començar 
al Centre Cívic de Dalt la Vila 
i a l'Escola Jungfrau fins que 
el 2006 van poder assajar a 
la Mobba, un local que van 
adequar i que a finals del 2010 
el propietari va comunicar-los 
que havien de marxar. Ara, 
els Castellers han explicat 
que l'Ajuntament de Badalona 
continua buscant locals, sense 
que s'aporti cap solució. Des 

Castells | Redacció

22

E ls Castellers de Badalona 
es q ueden sense local d’ assaig

23

Imatge d’arxiu dels Castellers de Badalona 

Carrer 
a carrer 

Jaume conegut com a sant 
Jaume el Major, segons el Nou 
Testament, fou un dels dotze 
apòstols de Jesús. La tradició 
cristiana creu que les seves 
restes es troben a la Catedral 
de Santiago de Compostel·la. El 
carrer està situat a Baix a Mar. 

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

Carrer Sant Jaume 

Centre

de la colla, han aconseguit que 
la propietat de Can Peixau doni 
de marge unes setmanes més 
per poder preparar el trasllat, 
però, segons l’entitat, això no 
dona cap respir als micacos si 
no saben on assajarem un cop 
fora. Per això, els Castellers 
de Badalona han demanat a 
l'Ajuntament de Badalona una 
solució per la situació, tant a 

curt com a llarg termini. Fonts 
del consistori han explicat que 
fa setmanes que estan buscant 
una solució, i que fins i tot 
s’havia pensat amb l’antiga 
Piher, indret que va cremar-
se el passat mes de desem-
bre. Ara mateix, però, s’estan 
estudiant d’altres emplaça-
ments on poder acollir els 
assajos de la colla castellera.  

20(ELMEUCARRER).indd   2 22/01/2019   11:46:41



El grup de música pop 'Animal' 
ac tuarà a l  Círco l  aquest 
diumenge al vespre, 19:30h. 
El grup actuarà dins del cicle 
musical Enjoy the silence. 
Animal és un dels grups 
revelació dels darrers anys pel 
que fa a la música en català. 
De fet, els seus concer ts 
compten amb un nombre 
elevat de públic, i justament fa 
dos anys van actuar a la Festa 
Major d’Agost de Badalona.

Aquest diumenge, dia 27 de 
gener, el Taller BDN, centre 
de creació, producció i difusió 
d’escultura, celebrarà la desena 
edició del Brindis per l’escultura, 
una activitat que ininterrom-
pudament, el Taller BDN ha 
organitzat anualment des de 

Animal: un grup revelació
L'ànima del grup Animal és 
Gerard 'Goku' Aledo. Es tracta 
d'un jove nascut a Sant Quirze 
que ha format part de diversos 
projectes musicals relacionats 
amb l'estil de la fusió festiva. 
L'èxit, però, li va arribar gràcies 
a les noves tecnologies: es va 
fer famós interpretant cançons 
en format acústic que, després, 
difonia a través de YouTube. Ho 
feia sota l'àlias de Sr. Smizz. 
Animal aterrarà al Círcol amb el 
disc La Melodia del Foc.

l 'any 2010. Un Brindis per 
l'Escultura que ja comença a ser 
una tradició que traspassa les 
fronteres de la ciutat de Badalo-
na i aplega artistes d’arreu. Un 
any més, el Brindis coincidirà 
amb la Celebració Internacio-
nal d'EsculturaContemporània 
(Start'19) promoguda per Sculp-
ture Network.

Música | Redacció

Escultura | Redacció

22

A nimal actua aq uest diumeng e 
al T eatre del Cí rcol

A rriba la desena edició  del Brindis 
del T aller BD N

23

L’empresa municipal Enges-
tur, encarregada de la gestió 
dels aparcaments de rotació, i 
Badalona Cultura, societat que 
gestiona els teatres munici-
pals de la ciutat, han signat 
un conveni gràcies al qual les 
persones usuàries dels teatres 
podran gaudir d’aparcament 
gratuït en els pàrquings munici-
pals del Viver, Pompeu Fabra i 
Quevedo, durant les funcions.

Aquest diumenge 27, i encabit 
dins del Cicle Concert Vermut 
-el primer d’aquest 2019-, 
l’Orfeó us presentarà Orpheus 
L i ve ,  u n  c o n c e r t  f r e s c , 
energètic i ampli en timbres 
on podrà escoltar-s’hi temes 
de Pop, Rock & Soul molt 
coneguts per a tot el públic. El 
concert començarà a les 12h, 
a l’Espai Tolrà del carrer Enric 
Borràs, 19-21.

Aquest divendres, a les 19h 
i a les 22h, t indrà l loc al 
Círcol una sessió especial de 
cinema amb el documental 
Leo por la vida que ens farà 
pensar. .Juntament amb el 
Casal de Cuba de Badalona 
passaran aquest documental 
i faran un posterior col·loqui 
amb el seu director i realitza-
dor: Julio Suárez.

A parcament g ratuït 
per anar al teatre

T orna el cicle de 
concerts vermuts 
de l’ O rf eó

S essió  documental
L eo por la vida al Cí rcol

Imatge del grup Animal
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Viu el Port
de Badalona

Restauració per a tots
els gustos i ocasions!

Restaurant
St. Anastasi

Cuina elaborada, 
arrossos i peixos. 
Especialitat 
esdeveniments 
empreses i grups.

93 398 73 26

Fusion Grill

Cuina de brasa i 
barbacoa, carns, menús 
diaris i cap de setmana. 
Calçotades en 
temporada. Celebracions, 
cocteleria i música.

93 388 34 28 · 692 491 275

Restaurant
Via Baetulo
Restaurant amb encant. 
Obert tot l’any. Nits 
de març a octubre. 
Tracte personalitzat i 
festes temàtiques 
al pur estil Via.

