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La Setmana

Canyet, el barri on
el pas del temps s’ha aturat
Ciutat | Carles Carvajal

En Joan Guarch i la Maria
Pas c ual, d e 9 2 anys i 93
anys, só n d os d el s veïns
més grans de Canyet i que
encara viuen a les masies
aïllades d’aquesta zona rural
de Badalona. En Joan viu a
la masia de Cal Ros, pujant
el camí de la Carrerada, el
tradicional camí de la Vallensana fins el 1929, any que va
construir-se la carretera que
porta a Montcada i Reixac.
La Maria viu a Can Nadal,
u n c o nju nt d ’e d i fi c ac i o n s
amb por xada inclosa. Els
dos ens expliquen que van
néixer a Canyet i que aquí hi
moriran. Ells són canyetaires,
i de fet ens expliquen que
no canvien viure en aquest
punt elevat de Badalona, tot

i les dificultats de mobilitat.
En Joan ens explica que la
parada d’autobús està a força
distància de casa seva, al
costat de la Societat de Ca
l’Oliva, i que molts carrers,
o camins, estan totalment
abandonats, amb forats que
d i f i c u l t e n p a s s a r- h i a m b
vehicle o fins i tot caminant.
Els dos veïns ens detallen
que encara hi ha conreus al
barri, al voltant de les dues
masies, i fins i tot venen a
la plaça Nova, en el cas de
la Masia de Can Nadal. La
ràpida comunicació amb el
centre urbà de Badalona, uns
5 minuts en cotxe, sembla
que no ha trastocat gaire
la vida tranquil•la d’aquest
racó de la ciutat. Aquestes
són només algunes de les
històries personals d’un barri

que manté l’essència de la
Badalona d’abans. Tot i ser el
barri més gran de la ciutat té
només una població censad a d ’u n e s 5 0 0 p er s o n e s.
Canyet té aquella es sèn cia de poble que ha pogut,
i sobretot, volgut conservar.
Le s m a s i e s te n e n s e g l e s
d’història i la part dels nuclis
d’estiueig van aparèixer a la
dècada de 1920, ara farà un
segle, i amb el pas del temps
s’han convertit en primeres
residències. Les cases les
situem al voltant de la colònia
de Sant Antoni, a l'entorn de
can Campmany; la colònia
Sant Jaume, a l'entorn del
Mas Oliver i la colònia Sant
Jordi, a l'entorn de la Torre
Codina, edifici propietat de
l’Ajuntament i que està tancat
per dins, tot i que hi ha horts
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Les dades de Canyet:
El barri més gran de Badalona
(562,78 ha.)

Representa el 27%
de la superfície
534 habitants (2014)
0,2 % de la població
de Badalona

a l’exterior. Al voltant de Can
Coll fa temps que s’ha recuperat les vinyes i la producció
de vi amb el projecte Orígens
d’en Josep Coll. En aquesta
zona, tot i la proximitat de la
carretera, també hi podem
tro bar e s pai s d ’u na zo na
totalment rural, amb pous
d’aigua o fonts. Les principals
reivindicacions dels veïns
passen per millorar la seguretat, darrerament s’han produït
robatoris a les colònies Sant
Jordi i Sant Jaume, millorar
l’asfaltat de carrers i camins i
controlar la població de porcs
senglars. En Josep Coll, de
Can Coll, ens explica que hi
ha grans masies tancades,
com Can Móra o Torre Codina,
on s’haurien de tirar endavant
projectes sinó volem veure la
seva desaparició en breu.

Posen a la venda Can Butinyà
Ara fa un any es va posar a la venda, segons ha pogut comprovar
el TOT, la masia de Can Butinyà, dins del terme municipal de
Badalona i molt proper al monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
La masia data del segle X i abans era anomenada Mas Rovira,
fins l’any 1717 que la va adquirir el doctor en dret Felip Butinyà,
que va enderrocar l'antic mas i va edificar l’actual. Can Butinyà
s’ha posat a la venda per 1.300.000 € i disposa de 916 m2.
5
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El govern aprova el pressupost 2019
sense cap vot en contra
Pressupost 2019
174, 7 milions
9,2% + que el darrer
14,6 milions + que el darrer
Inversions destacades:
7 milions d'inversió:
• 2 milions Passeig Marítim
• 1,4 milions modernització GU
• 400.000€ remodelació
escoles
• 230.000€ nova brigada
de neteja
Imatge del ple d’aquest dimarts
Política | Carles Carvajal

Badalona ja té nou pressupost
aprovat. Aquest dimarts, el
govern del PSC-Units ha pogut
donar llum verda definitiva als
números amb cap vot en contra
de l’oposició. Els tres partits
que van sor tir del govern,
Guanyem, ERC, i ICV-EUiA, per
la moció de censura del passat
juny van aprovar el pressupost amb el seu vot a favor,
després de diverses reunions
amb el govern per aportar-hi
les seves propostes. Els grups
municipals del PP, Pdecat i C’s
van abstenir-se. La regidora
no adscrita, Conxita Botey,
va votar a favor. Els números
d’aquest 2019 augmenta en un
14,6 milions d’euros, un 9,2%
més que el darrer aprovat i
permetrà augmentar les partides en polítiques socials,
neteja, seguretat o cultura.
Destaca la contractació de

nous agents de la Guàrdia
Urbana, la convocatòria aquest
any de 27 policies nous, més 43
agents més que correspondran
al relleu dels que es jubilaran. En l’apartat de serveis
socials, quedaran destinats
un milió d’euros per habitatges d’estància limitada en cas
d’emergència i una partida
per infants amb risc d’exclusió
social. Pel que fa a neteja
s’incorporarà una nova brigada especial de manteniment
per accions ràpides, amb un
pressupost de 230.000 euros.
En cultura, quedarà gairebé
doblat els diners destinats a
les Festes de Maig. El pressupost 2019 també destinarà 2
milions d’euros per la remodelació del Passeig Marítim, entre
la Donzella i Canyadó i gairebé 1 milions i mig d’euros en
material i modernització de la
Guàrdia Urbana, entre d’altres
inversions.

L’opinió dels grups municipals
Des del PP, Juan Fernàndez va
lamentar que el govern local no
incorporés partides proposades
pels partits que van votar a favor
de la moció de censura. El regidor
de C’s, Juan Miguel López va
carregar contra el funcionament
intern de l’Ajuntament, assegurant que el consistori “és un caos”.
Des de Guanyem, Jose Téllez
va considerar que el pressupost
ha tardat 7 mesos en aprovarse i només ha augmentat un
0,6%, respecte els números que
s’havien d’aprovar el 2018. Tant
ERC com ICV-EUiA van destacar
l’apartat social del pressupost i el
diàleg que s’ha pogut tenir amb el
govern per aprovar-los. El govern
del PSC ha defensat els números
assegurant que són els pressupostos més socials dels darrers
10 anys i que partides per seguretat, polítiques socials i via pública
augmenten considerablement.
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L’antic Maignon podria acollir
provisionalment els Castellers
Aspanin organitza
el sopar solidari anual

Imatge dels Castellers, a la plaça de la Vila, durant el ple de dimarts
Entitats | Carles Carvajal