630 323 592

Edifici de Capitania, Port de Badalona
933 207 500 | port@marinabadalona.cat

    Port de Badalona      @PortdeBadalona
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pandok
Restaurant braseria Badalona 

Restaurant 
La Tasqueta del Port

Productes del mar, 
peixos, arrossos i 
celebracions. Menú diari 
i cap de setmana.

93 387 99 47

Bar Restaurant
El Doge

Cuina italiana. Pasta 
fresca, arrossos i carns. 
Pizza amb forn propi. 
Música en directe i menús.

Restaurant braseria
Pandok

Especialitat en carns i 
peix a la brasa. Cuina 
d’origen armeni. 
Menús. Celebracions.

722 576 449Propera inauguració!

Viu el Port
de Badalona

Restauració per a tots
els gustos i ocasions!

Edifici de Capitania, Port de Badalona
933 207 500 | port@marinabadalona.cat

    Port de Badalona      @PortdeBadalona
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Viu el Port
de Badalona

Restauració per a tots
els gustos i ocasions!

Restaurant
St. Anastasi

Cuina elaborada, 
arrossos i peixos. 
Especialitat 
esdeveniments 
empreses i grups.

93 398 73 26

Fusion Grill

Cuina de brasa i 
barbacoa, carns, menús 
diaris i cap de setmana. 
Calçotades en 
temporada. Celebracions, 
cocteleria i música.

93 388 34 28 · 692 491 275

Restaurant
Via Baetulo
Restaurant amb encant. 
Obert tot l’any. Nits 
de març a octubre. 
Tracte personalitzat i 
festes temàtiques 
al pur estil Via.

630 323 592

Edifici de Capitania, Port de Badalona
933 207 500 | port@marinabadalona.cat

    Port de Badalona      @PortdeBadalona
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pandok
Restaurant braseria Badalona 

Restaurant 
La Tasqueta del Port

Productes del mar, 
peixos, arrossos i 
celebracions. Menú diari 
i cap de setmana.

93 387 99 47

Bar Restaurant
El Doge

Cuina italiana. Pasta 
fresca, arrossos i carns. 
Pizza amb forn propi. 
Música en directe i menús.

Restaurant braseria
Pandok

Especialitat en carns i 
peix a la brasa. Cuina 
d’origen armeni. 
Menús. Celebracions.

722 576 449Propera inauguració!

Viu el Port
de Badalona

Restauració per a tots
els gustos i ocasions!

Edifici de Capitania, Port de Badalona
933 207 500 | port@marinabadalona.cat
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

La novel·la negra i policíaca a 
Catalunya no va tenir una tradi-
ció pròpia —amb permís de Ra-
fael Tasis i Manuel de Pedrolo— 
fins ben entrada la dècada dels 
setanta. Precisament, un dels 
artífexs va ser Jaume Fuster i 
Guillemó, que va inaugurar un 
camí que ja no tindria aturador.

Jaume Fuster, 
gènere negre 
sense límits

Alex Martin 
Escribà
Editorial 
AlRevès

Facilitat per Saltamartí Llibres

Aquesta novel·la reconstrueix 
un gran amor començant per la 
seva final, la història d'una pa-
rella que, com a tantes, es va 
enamorar, va viure una il·lusió, 
va tenir fills i va barallar contra 
tot. Contra ells mateixos i con-
tra els elements.

E ditorial

Cazeneuve i 
la revenja dels 
desvalguts

Oriol molas 
grau , Ferran 
Grau

Capital Books

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. 169

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

E strenes de Cinema

Glass (Cristal)

La favorita

Uno más de la familia

Direcció: M. Night Shyamalan
Intèrprets: Bruce Willis, Luke Kirby, Anya Taylor-Joy, 
Spencer Treat, Charlayne Woodard

David Dunn segueix la pista de La Bèstia, la fi-
gura sobrehumana de Kevin Wendell Crumb. 
Mentrestant, l'ombrívola presència d'Elijah Price 
sorgeix com un orquestrador que amaga secrets 
crucials dels dos homes.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Yorgos Lanthimos
Intèrprets: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel 
Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn

Principis del segle XVIII. Anglaterra està en gue-
rra amb França. La reina Anna ocupa el tron i la 
seva amiga íntima, Lady Sarah Churchill, governa 
el país en nom seu mentre té cura d'Anna i brega 
amb el seu volàtil temperament.
 
Crítica:   Públic: 

Direcció: Charles Martin Smith
Intèrprets: Ashley Judd, Barry Watson, Alexandra 
Shipp, Edward James Olmos, Bryce Dallas Howard

La Bella és una gossa que s'embarca en un èpic i 
llarg viatge per tornar a casa després de ser sepa-
rada del seu estimat amo.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

M à g ic Badalona:

ESTRENES.indd   1 21/01/2019   11:51:22
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Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@totbadalona.com Lectors

Francisca Montalvo, advocada 

Teresa Bigas 

M’adreço a vosaltres en nom 
del veïns per puntualitzar 
les declaracions publica-
des ahir, procedents dels 
usuaris del casal i de repre-
sentants de l’Ajuntament. El 
tancament del local ha estat 
ordenat judicialment perquè 
l 'Ajuntament no ha donat 
compliment a la sentència de 
29 de març de 2017 que el va 
condemnar a "que es dugui 
a terme l'acta de comprova-
ció perquè, si escau, pugui 
atorgar-se la l l i cènc ia a l 
local, i que un cop atorgada 
la llicència, es dugui a terme 
la corresponent inspecció per 
comprovar que les activitats 
s'ajusten a la llicència "
La reclamació es va interposar 
per diversos veïns (que desit-
gen romandre en l'anonimat), 
c o n t ra  l 'A jun t amen t  pe r 
ser el titular del dret d'ús i 
responsable del compliment 

E l  p a s  s u b t e r r a n i  d e 
l 'Av inguda Mar t í  i  Pu jo l , 
a l  costat  de l 'es tac ió de 
Renfe, s'ha convertit en un 
pixador. L'olor que desprèn 
és insuportable i també la 
imatge de deixadesa. M'he 
queixat al personal de neteja, 
i em diuen que avisaran i el 
netejaran més. L'endemà, 
però, torna a estar putre-
facte.