La manca de local dels Castellers
de Badalona ha arribat, aquest
dimarts, al ple municipal. La colla
micaco ha demanat paraula a
la sessió de la veu de la seva
presidenta, Marina Domingo. Des
dels Castellers s'ha explicat que
el passat novembre van rebre
un burofax del propietari de Can
Peixau, actual local social dels
Castellers, comunicar-los que
havien d'abandonar-lo abans del
7 de febrer. De fet, aquesta era
la condició que havien signat els
Castellers i el propietari del local,
ara fa 8 anys. Domingo va assegurar, durant el ple, que ràpidament
van explicar-ho al govern municipal, i també a diferents partits
polítics, per buscar un local alternatiu. Després d'aquests mesos,
i a manca d'una setmana per
abandonar el local, els Castellers han portat al ple aquesta
problemàtica; trobar un local
per assajar poques setmanes
abans de començar la temporada. Els Castellers van fer sentir
la seva veu fora de la Casa de

la Vila, amb una concentració i
la construcció de diversos pilars
reivindicatius, per demanar una
solució. Aquest mateix dimarts al
matí, i durant una reunió entre el
regidor de Cultura, Jordi Subirana, han sortit diverses opcions de
locals proposades pels mateixos
castellers. Una seria l'antiga seu
del mercat Maignon, pendent
d'un projecte de remodelació
des de fa anys, l'altra passaria
per la CACI, tancada a l'espera
del futur Museu del Còmic i una
tercera seria l'edifici de l'antiga
seu d'Eines Canela, al costat
de l'institut La Llauna. Ara per
ara, l'opció més viable, seria
l'edifici de la plaça vella. Des
dels Castellers consideren que
la remodelació d'aquest espai,
durant els mesos vinents, faria
que anar a l'antic mercat fos
una solució "molt provisional".
Els diferents grups municipals
han vist amb "bons ulls" aquesta
opció d'anar a l'antic mercat
perquè és un edifici amb prou
alçada per assajar i s'hauria
de donar d'alta l'electricitat i
instal·lar-hi lavabos.

L’associació pro persones
amb discapacitat intel·lectual
i les seves famílies, Aspanin,
celebrarà aquest divendres 1
de febrer el seu sopar solidari anual. L’acte, que té com a
objectiu recaptar fons per als
projectes de l’entitat, tindrà lloc
al BCIN i comptarà amb una
rifa, l’actuació de l’Escola de
dansa i arts escèniques Cristina
Miralles, L’Assaig, i parlaments
institucionals.

C’s demana acabar
amb els punts negres
d’accidents de trànsit
El grup municipal de Ciutadans
a l’Ajuntament de Badalona va
presentar, aquest dimarts, una
moció al ple per l’eliminació dels
punts negres d’accidents de
trànsit a Badalona mitjançant
la millora de la visibilitat, senyalització o bé millorant aquests
espais de la via pública. C’s
vol fer un llistat d’aquests punts
negres de trànsit.

Can Ruti col·laborarà
amb d·HEALTH
Barcelona
Aquest mes de gener ha arrencat la 6a edició de d·HEALTH
Barcelona, amb la col·laboració
d’un equip d’estudiants que
identificarà en la Direcció
Clínica de l’Àrea del Tòrax de
l’Hospital de Can Ruti necessitats no resoltes que puguin
convertir-se en oportunitats de
negoci. D’aquesta manera el
Germans Trias i Pujol se suma a
d’altres hospitals col·laboradors.
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A l’Havana també trobem
la “Plaza Badalona”
6.216 guals censats
durant aquest 2019

Imatge de la "plaza" Badalona . Foto: Casal d'Amistat amb Cuba
Via Pública | Carles Carvajal

El TOT continua obrint hemeroteques locals per buscar carrers
o places, d’arreu del món, amb
el nom de Badalona. Aquesta
setmana, el Casal d’Amistat
amb Cuba s’ha posat en contacte amb la nostra redacció per
explicar-nos un nou indret. A
San del Padrón, a l’Havana,
Cuba trobem una plaça dedicada a Badalona. L’Ajuntament, a
proposta del Casal amb Cuba va

proposar l’any 1992 agermanarse amb aquesta ciutat cubana.
Durant aquell any olímpic,
l’alcalde Joan Blanch va signar
aquella col•laboració. Posteriorment va quedar inaugurada la
“plaza Badalona” a San Miguel
del Padrón amb la presència
d’autoritats badalonines i socis
del Casal d’Amistat amb Cuba.
Aquesta plaça compta amb
una típica font badalonina i un
monòlit on es recorda el lligam
entre ambdues poblacions.

Segons dades d’aquest gener,
Badalona disposa d’un total
de 6.216 guals a la via pública.
Per tenir un gual s’ha d’estar al
corrent de pagament de la taxa
i han de conservar en bon estat
el paviment i la placa del gual,
la qual ha d’estar situada en
un lloc visible. A més, el gual
s’ha d’ajustar a unes determinades prescripcions tècniques
d’extensió i amplada.

A punt la reforma de la
plaça Trafalgar de Llefià
Durant aquest febrer està previst
que comencin els treballs de
reforma de la plaça Trafalgar.
Aquest dijous, l’Ajuntament ha
explicat als veïns els detalls de
les obres previstes en aquest
espai central del barri de Llefià.
Els treballs, d’uns 9 mesos de
durada, milloraran l’entorn i
farà més amable aquesta plaça
amb un pressupost d’un milió i
mig d’euros.

Proposen la Creu de Sant
Jordi per Jordi Monés i
Pujol-Busquets

Cessió a Roca i Pi de l’edifici Horitzó
Aquesta setmana s’ha oficialitzat
la donació per part de la Fundació Horitzó de l’antiga residència,
situada a la Rambla, a la Fundació Roca i Pi. Properament es
posarà en marxa un nou projec-

te d’habitatge compartit per a
persones grans amb capacitat
i voluntat de compartir casa
amb altres persones que, com
elles, es trobin en una situació
de pobresa.

El claustre de professors de
l’escola Gitanjali han començat
una campanya per demanar
la Creu de Sant Jordi pel
badaloní Jordi Monés i PujolBusquets. Monés és pioner de
la història de l'educació i fundador de la Societat d'Història
de l'Educació dels Països de
llengua catalana. Monés té
actualment 90 anys.
9
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David Torrents únic candidat
que presenta avals per JxCat
Guanyem comença el
procés de primàries

Municipals 2019 | Redacció

David Torrents, mosso en
excedència, i president del
Pdecat a Badalona ha estat
l’únic que ha recollit avals, un
total de 53, per ser el cap de
llista de Junts per Catalunya a
Badalona. El passat divendres, a
la mitjanit, acabava el termini per
recollir avals. El mateix divendres, el fins ara cap de llista del
Pdecat, Pere Martínez Carreté
anunciava que no recolliria avals
per liderar la formació, tot i que el
passat febrer era escollit com a
cap de llista. El partit explicava,
en un comunicat, que la Direcció
Nacional del Partit Demòcrata havia donat llum verda a la
convocatòria d’unes primàries a
Badalona per a la candidatura de
Junts per Catalunya. En aquest
comunicat, la formació explicava
que Carreté havia comunicat
als responsables del partit la
seva intenció de deixar sense
efecte la votació del passat
mes de febrer. En el comunicat
s’assenyalava que les circum-

Municipals 2019 | Redacció

Imatge de David Torrents

stàncies polítiques de fa un any
han canviat notablement i que
s’ha modificat la marca electoral amb la qual ens presentarem a les eleccions municipals,
apostant per la fórmula de Junts
per Catalunya – Badalona amb
la clara voluntat de desbordar
l’àmbit del partit i configurar una
iniciativa molt més transversal.
El 5 de febrer, en una assemblea
oberta als militants i simpatitzats, s’escollirà David Torrents
com a cap de llista de Junts per
Catalunya.

La formació Guanyem Badalona
en Comú ha començat el procés
de primàries de Guanyem
Badalona en Comú per tal
d’elaborar la llista electoral de
cara a les eleccions municipal.
Dissabte 9 de febrer l’assemblea
ratificarà la proposta de llista
electoral, ja ordenada, que
proposarà el propi equip de 20
persones. D’aquesta manera, i
amb Dolors Sabater com a cap
de llista, Guanyem decidirà les
21 persones que encapçalaran la seva proposta. A la llista
només repetirà Sabater, com
a cap de llista, i no seguiran
cap dels regidors actuals de la
formació, ni Jose Téllez, Laia
Sabater, Fátima Taleb i Francesc
Duran. Guanyem està negociant
amb d’altres formacions, com
ERC o El Comú, anar plegats a
Badalona amb una única candidatura.

Àries Ferrus fa el
manteniment de la
Masia de Can Canyadó
El passat cap de setmana el grup
d’Àries Ferrus, des del voluntariat, es va dedicar a condicionar
i mantenir els exteriors de la
Masia de Can Canyadó. Àries
Ferrus és un grup (que forma
par t de Demasiats) que es
dedica al combat medieval. La
seva seu està situada a la Masia
de Can Canyadó conjuntament
amb altres entitats de la ciutat.
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Esports

Laprovittola fa història amb la Penya
Bàsquet | Jordi Creixell

Hi ha fitxatges que canvien la
història d'un equip i d'un jugador.
I el de Nico Laprovittola per la
Penya n'és un. L'argentí va
aterrar a Badalona el 22 de
gener del 2018, just fa un any,
i des d'aleshores la situació del
Divina Joventut i també la del
propi base ha fet un tomb de 180
graus. A nivell col·lectiu l'equip
ha sortit del pou per tornar a la
Copa. I a nivell personal Laprovittola ha trobat a la Penya
l'hàbitat ideal per explotar com
a jugador. "Des que vaig arribar
han confiat en mi i creuen en la
meva manera de jugar; estic
molt agraït a la Penya i a Badalona". Paraules de l'argentí just
després d'enfonsar l'Herbalife
Gran Canària (88-75) amb una
exhibició que feia 24 anys que
no es veia a la Penya: 40 punts
(27 a la segona part), amb 7/10
en tirs de dos i 7/10 triples. Xifres
d'un altre planeta per ser l'MVP
de la jornada i assolir la quarta

Laprovittola, estel·lar contra l'Herbalife amb 40 punts. / Foto: D. Grau-CJB

Aquest dissabte, visita a Andorra
El Divina Joventut afrontarà
aquest dissabte (20.30h) un
partit complicat a la pista d'un
Morabanc Andorra a l'alça, que
acumula tres victòries consecutives. Els badalonins també
estan en ratxa (cinc triomfs
millor anotació d'un jugador
de la Penya en la història de
la lliga, rere Randy White (47
punts contra l'Estudiantes l'any
1995), Jordi Villacampa (44 a
Osca el curs 1986/87) i Joe
Meriweather (43 contra el Caja

Pedro Cuesta, MVP a l'All Star

Manresa va acollir la 3a edició de l'All Star de la
Copa Catalunya, amb protagonisme badaloní.
Pedro Cuesta (AE Dimonis Badalonès) va ser
l'MVP del matx amb 17 punts i 6 rebots, on també
hi van participar Quim Franch (Ademar), Marc
Jerez (Círcol) i el tècnic Xavi Riera (Badalonès)./
Foto: @AEBDimonis

en els darrers sis partits) i
intentaran conquerir una pista
que darrerament no els és
favorable. Des del retorn dels
andorrans a l'ACB, el 2014, la
Penya no ha estat capaç de
guanyar al pavelló andorrà.
Canarias la temporada 87/88).
Renovació de Ventura
La setmana, a més, s’ha arrodonit amb la renovació d’Albert
Ventura. El capità serà verd-inegre fins al 2022.

28a Marxa Atlètica Ciutat de Badalona

La Unió Gimnàstica i Esportiva va organitzar
diumenge la 28a Marxa Atlètica Ciutat de Badalona, que enguany també ha estat el Campionat de
Catalunya. Mario Viñas (AACatalunya), que va fer
els 20 km amb 1h31:28, i Raquel González (FCB),
amb 1h33:16, van ser els campions absoluts. /
Foto: @flash_bdn
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Juanjo García s'estrena
sumant un empat a Terol
Els Dracs han de marxar
al camp de Pomar per a
l'estrena de la lliga a casa

Una imatge del partit de la primera volta amb el Terol. / Foto: Eloy Molina
Futbol | J. C.

El Badalona, en el debut de
Juanjo García a la banqueta, no
va poder assolir el triomf en la
seva visita al camp del cuer, el
Terol. L'empat sense gols (0-0),
això sí, va suposar el primer
punt del 2019 per als escapulats, trencant una ratxa de tres
derrotes seguides. Els badalonins, malgrat tot, encara estan
en zona de perill, amb 23 punts,
empatats amb el Conquen-

se i l'Ontinyent, que ja ocupen
plaça de promoció i de descens
directe respectivament. Aquest
diumenge el Badalona torna a
l'Estadi (17h), amb un partit gens
fàcil contra el Cornellà, segon
amb 39 punts. Repte complicat
per als de Juanjo García, que a
l'hora de tancar aquesta edició
estaven ultimant l'arribada de
reforços en les darreres hores
del mercat d'hivern, entre ells el
migcampista camerunès Achille
Emana.

El Seagull i el Saragossa mantenen el pols
Futbol | J.C.

El Seagull i el Saragossa
continuen una setmana més
al capdavant del grup tercer
de la segona divisió femenina, empatats amb 41 punts.
Les badalonines no van fallar
al camp del cuer, el Mallorca
Toppfotball (0-2), en un partit
que van dominar però on no
van acabar de materialitzar
totes les ocasions de gol que
van tenir. Malgrat tot, les dianes
de Sara Serna i Mar Torras van

Foto: @CE_Seagull

ser suficients per sumar els tres
punts. El Saragossa, pel seu
cantó, va vèncer al camp del SE
AEM per 2-3. Aquest diumenge
les de Jordi Ferrón reben el
Pallejà a l'Estadi (12h).

Debut a casa en la lliga per als
Badalona Dracs, que aquest
diumenge reben els Saragossa
Hurricanes (11.30h). El matx,
però, no es jugarà a Badalona
Sud, el seu camp les darreres temporades, sinó al camp
de Pomar. El motiu, un nova
trencadissa pels horaris d'ús de
Badalona Sud entre els clubs
que comparteixen la instal·lació.