T ancament casal Can M ercader

P ixador al pas 
de M artí  i P uj ol

de la legalitat, motivada per 
les molèsties per sorolls i 
v ibrac ions, super iors a ls 
permesos, provinents del 
local, en el qual es realitzen 
tot tipus d'activitats: balls, 
festes, cant coral, b ingo, 
televisió, etc, que el veïns 
venien denunciant almenys 
des de l'any 2002, sense que 
l'Ajuntament hagi solucionat 
mai el problema.
Després de la sentència de 
29 de març de 2017, es van 
continuar realitzant les matei-
xes activitats, fent cas omís 
de la sentència, el que va 
motivar que després d'un any 
demanéssim l'execució de la 
sentència el 7 de febrer de 
2018 i finalment, davant la 
inactivitat de l'Ajuntament, el 
jutjat ha ordenat el cessament 
immediat de les activitats i 
es per això que l'Ajuntament 
va procedir ahir al precinte 
del local.
Ressa l tar  que les rec la-

mac ions no s 'han d i r ig i t 
contra l'Associació d'usuaris 
d e l  l o c a l ,  s i n ó  c o n t r a 
l'Ajuntament, per no adequar 
el local i permetre activitats 
que per torben el descans 
dels veïns i atempten contra 
el dret a la seva intimitat, fent 
cas omís a les nombrosíssi-
mes denúncies interposada 
durant molts anys. I tampoc 
es pretenia el tancament 
del local, sinó el cessament 
de les activitats que causin 
molèsties més enllà del que 
està permès i el raonablement 
suportable, però una vegada 
més la inacció de l'Ajuntament 
ens ha portat a aquest punt. 
Puntualitzar també que, si 
bé la reclamació es va inter-
posar contra l 'Ajuntament 
de Badalona, el Jutjat va 
donar trasllat de la mateixa a 
l'Associació del casal perquè 
al· legués el que cregués 
convenient i ni tan sols van 
comparèixer.

Lectors-28-29.indd   1 22/01/2019   10:16:22
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 Cuines vintag e,  adorables 

Llar

29

Redacció / amic.cat

A vegades a una cuina freda 
cal donar-li un aire nou i una 
opció és decorar-la a l’estil 
vintage. Elements rústics, 
amb pàtina, electrodomèstics 
retro, colors for ts, mobles 

` `

EL MANETES
CAMBIO BAÑERA POR 

PLATO DE DUCHA 550€
PINTO PISO POR 490 EUROS

Trabajos de paleta y 
lampista.

Limpieza y seriedad
Presupuestos 

sin compromiso

697 65 64 22
(Sr. Juaquín)

LL.indd   2 22/01/2019   10:37:14



28

vells reciclats... tot pot servir 
per fer de la vostra cuina una 
nova cuina vintage.
E l s  c o l o r s  h a n  d e  s e r 
neutres i naturals. Podeu 

29

trobar dintre de la paleta dels 
colors naturals el beis, tota la 
gamma de tonalitats terra o 
marrons. Però també tindreu 
blancs, sorres, grisos o colors 
apagats. I tots aquests són 
la base ideal per contrastar 
amb colors forts, que podeu 
utilitzar en les cadires, en 
una paret, o en els envasos i 
utensilis d’ús diari.
Incorporar objectes antics 
donarà a la cuina un toc 
e s p e c i a l .  A c t u a l m e n t 
po d eu t ro bar  fab r i c an t s 
d’electrodomèstics retro, i 
altres objectes funcionals i 
decoratius amb l’aparença 
dels d’antany. També hi ha 

es tu fes que s imu len les 
velles cuines de llenya.
Els mobles poden ser de 
fusta de color clar o blanc. 
Hi ha molts fabr icants de 
mobles per a cuines rústiques 
o d’estil vintage. Una altra 
opció és adaptar els mobles 
que ten iu  amb d i fe rents 
tècniques per simular pintura 
envellida.
P e r  c o m p l e m e n t a r  l a 
decoració és ideal que utilit-
zeu f lascons per a posar 
espècies, f ideus, galetes, 
etc. També es poden incorpo-
rar pissarres, amb guixos de 
colors, i cistells per aportar 
calidesa.

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 CA-
RES 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

LL.indd   3 22/01/2019   10:37:17
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 M ampares decoratives 

Redacció / amic.cat

La mampara ha deixat, a 
poc a poc, de ser un element 
purament pràctic per començar 
a ser un accessori decoratiu 
més del bany.Tradicionalment, 
les mampares eren senzilles, 
transparents i amb perfils en 
colors blancs i grisos. Però les 
noves generacions de mampa-
res es presenten amb infinites 
formes, models i colors, amb 
o sense perfils, decorades o 
llises, amb portes abatibles o 
lliscants i, en definitiva, amb 
multitud d’opcions.
Les noves tendències en 
mampares decoratives apunten 
a que aquestes es converteixin 
en elements diferenciadors 
que, lluny d’integrar-se amb 
la resta fins arribar a passar 
desapercebudes, aportin el 
seu estil, a través de tracta-
ments especials del vidre o de 
serigrafia.
La majoria de les mampares 
decoratives es presenten en 
vidre ja que d’aquesta forma 
s’aprofita totalment la llum, que 
passa a l’interior de la dutxa.
Dintre de l’ample ventall de 
mampares decoratives que 
tenim a la nostra disposició 
el primer que trobarem són 
models que s’adapten a cada 
necessitat.
Així tindrem els models de 
por tes plegables que són 
ideals per a espais reduïts; els 
de portes corredisses que no 
deixen cap espai mort o els 
models que es composen d’una 
porta que s’obre cap a fora, i 
que requerirà de major espai 
que en les altres opcions.