Els Taurons pateixen la
primera ensopegada,
al camp del Gòtics B (41-12)
El Rugby Club Badalona no va
poder mantenir la imbatibilitat
a la primera catalana. Els
badalonins van caure en la
seva visita al camp del Gòtics
B per 41-12 i baixen a la tercera posició de la classificació.

El Sosmatic Badalona
segueix guanyant
El primer equip del Club Tennis
Taula Badalona va haver de
suar de valent per tombar el
Torrelavega (4-3), reforçat amb
el jugador hindú Jubin Kumar.
El duel es va acabar resolent
en el partit de dobles, gràcies
al triomf d'Adrià Fernàndez i
Pere Navarro.

El Sant Josep presenta
els seus equips
El COALCI CB Sant Josep farà
aquest diumenge 3 de febrer la
presentació oficial de tots els
equips de la present temporada.
L'acte començarà a les 17.45h al
pavelló del Centre Parroquial.
13
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La imatge

Taxistes amb el llaç lila
perquè cap dona corri perill al carrer
A principis d’aquest any, un
grup de taxistes gaditans van
tenir la idea de penjar un llaç
lila a l’antena dels seus taxis.
L a c a m p a nya p r e té n q u e
qualsevol dona que necessiti
ajuda al carrer, per exemple per
inseguretat o seguiment, pugui
recórrer a un taxi i la portarà
gratuïtament on necessiti. La
iniciativa ha arribat a Badalona
de la mà del taxista Toni Moreno
que ha animat a diferents
taxistes de la ciutat a penjar
el llaç lila a les seves antenes.
De moment, la Federació de
Dones de Badalona ha aplaudit

la iniciativa i oferirà una xerrada properament per donar a

#totbadalona a Instagram

conèixer aquesta iniciativa amb
alguns taxistes implicats.

Perquè a #Badalona amb
l'excusa de les obres de la
C-31 alguns deixen la seva
brutícia a Moli de la torre?
@anina46

Ah, que bé! Seguim
destruint el Centre de
#Badalona!
@joanramirez71

Felicidades a #Badalona y a
@tusgsal_oficial por liderar el
cambio hacia una movilidad
sostenible, mucho camino
recorrido, mucho por recórrer
@NogalesManuel

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

El badaloní Martí Perpinyà descobreix
el primer sistema triple de nans blancs
via Twitter @totbadalona

295 vots

Creus que ha augmentat el nombre de places
d’aparcament, amb matrícula,
per a persones amb mobilitat
reduïda?
Sí 83%
No 17%

Mentre feia el seu treball de fi
de grau, l’estudiant d’Enginyeria
Física de la UPC, el badaloní
Martí Perpinyà de 22 anys, ha
trobat el primer sistema resolt
de tres nans blancs, identificat gràcies al satèl·lit Gaia. Es
tracta del primer descobriment
d’un sistema triple d’aquest
tipus de romanents estel·lars
que s’ha fet mai, un fenomen

que ajudaria a explicar fets
com l’expansió de l’Univers. El
descobriment s’ha publicat a la
revista ‘Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society’,
una de les publicacions internacionals de referència en l’àmbit
de l’astrofísica que publica
el resultat d’investigacions
originals en els camps de
l’astronomia.

Ho hem vist al Facebook del TOT
María Jordán
El Gorg no necesita
bingos , necesita limpieza
y mantenimiento y más
seguridad
Elsa Olbrich
Se tendrian que recoger
firmas para que no
instalen bingos ni salas
recreativas
Alberto Arias
Comienza la nueva
barceloneta, se llamará
badaloneta. El rey de la
gamba ya está mirando
locales también por ahí.

Pròxima pregunta:
Has trobat col·lapse
a Urgències quan hi has
anat?
Sí
No

Els nostres seguidors
han opinat!
On es pot denunciar abús? Al
meu carrer hi ha un caradura
amb dues places sense cap
minusvàlua aparent
@laurapenco
N’hi ha molts que tenen
places de pàrquing a lloguer
(en treuen rendiment econòmic), i la plaça amb matrícula al carrer @mikifradera

Moltes d’aquesta places
d’aparcament són fraudulentes
@JordiCLR

16

Opinio-18-19.indd 2

29/01/2019 15:00:49

On és?

Descobrim un racó quotidià de Badalona

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

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

Badalona que potser mai has
parat atenció.
Per això et proposem, on és?
Setmana anterior:
Entrada Ca l'Arnús

Fet a Badalona

Entitats

Centre Aragonès de Badalona
El Centre Aragonès
de Badalona va ser
fundat el 21 de febrer
d e 19 5 4 p e r u n g r u p
d'aragonesos que
vivien a Badalona.
Des de l’any 1995 els
podem trobar al carrer
Felip i d’en Rosés, 69,
a Bufalà.

DJS Nàutic

Em p r e s a u b i c a d a a l Po r t
de Badalona dedicada a
la reparació i manteniment
d’embarcacions, posada a punt
de vaixells, mecànica, electricitat o il·luminació.
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Badalona
Divendres 1 de febrer

Dissabte 2 de febrer

Exposició "Pedrolo, més enllà
dels límits", fins el 2 de febrer, a la Biblioteca de Can
Casacuberta

Teatre, el Grup del Centre Recreatiu i Cultural de Montgat
sota la direcció d’Enric Monreal presenta “Toc Toc” una
comèdia del francès Laurent
Baffie, a les 21h, al Círcol

Exposició "La Gran Il·lusió",
el cinema a Badalona, al Museu de Badalona
Sopar solidari d’Aspanin, a
les 21h, al Badalona Centre
Internacional de Negocis

Concert amb Forever Jackon,
tribut a Michael Jackon, a les
24h, a la Sala Sarau 08911

Diumenge 3 de febrer

Taller infantil: Fem un cartell espectacular! a càrrec
d'Albert Navarro, dissenyador i il·lustrador. Activitat
amb inscripció prèvia, a les
11:30h, al Museu
Sardanes a la Rambla, a les
12h, amb la Cobla Ciutat de
Girona
Teatre infantil, amb El Llibre
de la Selva, per Magatzem
d’Ars, a les 18h, al Círcol

Dilluns 4 de febrer
Concert amb The Buzzlovers,
tribut Nirvana. a les 23:30h, a
la Sala Sarau 08911

Visita guiada al Monestir de
Sant Jeroni de la Murtra, a les
11h, inscripcions al Museu

Setmana d’audicions, durant
tota la setmana, a l’Escola
Moderna 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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Dimecres 6 de febrer

Montgat

Narració d'un conte de seguretat i educació viària, a les
18h, a la Biblioteca Lloreda
Dijous 7 de febrer

Divendres 1 de febrer
Col·lecta de sang, de 17h a
21h, a la Plaça Mallorquines
de Montgat

Conferència: La dècada prodigiosa. El cinema a Badalona als anys cinquanta. A
càrrec de Núria Casals, historiadora i autora del llibre
La gran il·lusió. El cinema a
Badalona (1898-1975), a les
19h, al Museu

Diumenge 3 de febrer
Teatre a càrrec del Casal de
Gent Gran Joan Maragall,
amb l'obra "El sopar de Nadal", a les 18h, a la Sala Pau
Casals

Divendres 8 de febrer
Conferència sobre els 150
anys de Sant Josep, amb la
historiadora Montserrat Carreras, sota el títol Context
social, polític i religiós de la

Badalona de 1868, a les 19h,
a Sant Josep
CinemaAprop al Círcol, amb
Eddie El Aguila, a les 19h i a
les 22h, al Teatre del Círcol

Dimecres 6 de febrer
Taller interactiu de cuina fàcil
i saludable a càrrec de Xavier
Martorell, de 18.30 a 20 h a
l'escola d'adults TIMÓ
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Cultura

Badalona prepara la dinovena
edició del Festival de màgia Li Chang
Arriba l’obra d’humor
“Toc Toc” al Círcol
Teatre | Redacció

Les gales internacionals tindran lloc els dies 22, 23 i 24
Màgia | Redacció

Com cada febrer, i des de fa 19
anys, Badalona s’omplirà de
màgia. Arriba puntual al calendari cultural de la ciutat una nova
edició del Festival Li Chang.
El certamen, amb un munt de
propostes, combina les clàssiques gales internacionals, els
dies 22, 23 i 24 de febrer al Zorrilla, amb humor o tallers a les
biblioteques de la ciutat. El tret
de sortida serà aquest dissabte,
2 de febrer, Trobada de Mags
Tradicionals de Catalunya,
durant tot el dia, al Màgic. El 9
de febrer amb una gala desenfrenada i gamberra que combinarà l’humor i la màgia. De la mà
de l’actriu Yolanda Ramos, que
Bonavista
Riera de Canyet

Carrer
a carrer

És la riera principal de Badalona
pel que fa a llargada i cabal però
també per l’assentament humà
que, des dels romans, hi ha hagut a la vall que ha conformat.
La riera pròpiament neix sota la
Torre Codina, on s’ajunten les
aigües del torrent Fregon i del

farà de presentadora, actuaran
els mags Pere Rafart i Gerard
Borell. Pel que fa a les gales
internacionals, enguany presentada pel mag-bufó Isaac Jurado,
amb els mags Dani Polo, Los
Taps, Reynold Alexander,
Néstor Harto i Huang Zheng. El
festival apostarà també per la
solidaritat, com cada any, amb
la Gala Solidària de Màgia el 3
de març al Blas Infante. Aquest
any el projecte Solidarimàgia
aplegarà a Badalona les Màgic
Girls, en Xavier Garcia, l’Álvaro
Cortés i Màgic Martini en un
espectacle familiar. El Festival
també oferirà diverses activitats
paral·leles com xerrades, tallers
o demostracions de màgia arreu
de Badalona.

El Grup del Centre Recreatiu
i Cultural de Montgat sota la
direcció d’Enric Monreal presentarà, aquest dissabte, “Toc
Toc” una comèdia del francès
Laurent Baffie. Sis personatges,
cadascun amb el seu particular
Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC), coincideixen a la
consulta d’un psiquiatre. Una
eminència, l’únic que pot ajudarlos a resoldre els seus problemes. Però… què passa si el
psiquiatre no arriba a temps a la
consulta? Ells mateixos hauran
d’analitzar els seus respectius
trastorns i ajudar-se mútuament
en una divertida teràpia de grup.
Aquest dissabte, 2 de febrer, a
les 21h, al Teatre del Círcol.

Teatre infantil amb
“El llibre de la Selva”
Aquest diumenge, la companyia
barcelonina, Magatzem d’Ars
torna, al Círcol amb “El llibre de
la Selva”, una versió del llibre de
Rudyard Kipling. La representació començarà a les 18h.

torrent de ca l’Oms, i després de
passar pels turons de Montigalà
i d’en Folc, inicia el curs baix que
acabarà al mar. El nom ha quedat limitat a la part superior, tot i
que molts badalonins continuen
dient la Riera.
Tots els carrers de Badalona. Museu de Badalona, 2003. Margarida
Abras, Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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La badalonina Helena Bayo
primera dona en dirigir una obra
a l’Òpera d’Istanbul
Xerrada sobre
“La Trilogia Tudor”

Música | Redacció

La badalonina Helena Bayo
s’ha convertit en la primera
dona que dirigeix una obra a
l’Òpera de Süreyya d’Istanbul.
Bayo arriba al c apdavant
d’aquest projecte de la mà de
l’Institut Cervantes d’Istanbul. A
Bayo l’acompanya una dilatada
carrera internacional, en la qual
ha destacat per la seva trajectòria en la direcció musical
d’arts escèniques, gràcies al
coneixement tècnic i artístic de
la dansa, la veu i el teatre.L’any
2017 va ser a Londres, on va
tenir l’oportunitat de dirigir al
Royal Albert Hall el Llac dels
Cignes de Tchaikowsky amb
l’English National Ballet. El
2013 va dirigir l’Orquestra
Simfònica del Gran Teatre de
La Habana durant el ballet
“Giselle” al Teatre Nacional de
Cuba. Aquest fet la va convertir
en la primera i única directora d’orquestra espanyola,

El proper dijous, l’especialista
en música clàssica, Ferran
Compte, amb “ La Trilogia
Tudor”. Es tracta d’un grup
de tres òperes compostes per
Gaetano Donizetti que giren
al voltant de la figura d’Isabel
I d’Anglaterra. La xerrada
tindrà lloc el proper dijous
7 de febrer, a les 19:30h, a
l’Espai Marina.
Imatge de la badalonina Helena Bayo

fins a dia d’avui, que dirigeix la
companyia nacional cubana,
una de les més reputades en el
món de la música. I al 2011 va
ser convidada per la Universitat
de Califòrnia a dirigir la prestigiosa Orquestra Simfònica de
la Universitat de Los Ángeles
(Irvine) amb repertori de música
espanyola i catalana.

Contes sobre
seguretat viària
Per tal que els infants
s 'e d u q u i n e n m a t è r i a d e
seguretat viària, la Xar xa
Municipal de biblioteques
de Badalona i la Comissió
del Pla de Seguretat Viària
de Badalona organitzen la
narració del conte "Bona Nit,
Pintoret" del Servei Català
de Trànsit. Els contes seran
explicats, durant aquestes
setmanes, a les biblioteques.

Donació de peces de
Joan Antoni Fàbregas
al Museu

10 anys del brindis del Taller BDN
El Taller BDN, ubicat a Casagemes, va celebrar diumenge
el seu tradicional brindis. La

consellera de cultura, Laura
Borràs, va visitar el taller i va
brindar també per l’escultura.

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.
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Novetats

Editorial

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

La vida rebel de
Rosa Parks
Jeanne
Theoharis

Creed II: La leyenda de Rocky

Duran
Sembra Llibres
1 de desembre de 1955. A la
ciutat de Montgomery, Alabama,
una jove negra es nega a cedir
el seient a un home blanc. El
conductor ho denuncia a la policia i la dona acaba sent detinguda. Ningú no s’esperava, però,
que aquell acte desencadenaria
tot un tsunami de mobilitzacions.
L’hivern
a Corfú

Direcció: Steven Caple Jr.
Intèrprets: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren, Florian Munteanu

La vida s'ha convertit en un exercici d'equilibri per
a Adonis Creed. Entre les obligacions personals i
els entrenaments per a la seva pròxima gran baralla, afronta el repte de la seva vida.
Crítica: 		

Públic:

El blues de Beale Street
Direcció: Barry Jenkins
Intèrprets: Kiki Layne, Stephan James, Regina King,
Colman Domingo, Dave Franco

Jordi Masó
Rahola

La Tish és una jove de Harlem que es veu obligada a lluitar contra rellotge per provar la innocència
del seu xicot, el Fonny, de qui espera un fill.