LL.indd   4 22/01/2019   10:37:18
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mitjançant el telèfon 93 464 83 
89 -de dilluns a divendres de 9 
a 13 hores- i l’adreça de correu 
electrònic bsa@bsa.cat. 

La sala d’actes de l’Hospital 
M u n i c i p a l  d e  B a d a l o n a 
acollirà dimecres 30 de gener, 
a les 18.30 hores, la xerra-
da “Necessito tants medica-
ments?”, que anirà a càrrec 
de la doctora Gisel Casas, 
metgessa de família del Centre 
d’Atenció Primària Progrés-
Raval, gestionat per Badalo-
na Serveis Assistencials. 
Les persones que desitgin 
assistir a l’acte, que forma 
part del cicle de conferències 
Aula de salut. Aprenem de 
la mà de l’especialista, s’hi 
han d’inscriure prèviament. 
Les xerrades d’Aula de salut 
estan obertes a tothom qui 
hi estigui interessat, encara 
que el nombre d’assistents 
està limitat a l'aforament de la 
sala. La inscripció es pot fer 

F armà cies
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

“ N ecessito tants medicaments? ” ,  
sessió  de l’ A ula de salut de 
l’ H ospital M unicipal de Badalona 

Necessito tants
medicaments?

Gisel Casas
Metgessa de família del CAP Progrés-Raval

Dimecres 30 de gener 2019
18,30 h

Sala d’actes de l’Hospital Municipal de Badalona
Via Augusta, 9-13. Badalona

Metro L2 Pompeu Fabra

Per assistir-hi cal inscriure’s prèviament trucant 
al 93 464 83 89, de dilluns a divendres de 9 a 13 h, 

o enviant un correu electrònic a bsa@bsa.cat

aula de salut
Aprenem de la mà de l’especialista

www.bsa.cat

34_pag.31_SALUT.indd   1 21/01/2019   12:05:47



bellezaactiva.com
  

Obres el necesser de maqui-
llatge i t'adones que tens una 
ombra d'ulls que t'acompanya 
des de fa anys, molts anys... El 
mateix succeeix amb aquella 
crema facial, tan cara, que 
intentes que et duri fins a l'infinit 
i més enllà... Però compte! Els 
maquillatges, cremes i sèrums 
també s'espatllen, per això cal 
tenir en compte la caducitat 
dels cosmètics, no allargar la 
seva vida en excés i guardar-ho 

32 33

en condicions...
Davant la pregunta de per què 
es caduquen els cosmètics, 
Pedro Catalá, professional de la 
cosmetologia, doctor en farmà-
cia i fundador de Twelve Beauty, 
ens explica que els bacteris i 
l'oxidació són els responsables.
"Hi ha substàncies molt empra-
des, com les aigües destil·lades 
de flors, sucres i mel, que 
formen un atractiu "brou de 
cultiu" per al creixement de 
bacteris –ens explica Catalá–. 
De fet, l'aigua és un dels ingre-

dients més lligats a la conser-
vació, de manera proporcional. 
Com més quantitat d'ella hi ha 
en un cosmètic, més suscepti-
ble és aquest a la contaminació 
per microorganismes".
Pedro Catalá fa esment també 
dels productes formulats sense 
aigua, com els elaborats a 
base d'oli, dels quals diu que 
tampoc estan fora de perill. "En 
aquest cas, són els inevitables 
fenòmens d'oxidació els que 
escurcen la vida del producte".
Els productes amb un elevat 

 T ot el q ue h auries de saber 
 sobre la caducitat dels cosmè tics 

Tendències

•  A rrenj aments i ref ormes
•  R oba a mida
•  R oba de la llar
•  N uvies,  comunions 
    i cerimonies
•  V estuari teatral i artí stic

C/ P rim,  1 7 9
de 1 0  a 1 4  i de 1 7  a 2 0 h .
D issabtes tarda tancat

M ercé  R odrí g uez

TENDENCIES.indd   2 23/01/2019   10:10:19
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contingut d'alcohol, com els 
perfums o amb un pH elevat 
com les cremes depilatòries 
i els colorants per al cabell, 
tenen una vida més llarga.

Les presentacions 
més segures
Si, com hem dit anteriorment, 
l'oxidació és un dels factors 
que escurcen la vida d'un 
cosmètic, és lògic pensar que 
els productes presentats en 
*airless, esprai i monodosis són 
els més segurs.
Existeixen productes airless 
en tub, en flascó i, fins i tot, en 
pot. Són presentacions molt 
còmodes que no deixen en 
l'envàs ni una gota de produc-
te i que ens ofereixen tota la 
seguretat pel que fa a la conta-
minació.
Ent re  les  p resentac ions 
menys segures podem desta-
car els pots de crema, que es 
poden contaminar fàcilment 
per l'oxidació i per la manipu-
lació amb els dits. Per això 
és molt important que, cada 
vegada que utilitzis un produc-
te d'aquest tipus, prenguis la 
dosi que necessites amb una 
espàtula, que hauràs de netejar 
després de cada ús.

La llei parla sobre 
la caducitat dels cosmètics
La Unió Europea ha legis-
lat sobre la caducitat dels 
produc tes cosmèt i cs .  S i 
la caducitat d'un producte 
és inferior a 30 mesos, ha 
d' indicar-se en l 'et iqueta. 
Aquesta és la data en la 
qual el producte, correcta-
ment emmagatzemat, conti-
nua complint la seva funció 
inicial i roman segur. Aquest 
període ha d'indicar-se amb 
les paraules "Usar preferen-
tment abans de..." seguit de 
la indicació de mes i any. Si 
és necessari, les condicions 
que han de respectar-se per 
a garantir-ho també s'han 
d'especificar en l'etiqueta, 
com "conservar en un lloc sec 
o allunyat de fonts d'humitat o 

calor". Pedro Catalá recorda 
que la indicació de la data 
de durada mín ima no és 
obligatòria per als produc-
tes cosmètics que tenen una 
durada de més de 30 mesos. 
En aquest cas, apareix en 
e t i que t a  e l  PAO (pe r ío -
de després de l 'ober tura). 
Aquest indica el període en 
mesos dins del qual es pot 
ut i l i tzar el cosmètic ober t 
amb total seguretat. El PAO 
s'indica en tots els països 
de la Unió Europea amb el 
mate ix símbol:  un f lascó 
obert, present en l'envàs del 
cosmètic i, si és necessari, 
en l'embalatge exterior. La 
durada en mesos del produc-
te obert, escrita en número, 
és seguida per la lletra "M" 
en el flascó o en el seu costat.