Ed. Males
Herbes
En Bertran Bartra, un home
gris i amant de la rutina, ha
guanyat un creuer pel Mediterrani en una rifa de Nadal. Ara
viatja sol a bord d’un vaixell ple
de tripulants esmunyedissos i
passatgers excèntrics. Però el
Pioneer of the Seas amaga un
misteri inexplicable.
Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 170

Crítica: 		

Públic:

Familia al instante
Direcció: Sean Anders
Intèrprets: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela
Moner, Gustavo Quiroz, Julianna Gamiz

Quan el Pete i l'Ellie decideixen formar una família,
exploren el mon de l'adopció. Després de conèixer
tres germans, entre ells una rebel de quinze anys,
tot d'una, passen de zero a tres fills de la nit al dia.
Crítica: 		

Públic:

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

Posa't en contacte amb nosaltres: 651 976 517 comercial@totbadalona.com
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19è Festival Internacional de

Trobada de Mags de Catalunya
2 de febrer - de 12 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h
Centre Comercial Màgic

Actuacions, tallers i xerrades
de màgia
Del 5 de febrer al 12 de març

Màgia i humor
9 de febrer - 21 h
Teatre Principal

Embrossa’t. Addaura Teatre
17 de febrer - 18 h
Teatre Principal

Gala Internacional de Màgia
22, 23 i 24 de febrer
Teatre Zorrilla

Gala Solidària de Màgia
3 de març - 12 h
Teatre Blas Infante

Badalona - Febrer 2019
XIX Memorial Li-Chang

Ho organitza:

Amb el suport de:

A5_TATRO ZORR.indd 1

Ho patrocina:

Mitjans de comunicació oficials:

30/01/2019 13:12:18

Lectors

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

Pas de vianants
a la plaça de
la Plana?
Xavier Forts

Us envio una imatge de la
p l a ç a d e L a Pl a n a . A l g ú
pot explicar que fa aquest
vehicle més d'una hora
impedint el pas, just a la
sortida d'una escola. Vigilen
m o l t l a zo n a b l ava , p e r ò
ningú denúncia aquesta
infracció greu de trànsit al
Centre de Badalona.

Espai desaprofitat
Leandre Sitjà

No sé si és un frau, el que sí
que és, és un espai desaprofitat. Al davant del número
4 9 d e l c ar rer d e M é n d ez
Núñez hi ha aquest lloc
reservat per un discapacitat, espai a on fa més d'un
any que no hi aparca mai
ningú. Si és treies la placa
am b l a m atríc u l a , aq u e s t
lloc el podria aprofitar algun
altre discapacitat, cosa que
seria molt d'agrair considerant l'escassetat de places
d'aparcament que hi ha a
aquest barri.

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

SHAN HAI CITY
en badalona desde 1990

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

menús especiales

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

3,75€
3,70€
1,70€
1,50€
1,95€
3,25€
3,25€
3,25€
3,25€
3,70€
3,65€
3,25€

ARROZ Y TALLARINES
20.Arroz con Curry
21.Arroz Frito Tres Delicias
22. Arroz Frito con Ternera
23. Arroz Frito con Pollo
24. Arroz Frito con Gambas
25.Arroz Especial
26.Arroz Blanco
27.Tallarines con Tres Delicias
28.Tallarines con Ternera
29.Talarines con Pollo
30.Tallarines con Gambas
31.Tallarines Hong Kong
32.Tallarines Chinos a la Plancha
33.Fideos con Tres Delicias
34.Fideos con Ternera
35.Fideos con Pollo
36.Fideos con Gambas
37.Fideos Japoneses a la Plancha

3,80€
3,75€
3,45€
3,45€
4,15€
5,75€
1,60€
4,75€
4,50€
4,50€
4,95€
5,50€
6,10€
4,95€
4,70€
4,70€
5,10€
6,10€

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

5,85€
5,30€
5,95€
5,30€
5,30€
6,50€
5,40€
5,30€
5,70€
5,30€
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
62.Gambas con Salsa de Ostras
63.Gambas con Cebolla
65.Gambas a la Plancha
66.Gambas con Curry
67.Gambas con Champiñones
68.Gambas. Bambú y Setas Chinas
69.Gambas con Salsa Picante

7,25€
7,25€
7,25€
8,50€
7,25€
7,25€
7,60€
7,25€

FRITURAS
74.Cerdo Agridulce
82.Langostinos Estilo Japonés
83.Ternera Frita Estilo Chino
84.Pollo Frito Estilo Chino
86.Wan Tun Frito
89.Patatas Fritas
90.Alas de Pollo Fritas

4,95€
7,80€
5,40€
5,40€
3,30€
2,90€
4,55€

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

7,25€
7,25€
8,95€
7,25€
7,25€
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

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

93 397 91 63 · 658 918 151 · restauranteshc@gmail.com
Av del Marqués de Mont-Roig, 72-74
SHAN HAI CITY.indd 3
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SOLUCIÓN INTEGRAL
CALEFACCIÓN

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

93 222 04 33 - C/ Prim 163, Badalona

info@intenergias.com - intenergias.com
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PORTES
OBERTES

L'escola com a centre per
a l'educació de les emocions
faros.hsjdbcn.org
L'escola és un pilar bàsic per al
desenvolupament emocional
dels nens i cada vegada més
centres educatius introdueixen
en el seu programa la gestió de
les emocions.
La intel·ligència emocional
s'està convertint en una eina
fonamental en tots els àmbits de

l'ensenyament. No només ajuda
a que els nens es conseguin
millor a sí mateixos, sinó també
a comprendre més i millor als
altres companys. Durant l'etapa
escolar, l'aula és un lloc on els
nois viuen moltes experiències,
i, donada la importància de la
gestió de les emocios, aquest
és un aspecte que els centres
comencen a tractar.

Introduir l'educació emocional
a l'aula no ha de ser massa
complex. Una cosa tan simple
com col·locar les cadires en
cercle, de manera que tots els
participants puguin veure’s, i
posar-se còmodes, ja hauria de
ser suficient per poder expressar-se amb llibertat i respectar
el que expressi la resta. No
obstant això, la forma exacta de

Arrels - Esperança

Arrels - Blanquerna

Llar d’infants - Infantil - Primària - ESO

Llar d’infants - Infantil - Primària - ESO

iPads com a recurs educatiu
24 Febrer
PORTES
OBERTE
S
d’11 a 13
h.

Projecte trilingüe amb anglès
Classes de xinès
Telf. 93.387.61.99

c/ Provença, 7 (Lleﬁà) 08914 Badalona

10 Març
PORTES
OBERTES
d’11 a 13h.

Telf. 93.395.16.57
Av. de Roma, 29-31 (Morera) 08915 Badalona

www.escolesarrels.com
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fer-ho pot ser diferent segons les
edats dels alumnes.
El paper del professor és
fonamental en aquest context.
La posada en pràctica de
l’empatia és un primer referent

per a tots els alumnes, ja que
g au d e i x d ' u n a i m atg e d e
seguretat, respecte i confiança
envers els estudiants. Per
això, és fonamental que el
professorat estigui sensibi-

litzat amb la importància del
desenvolupament d'aquest
aspecte de la vida dels nens.
A més, és una disciplina que,
per oferir resultats, requereix
continuïtat.
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Activitats a l'aula
Existeixen algunes actividats
que l'escola pot aplicar i fomentar a l'aula de forma sencilla,
sense alterar de forma significativa la seva activitat diaria. Es
LOpez TorrejOn portes obertes 2.pdf 1 28/01/2019 11:39:33

tracta de buscar activitats que
ajudin l'alumne a manifestar el
que sent, compendre y empatitzar amb els seus companys.
Hi ha algunes activitats que
l'escola pot aplicar i fomentar a

l'aula de forma senzilla, sense
alterar de manera significativa l’activitat diària. Es tracta
de buscar activitats que ajudin
l'alumne a manifestar el que
sent, comprendre i empatitzar.

VINE I SORPREN-TE

Tallers
i
xocolatada

JORNADA PORTES OBERTES
Dissabte , 23 de febrer 2019

10:30 BENVINGUDA FAMÍLIES QUE COMENÇARAN P3
11:30 PORTES OBERTES PER A TOTHOM
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Motor

Kona elèctric segueix conquistant
Europa i rebent reconeixements
ciutatdelmotor.com

Després de l’exitós llançament a l’estiu de 2018, el nou
Hyundai KONA Elèctric està
guanyant importants premis
del món del motor.
El segon vehicle de Hyundai
completament alimentat per
bateria està sent premiat per
la seva autonomia, rendiment,
assequibilitat i facilitat d’ús
en general. En nombroses
proves independents de llarga
distància, el KONA Elèctric
ha superat els 482 quilòmetres registrats oficialment sota
les proves WLTP. Una de les
primeres proves d’autonomia
es va dur a terme per al Saló de
París. Cinc KONAS Elèctrics
amb dos periodistes van cobrir
la distància de Frankfurt a

París. L’abast màxim aconseguit va ser de 506 quilòmetres
amb una velocitat mitjana de
75 quilòmetres per hora.
A m é s, e l KO N A El è c tr i c
va arribar als 613 quilòmetres amb una sola càrrega
en una prova realitzada per
la revista d’automoció més
gran d’Alemanya, Auto Bild.
La revista francesa de Motor
Caradisiac va establir un
rècord encara més alt en el
Saló de l’Automòbil de París.
El KONA Elèctric viatjar 734,4
quilòmetres amb una sola
càrrega i va superar a tots els
de la competència. Al Regne
Unit, en les proves de gamma
real per a cotxes elèctrics:
What Car? que complementa les seves proves de ‘True
MPG’ per a cotxes de gasoli-

na i dièsel, KONA Elèctric va
aconseguir una xifra ‘real’ de
416.8 quilòmetres amb una
sola càrrega.
El KONA Elèctric és un automòbil sense límits, que combina
l’estil progressiu dels SUV de
Hyundai i el tren de potència
elèctric de zero emissions. Es
tracta del primer SUV subcompacte totalment elèctric del
mercat europeu, que ofereix
una gamma molt completa i
una autonomia de fins a 482
quilòmetres * (619 km en cicle
urbà) segons WLTP. El KONA
Elèctric manté el disseny
característic i l’actitud del
KONA de combustió. Gràcies a
la seva amplitud, el nou KONA
Elèctric és un automòbil veritablement versàtil, adequat per
a l’ús diari.

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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Llar

Ambients en un esquema tonal
Redacció / ACPG

És possible crear espais senzills
i harmoniosos utilitzant una
tècnica efectiva per combinar
els colors, l’anomenat esquema tonal. Utilitzar un esquema
tonal és bàsicament utilitzar
diferents “valors” clars o foscos
d’un mateix to. En la pintura és
comú destacar una paret en
especial. La guia també ens
pot ser útil per escollir la resta
dels colors pertanyents a teles,
catifes i entapissats. No neces-

tonalitats clares com blanc, cru
o cendra. Però no tot s’ha de
seguir al peu de la lletra, per això
utilitzar algun que altre detall en
un color diferent pot realçar un
espai o un racó en particular.

sàriament hem de ser estrictes
amb els colors, les variacions
aporten riquesa al conjunt.
Si és possible, i per afavorir
la il·luminació de l’ambient,
s’haurien d’acompanyar de

`

`

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)
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Tendències

El microblading, una molt bona
opció per a redibuixar
les teves celles
bellezaactiva.com
Un dia et mires al mirall i, sobtadament t'adones que tens
alguns foradets en les teves
celles... O ets conscient que
les has depilat massa i ara ja no
creixen... Si et trobes en alguna
d'aquestes circumstàncies o,
simplement has estat beneïda
amb unes celles escasses,
t'aconsellem que recorris al
maquillatge de celles o et posis
en mans d'un bon professional
que et faci un microblading.
Vols saber en què consisteix?
Continua llegint!
Què és el microblading?
El microblading és una tècnica de maquillatge de celles
semipermanent que procedeix
d'Àsia. Consisteix a redibuixar o
emplenar les celles, dipositant
pigment de forma superficial i
seguint el disseny triat, pèl a

pèl. Passat un temps de cicatrització, dóna una sensació de pèl
real o cella 3D.
La profunditat a la qual s'insereix
el pigment és més superficial
que la micropigmentació i,
successivament, el tatuatge;
d'aquí la durada d'aquest.
És un procediment recomanat
per a totes les persones que
vulguin reconstruir totalment
les seves celles mal depilades,
definir, cobrir petites calbes o
emplenar una cicatriu en aquesta zona", explica Nicoleta Vlad,
tècnica experta en microblading
i directora creativa de Nikol
Beauty. El resultat? Unes celles
totalment naturals i amb un
efecte durador de fins a dos
anys, encara que recomanem
un retoc a partir dels sis mesos."
Els avantatges
del microblading
1. Naturalitat: El major avantat-

ge d'aquesta revolucionària
tècnica és l'aspecte natural
que aporta a la mirada.
2 . M i l l o r a l 'a s p e c t e: É s
un tractament ideal per a
qualsevol que desitgi millorar
l'aspecte de les seves celles.
Ofereix solució per a persones
que sofreixen d'alopècia.
3. Estalviaràs en maquillatge: T'oblidaràs de maquillar-les diàriament. Això es
tradueix també en un estalvi
de temps i diners, augmenta
la teva autoestima, ganes en
confiança i lluiràs perfecta en
tot moment.
4. Procés minuciós:
S'analitza el rostre del client
per a determinar la forma de
les celles que més li afavoreix.
Aquest primer pas sol durar
fins a una hora, es tracta d'un
procés minuciós i imprescindible per a garantir un resultat
perfecte.
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Quant duren els resultats?
Com ens expliquen des de The
Beauty Concept, en general el
microblading dura aproximadament entre 9 mesos i 2 anys
i mig, depenent de si s'ha fet
un pèl a pèl o un ombreig, del
tipus de pell i de la velocitat de
regeneració de la pell del client.
En una pell jove la durada
serà menor, ja que les cèl·lules
germinatives treballen molt més
de pressa que en les d'una pell
desgastada o envellida. O, per

exemple, en una pell que sigui
més grassa trobarem un major
escut a l'hora de dipositar el
pigment, per la qual cosa caldrà
seleccionar un color més viu o
fer un repàs al cap de 28 dies.
Cures posteriors
al microblading
• Cuida les teves celles, els
10 primers dies després de la
sessió, amb cremes cicatritzants o vaselina pura i no tocar
la crosta que pot formar-se.