¿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

TENDENCIES.indd   3 23/01/2019   10:10:30
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Catalunya és un territori co-
negut per l’activitat vinícola, 
doncs gràcies a la seva tra-
dició cultural, el vi forma part 
de la història catalana fins a 
convertir-se en un símbol. I 
és que només a Catalunya 
es distingeixen onze deno-
minacions d'origen relatives 
al vi: Alella, Catalunya, Con-
ca de Barberà, Costers del 
Segre, Empordà, Montsant, 
Penedès, Pla de Bages, 
Priorat, Tarragona i Terra 
Alta.  A continuació et mos-
trem alguns dels cellers més 
recomanats del territori ca-
talà perquè gaudeixis d’una 
experiència enoturística di-
ferent. 

1. Castell de Milmanda 
– Família Torres
Descobreix un paisatge lle-
gendari visitant el Castell de 
Milmanda, una edificació del 
segle XII situada al terme 
municipal de Vimbodí i Po-
blet, a la Conca de Barberà. 

Aquest castell medieval és 
ara un dels indrets especta-
culars on la famosa Família 
Torres té vinyes de chardon-
nay. El Castell de Milmanda, 
fortificació artística i històri-
ca on caçaven els empera-
dors Carlos V i Felipe II, es 
pot visitar de dilluns a diu-
menge reservant prèviament 
a través de la seva pàgina 
web. El tour inclou visita a la 
vinya, al Castell de Milman-
da, tast de dos vins, i guia 

expert o sommelier durant 
tot el recorregut.

2. Torre del Veguer
A Sant Pere de Ribes, al Ga-
rraf, trobem Torre del Veguer, 
un celler familiar dedicat a 
l'elaboració de vins amb D.O. 
Una de les peculiaritats de la 
família és la relació d’amistat 
que tenia amb l’artista Salva-
dor Dalí. És per això que To-
rres del Veguer ha dedicat un 
espai anomenat “Sala Dalí” 
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5  cellers arreu de Cataluny a 
per g audir del vi i cava català

Gastronomia

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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amb algunes obres molt parti-
culars i records de l’autor, de 

i degustació enoturística que 
ofereix el celler. A més, els 
assistents que el visitin co-
neixeran la història de la fin-
ca i de l’edifici (catalogat com 
a monument històric-artístic) 
les vinyes, el celler i el procés 
d’elaboració del vi.

3. Oller del Mas
L’entorn natural del celler 
que et presentem a conti-
nuació et captivarà. Situa-
da als peus del massís de 
Montserrat, Oller del Mas és 
un celler originari del segle X 
que, sens dubte, aposta per 
l’enoturisme. Així doncs, a 
més d’unes vinyes i un celler 

l’època 1960-1970. Aquesta 
sala està inclosa en  la visita 

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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extraordinari, ofereixen un 
gran ventall d’activitats per 
compartir la tradició de la 
vinya d’una manera diferent. 
A Oller del Mas trobaràs un 
castell medieval, un restau-
rant amb cuina típica de la 
comarca, una zona esportiva 
i un eco-hotel en projecte. Si 
ets fan del vi, et recomanem 
la visita que inclou una pas-
sejada per les vinyes, visita 
al castell, celler i sala de ba-
rriques, concloent el reco-
rregut amb un tast de vins i 
degustació d’oli. 

4. Codorníu
Arriba el torn del cava amb 
Codorníu, un celler que 
compta amb més de 450 
anys d’història. Aquesta 
empresa familiar és la més 

antiga d’Espanya i una de 
les més antigues del món, 
doncs es remunta al segle 
XVI. L’edificació del ce-
ller destaca per ser un dels 

exemples més impressio-
nants de l’arquitectura dedi-
cada a l’elaboració i criança 
de vins. La construcció és de 
l’arquitecte modernista Josep  
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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

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
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Puig i Cadafalch (coetani de 
Gaudí) i des de 1976 està 
considerada Monument His-
tòric Artístic. Emprèn un viat-
ge apassionant als orígens 
del cava amb la visita guiada 
que ofereixen i on gaudiràs 
d’un recorregut per “ la Ca-
tedral del Cava”, la història 
i patrimoni modernista de 
Codorníu, el museu i bode-
ga “Celler Gran”, la Primera 
Cava Codorníu, les caves 

crear els millors caves i vins 
blans, rosats i negres. Suma-
rroca treballa constantment 
en la línia d’una major qua-
litat de producció, de serveis 
i de gestió mediambiental. 
A més, t'ofereixen un seguit 
de propostes variades per a 
gaudir de l’experiència del 
vi. Visites guiades i degus-
tacions, gastrowine i tours 
són les experiències enotu-
rísticas que impulsen des del 
celler. Et recomanem un dels 
tours combinats que oferei-
xen pel Castell de Gelida, el 
poble medieval de Torrera-
mona o per Sitges i que fina-
litzen al celler Sumarroca.subterrànies o la degustació 

de dos caves de gamma alta, 
entre d’altres.

5. Sumarroca
Per acabar et presentem el 
celler Sumarroca, situat a 
la finca Molí Coloma, en ple 
cor del Penedès, al costat 
de la riba del riu Anoia. Su-
marroca és conegut perquè 
practiquen una viticultura 
responsable i ecològica per 

E smorz ars de forquilla
C arns a la brasa · M enú  diari

O bert de dilluns a 
div endres de 8  a 1 9 h . 

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

689 594 455

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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À RIES 
( 20/ 3  al 18 / 4)

Compte en par la r 
de més i dels altres. 
Aquests dies pots estar 
força comunicatiu i no 
mesurar el que convé 
dir. Aplicar-ho també 
al sector professional i 
sigues prudent.

TAURE 
( 19/ 4 al 19/ 5)

Pots mirar el futur amb 
incertesa, però bona part 
d'aquestes sensacions ve 
de les teves pròpies pors. 
Neptú a la Casa XI, et pot 
confondre. Segueix amb 
el pla establert.

BESSONS 
( 20/ 5 al 20/ 6)

Si bé la conjunció Mercuri/
Saturn es va separant, no 
et confiïs massa. Serà 
millor adoptar una actitud 
madura i silent, sobretot 
amb el que té a veure amb 
les finances.

BALANÇ A 
( 22/ 9 al 22/ 10)

Amb Venus i Júpiter 
per la Casa III, s'activen 
assumptes de conducció. 
Si volies treure't el carnet 
de conduir, vius una etapa 
molt favorable a aquest 
estudi i pràctica.

ESCORPÍ  
( 23 / 10 al 22/ 11)

Amb la recent conjunció 
del Sol amb Plutó has 
rebut una in jecc ió 
d'energia per confiar més 
en tu mateix. Si a això li 
afegim el teu instint, l'èxit 
està gairebé assegurat.

SAGITARI 
( 23 / 11 al 20/ 12)

Normalment detectes 
la falsedat i males 
intencions amb molta 
facilitat, però ara més. I 
és probable que acabis 
posant a més d'un al seu 
lloc. Compte, però, amb 
les formes.

CRANC 
( 21/ 6 al 21/ 7)

Sembla que et toca 
tractar amb persones 
difícils en el teu entorn 
m é s  h a b i t u a l .  S i 
reacciones de manera 
visceral, pots acabar 
perdent els papers i una 
bona oportunitat.

LLEÓ 
( 22/ 7 al 21/ 8 )

El Sol es va separant 
de Plutó i notes la teva 
energia més lleugera. Ja 
no sents tanta pressió 
i veus les coses d'una 
altra manera. Només 
evita repetir patrons 
antics.

VERGE
( 22/ 8  al 21/ 9)

Vols fer massa coses i 
et pots sobrecarregar 
la salut. Aprofita aquest 
període de més activitat 
per practicar una mica 
d'exercici, que t'ajudarà 
a alliberar tensions.

CAPRICORN 
( 21/ 12 al 19/ 1)

Amb tants planetes 
t rans i t an t  pe l  teu 
signe, sembla que tens 
més opcions del que 
és habitual. Et sents 
afortunat, perquè estàs 
assolint alguns objectius. 
Noves amistats.

AQUARI 
( 20/ 1 al 18 / 2)

En aquests dies, el Sol 
entra ja al teu signe. 
FELICITATS! Arr iba 
el moment anual de 
renovar la teva energia 
i apostar pel que has 
estat projectant en els 
darrers mesos.

PEIXOS 
( 19/ 2 al 19/ 3 )

Pots  reb re  bones 
valoracions en el sector 
professional i tens el 
supor t de persones 
influents. Aprofita les 
oportunitats i concreta 
què vols. No ho deixis 
perdre.

Facilitat Imma del Destí AMIC

Horòscops

Frases cèlebres

«El pessimista es queixa del 
vent; l'optimista espera que 
canviï; el realista ajusta les 
veles»

William George Ward

«Aquelles experiències 
que no ens destrueixen 
ens tornen més forts. »

Friedrich Nietzsche

PASSATEMPS.indd   2 23/01/2019   14:15:47



38 39

Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

Al llarg de la setmana passada 
es va mantenir l’ambient de ple 
hivern. De fet, el que portem de 
gener està sent més fred del 
que és habitual. La temperatura 
mitjana mensual climàtica del 
primer mes de l’any és de 10,1 
°C, però la mitjana entre els 
dies 1 i 20 de gener d’enguany 
és de tan sols 9,3 °C. Malgrat 
que dilluns el termòmetre es 
va enfilar per sobre dels 15 °C, 
durant la resta de la setmana 
ja no ho va fer més. A banda, a 
partir de dijous es va notar un 
descens clar de la temperatura 
que va tornar a portar algunes 
matinades amb valors per sota 
dels 5 °C. Divendres va creuar 
un front poc actiu que, en el 
cas de Badalona, va deixar 
una dècima de litre per metre 
quadrat, essent el primer dia de 

La ploguda de diumenge va 
ser la primera tongada genera-
litzada de precipitació d’aquest 
any. Al litoral i prelitoral central 
es van recollir entre 10 i 20 mm. 
També la neu va fer acte de 
presència a les muntanyes més 
altes del prelitoral: al Montseny 
es van acumular fins a 11 cm. 
Font: Servei Meteorològic de 
Catalunya.

Temp màx 16,1 °C el dia 14

Temp mín 4,6 °C el dia 19

Hr màx 92% el dia 20

Hr mín 52% el dia 14

Press atm màx 1023,2 hPa dia 15

Press atm mín 1008,3 hPa dia 20

Vent màx 43,5 km/h (nord-
oest) dia 14

 Precipmàx 24h 15,1 l/m2 dia 20

 Precip anual 15,2 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

pluja de l’any. El cel ennuvolat 
va afavorir que es mantingués 
la fredor durant tota la jornada. 
De fet, la màxima va ser de tan 
sols 9,6 °C. El dia més mogut 
de tots va ser diumenge. El pas 
d’una pertorbació va donar lloc 
a un dia ennuvolat i plujós. En 
total es van arribar a acumular 
poc més de 15 mm, al centre 
de la ciutat.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

L a mé teo s etmana 
del 1 4  al 2 0  de g ener
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Immobiliària

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

habitaclia.com

Coneix i assegura 
la teva posició financera
Quin és el teu pressupost? 
Encara que t'hagis enamorat 
d'un habitatge, és important 
que sàpigues si pots assumir 
el cost econòmicament. Per 
això és vital que abans de 
contrac tar una h ipoteca, 
t'asseguris tenir un coneixe-

ment exhaustiu de les despe-
ses mensuals que tindràs i 
tenir previstos els teus ingres-
sos a curt i mig termini. 

Sigues realista
A més de tenir un pressupost 
ben tancat, és molt recoma-
nable ser realista pel que fa a 
les característiques de la casa 
que busquem, ajustant-nos 
al preu de la mateixa i al que 
realment podem pagar. Fes 
una ullada a altres habitatges 
similars - que estiguin a prop 
i siguin de la mateixa tipologia 
- per comprovar quines són 
les seves característiques i 
serveis. 

La inspecció tècnica
Ha de dur-la a terme un profes-
sional. La inspecció tècnica 
t'ajudarà a determinar quin és 

 Q uè  s' h a de tenir en compte abans 
 de comprar un h abitatg e  

l'estat de l'habitatge i de tots 
els elements de l'immoble. 
Parlem de sistemes mecànics, 
però també de la disposició 
general i de les condicions 
estètic-ambientals del mateix.

Com és el veïnat?
Potser al pr inc ip i no t 'ho 
hagis plantejat, però podem 
assegurar- te que és una 
qüestió vital. És important 
parlar amb els veïns per saber 
com és la comunitat. El valor 
de l ' immoble pot reduir-se 
depenent dels veïns que té.  

Les despeses de l'habitatge
És important tenir en compte 
el valor de l'immoble, però no 
cal oblidar-se de les despeses 
de compravenda i dels més 
comuns, que arriben després 
de la mudança.
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93 384 00 00
C/. Laietania, 17 - 21 Badalona

AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA COL.LEGIAT NÚMERO 1851
ADMINISTRADOR DE FINQUES COL.LEGIAT NÚMERO 3534

PIS EN VENDA, (Sant Jordi-Canya-
do) pis alt, tot exterior vistes mar, 2 
habitacions dobles, 1 individual, 
menjador amb balco, bany com-
plert, cuina amb galeria, molt bon 
estat. 185.000 €

C/JUAN VALERA
80 mts2, 3 hab., bany amb plat de 
dutxa, cuina gran amb galería, sala-
menjador amb balcó, molt exterior, 
en perfecte estat. Boma de calor i 
fred. 190.000 € 

NTRA. SRA. FÀTIMA (Lloreda)
Piso único en finca sin vecinos. 3 hab. 
salón-comedor, cocina, baño com-
pleto, a/a i calefacción. Perfecto 
estado. 50 mts terraza.
160.000 €

CASA C.AGUSTI MONTAL (Centre)
118 mts2, planta baixa menja-
dor, cuina, lavabo i pati 12mts2, 
planta pis 2 hab. dobles, 1 indiv., 
bany complert, calefacció i a/a. 
Perfecte estat.  325.000 €

CARRER GIRONA (Bufalà)
solar de 95mts.2.la casa consta 
de tres habitacions, bany,cuina, 
pati i terrassa.S’hi poden costruir 
dos plantes mes.
240.000€ 

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

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

300.000 € 

VENDA LLOGUER

LOCAL MOLT COMERCIAL
(Zona Centre)
C/Francesc Macià amb plaça 
Pompeu Fabra 100mts2  planta 
baixa  i 100mts2 soterrani.
305.000 €  

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

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

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

LOCAL CARRER PERE III 
(Zona La Morera) 
90 mts2, 2 portes al carrer. 

700 €/mes

LOCAL EN LLOGUER 
(C/PRIM)
Molt comercial, 75 mts2, 
qualsevol activitat.
850 €/mes

LOCAL EN VENDA C. INDEPEN-
DENCIA (Molt comercial) 90 mts2 
Venda: 120.000€

PIS VENDA AVDA.P.COMPANYS 
(Zona Centre)

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

PIS EN LLOGUER, 
VIA AUGUSTA (CENTRE) 
Per estrenar, 102 mts2, 4 hab. 
(1 suite), segon bany, cuina, 
menjador gran. 
1.200 € mes.

SOLAR EDIFICABLE 
M. PUJOL - MONTIGALÀ
Es pot edificar una casa 
unifamiliar de planta baixa 
més dos plantes o 3 vivendes.
265.000 €

PIS EN VENDA (VIA AUGUSTA) 
(Zona Centre)

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

CASA EN VENDA 
C/GIRONA (BUFALÀ)

amb moltes posibilitats. 

240.000 €

ENTRESOL COMERCIAL 
EN VENDA, 

140 mts2 façana F. Layret i Prim. 
Tot exterior.

225.000 €
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TREBALL
 

BUSCO TRABAJO de limpie-
za de 8 a 12, con experiencia, 
referencias. 663 795 128
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
n iños y l impieza, horar io a 
convenir, con referencias. 
681 007 995
B U S C O  T R A B A J O  d e 
ayudante de cocina, limpieza 
por horas en domicilio, bares, 
colegios o residencias, 15 años 
de experiencia. 631 214 462
SE OFRECEN SERVICIOS 
TÉCNICOS DE INFOR-

42

MÁTICA en domicilio, Santa 
Coloma y alrededores. Forma-
teo y reparación de ordena-
dores PC. Presupuesto s in 
compromiso. Edineiluis@gmail.
com. 604 144 646
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y limpieza, por horas. 
652 516 699
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños o limpieza. 
688 354 032
SE OFRECE CHICA para 
cuidado de personas mayores, 

Anuncis per paraules

niños y l impieza, interna o 
externa. 631 653 343
SE OFRECE CHICA para 
cuidado de personas mayores, 
n i ñ o s  y  l i m p i e z a ,  t i e m p o 
completo o por horas. 
631 113 357
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de perso-
nas mayores, niños y limpieza, 
interna o por horas. 693 046 117
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños o limpieza, de 
lunes a viernes. 602 171 574
CHICA BUSCA TRABA-

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

ALQUILER OFICINA 
300 €/MES 

O COMPARTIR 200 €/
MES CON POSIBILIDAD 

DE ALMACÉN
TEL. 608 690 516
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INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL CENTRE: 

LLAMINADURES,  REGALS I MOLT MÉ S...

Horari:  Dillu ns a divendres de 16.3 0 a 20.3 0h .  
Dissabte i diu menge de 11 a 20.3 0h .
Ara també  a Facebook .com/ dimoni.dolç

SANT JOAQUIM,  44 BADALONA TEL. 627 16 97 47

Preu :  0, 3 5€/ parau la

JO para cuidado de personas 
mayores, niños o limpieza, de 
lunes a viernes. 631 517 397 
S'OFEREIX PALETA de 
Camprodón per tot tipus de refor-
mes. Autónom en actiu. 
669 069 172 
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños o limpieza. Dispo-
nibilidad inmediata. Cualquier 
horario. 631 438 002 
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y niños. 666 852 368
SRA./SR. MEDIA JORNA-
DA para entrevistas por teléfono. 
Contrato y S.S. 933 890 424
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores o limpieza, por horas. 
625 785 968 
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. 
667 375 448
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza, tiempo 
completo o por horas. 663 580 494

Necrològiques
22 de gener
• Francisco Roldán Reina

• Francisco López 

  Nuestraseñora 

• Inés Moreno Barrera

• Josep Vergés Gabaldà

• Paquita Pascual Torrents

• Francisco Ruiz Sánchez

21 de gener
• Carmen Pilar Esteller Vidal

• Fina Guerra Durango 

• Salvador Guardiola Polo

• Manuela Velasco Martínez

• María Dolores Latorre

  Fernández 

• Joan Vela Naque

• Gregoria Torres López

20 de gener
• Felisa Lou Magallón

• Álvaro Petit García

• Juan Guillén Ruiz

• María Herrera Cañas

• Diego Heredia Ruiz

• Ignacio Aguilar Martínez

• Catalina Monreal Ros

• Rosa Santanach Padró

• Leonor Asencio Constancia

CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños o labores del 
hogar, por horas o media jorna-
da. 632 760 937
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
con referencias. 632 321 330
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de perso-
nas mayores, niños o limpie-
za. Interna, externa o fines de 
semana, con exper ienc ia y 
referencias. 632 312 626

VARIS

COMPRO ANTIGUEDA-
DES: muñecas, Scalextrics, 
Geyperman, Madelman, tebeos, 
comics, objetos religiosos y 
militares puros plumas licores 
l ibros y mucho más pago 
inmediato 627 937 101 
COMPRO COMICS, álbumes 
de fútbol, Playmobil, Scalex-
tr ic, Geyperman,Madelman, 
muñecas, Tente, Rico, Paya y 
antigüedades en general. 
679 736 491

COMUNICA'T AMB EL WHATSAPP DEL TOT 

651 976 517 DES DEL TOT US CONVIDEM A ENVIAR-NOS 

EL QUE CREIEU QUE POT SER NOTÍCIA A BADALONA.

651 976 517
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Parròquia Mare de Déu de la Salut 
després de la nevada de 1962
Foto antiga: Joan Sillero
Foto actual: Facu Martínez  

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

pots enviar-nos un correu a:
recuerdosbdn@gmail.com 
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Distribuïdors oficials del TOT

Posa't en contacte amb nosaltres:

651 976 517
comercial@totbadalona.com

Vols distribuir 
el TOT al 
teu comerç?

www.eltotbadalona.cat
Del 21 al 28 d'octubre '16

E ls P lay mobil
 arriben a Badalona

www.eltotbadalona.cat
Del 11 al 18 de juny '16

E l luxe de viurea prop del mar 

@
el

is
a.

ig
le

s

E special pà g . 2 9 - 3 7' A  l' aire lliure'

www.eltotbadalona.cat
Del 11 al 18 de juny '16

E l luxe de viure
E l luxe de viurea prop del mar 

E special pà g . 2 9 - 3 7' A  l' aire lliure'

Renovació distribuïdors

Horari:
Dilluns a divendres de 7 a 20,30 h.
Dissabte, diumenge i festius de 8 a 14h.
Especialistes en diferentes pans
Assortiment de pastissos i càtering

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè és una revista molt popular 
a Badalona.

Morera, 92 
93 465 55 36

FORN DE PA I DEGUSTACIÓ

Horari: Dilluns, dimarts i dijous: 8.30 a 13.30 - 17.30 a 
20.30h | Dimecres tarda tancat | Divendres: 8.30 
a 13.30 - 16.30 a 20.30h | Dissabte: 8.30 a 14h.
Especialistes en safates d'embotits i formatges, amb 
carns nacionals i d'importació, gran assortit 
de botifarres
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè és una revista on pots trobar de TOT i més, i crec 
que fa falta recolzar iniciatives d'aquest tipus.

Canonge Baranera, 106-108 
93 464 21 27

Ca l'Albert
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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 
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

T roba el T O T  cada setmana 
als nostres distribuïdors oficials

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd   3 09/01/2019   16:05:40



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

CONJUNT

Moble TV +
Taula +

4 Cadires

Tots els mobles al millor preu

386€

Menjador estil nòrdic

Conjunt de moble de menjador de 180 cm (inclou 

l’altell) amb taula de 130x80 i quatre cadires a joc. 

TRANSPORT 
I MUNTATGE

INCLÒS EN
EL PREU!

L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€

CONJUNT

Moble TV +
Taula +

4 Cadires

Tots els mobles al millor preu

386€

Menjador estil nòrdic

Conjunt de moble de menjador de 180 cm (inclou 

l’altell) amb taula de 130x80 i quatre cadires a joc. 

TRANSPORT 
I MUNTATGE

INCLÒS EN
EL PREU!

L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€
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