• Evita l'exposició solar intensa.
• No entris en contacte amb
aigua clorada de piscines, spas,
jacuzzi, saunes...
• Evita aplicar cosmètics durant
els primers 10 dies.
• No dormis de cap per avall en
aquestes setmanes.
• No realitzis tractaments agressius com botox o microdermoabrasió el primer mes.
• Realitza un retoc a l'any perquè
la saturació del pigment quedi
perfecta.
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Salut

Programa pioner de
recerca avançada en Bioimatge
a Can Ruti
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

El Director de l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP),
Manel Puig, i el director general
de la Fundació Bancària “la
Caixa”, Jaume Giró, han signat
aquest dilluns un acord per a
la promoció de la política de
recerca de 3R en la investigació
en salut, com a nou paradigma
democratitzador dels processos
de recerca i innovació. La recerca preclínica amb l’ús de models
animals, el que es coneix com
a medicina comparativa, ha
estat clau per l’enorme desenvolupament de la biomedicina
durant el segle XX sobretot en
l’àmbit de la recerca i la innovació en ciències de la vida i de la

Telf. 93 464 21 34
Avgd. President Companys, 57 - 08911

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

salut. A més, continua sent un
pas necessari i obligatori per la
recerca en aquest àmbit com,
per exemple, en el desenvolupament de nous tractaments o
medicaments.
Europa va modificar la legislació
del 1997, en què es regula la
utilització necessària d’animals
per a experimentació i altres
finalitats científiques. Principalment recull que la recerca amb
animals s’ha de fer d’una manera
racional i digne, assegurant el
ple benestar dels animals, estalviant cap mena de patiment, i en
cas necessari sota una vigilància estricta, i sempre sota el
compromís de les 3 R, és a dir,
Reemplaçament, Refinament i
Reducció.
L’acord s’ha signat al Centre de
Medicina Comparativa i Bioimatge (CMCiB), al Campus Can Ruti
de Badalona, un centre impulsat
per l’IGTP per a la recerca i la
formació en l’àmbit de la biomedicina, referència en medicina
comparativa, bioimatge i models
computacionals, camí cap als
mètodes alternatius de recerca.
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Gastronomia

La xirivia, més enllà del caldo
Redacció - amic.cat
Segurament heu vist la xirivia
a la safata del caldo vegetal,
però és un aliment que ofereix diverses receptes per
incorporar-la a diferents menús. Pel seu aspecte sembla
una pastanaga, però amb un
to crema i amb un sabor més
rotund.
La xirivia és una hortalissa
originària d’Àsia i Europa

amb moltes propietats nutricionals, fins i tot més que
la pastanaga. Ens aporta
vitamines del grup C, B i E;
minerals com el fòsfor, el potassi i el magnesi, zinc, ferro,
calci i silici entre d’altres.
A més, aquest aliment té
grans efectes sobre el nostre
organisme. La riquesa en fibra de la xirivia ajuda a reduir
el risc de càncer de còlon i
de recte i contribueix a regu-

lar els nivells de colesterol en
sang.
La xirivia és una font
d’antioxidants, que ajuden
a prevenir la inflamació, el
càncer i l’envelliment. Aquest
aliment també té grans efectes depuratius sobre el fetge
i la vesícula biliar. Tradicionalment s’ha associat que
el consum de xirivia ajuda a
eliminar pedres del fetge i de
la vesícula.

MENÚ DE
CALÇOTS 11€

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

TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS
PRIMERO:
CALÇOTS A LA BRASA CON ROMESCO
SEGUNDO:
BUTIFARRA CON MONGETES
BEBIDA Y POSTRE
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L’all, un aliment amb grans
propietats medicinals
Bar - Restaurant
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

de 1973
des

ESPECIALITAT

en Tapes Variades i típiques d'Aragó
Santa Madrona, 122 - 123
08911 Badalona
Tels. 93 389 30 80- 93 464 17 09
labotadearagon@wanadoo.es

Redacció - amic.cat

L’all és un aliment indispensable en la nostra cuina mediterrània. Aquest bulb asiàtic arrelat a la nostra dieta no s’utilitza
únicament per donar un toc
saborós als plats, sinó que
també té grans efectes medicinals. Durant tota la història
s’ha utilitzat l’all com a remei

Comidas
y cenas de
grupos para
empresas
TA P E S · R E S TA U R A N T

Mercè, 2 · 93 384 87 44

San Esteban y
Reyes abierto
Menú diario y fines de semana sábado y domingo

Horario: De martes a sábado de 8 a 16h. Noches de viernes y sábado de 20 a 23.30h. Domingos de 11 a 16h.
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contra malalties, per tractar el
mal de panxa i ferides... Aquest
aliment destaca per la seva riquesa en minerals (potassi,
fòsfor, magnesi, zinc i iode)
i pel seu contingut vitamínic.
Les propietats saludables de

l’all estan associades al seu
contingut en principis actius en
sofre (al·licina, entre d’altres).
Però els principis actius només
es forma quan triturem o tallem
l’all molt fi i quan el mengen
cru. L’all, sempre que es con-

sumeixi cru, té múltiples beneficis medicinals. És antibiòtics,
antimicòtic, antivíric, anticoagulant, antitrombòtic i hipertensor. A més, redueix els nivells
de colesterol i pot prevenir determinats càncers.

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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Horòscops
Facilitat Imma del Destí AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)
L'aspecte tens de Mart
amb Plutó, et recorda que
cal ser assertiu, prudent
i gestionar la còlera
de la millor manera.
La venjança no és el
camí per resoldre els
problemes.

CRANC
(21/6 al 21/7)
La Lluna a Capricorn
pot portar experiències
properes a les
necessitats reals. La
parella et mostra una
altra manera de fer les
coses. Bons contactes
de persones madures.

TAURE
(19/4 al 19/5)

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Venus, regent de Balança,
i amb bon aspecte
amb Urà, pot induirte a prendre distància
d'algunes qüestions i
a mirar els problemes
d'una altra manera. Idees
innovadores.

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

Pot ser que en les
darreres setmanes
t'hagis involucrat en algun
projecte, però que fins
ara no hagis començat
a moure fitxa. El teu
objectiu econòmic mira
cap al futur.

El Sol amb Mercuri
t'inclina a expressarte i a mostrar el teu
parer. Compte, però, no
tothom hi estarà d'acord.
Inicies una activitat que
té relació amb la teva
vocació.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

Mercuri al costat del Sol, et
facilita més protagonisme,
vols sortir-te amb la teva
sí o sí. També ofereix un
bon aspecte a Júpiter que
t'atorga un augment de la
fe en tu mateix.

Sembla que el bon
manteniment de la salut,
passa per un augment
del'exercici físic. Fins i tot
el pots practicar a casa.
Pots adoptar algun tipus
de teràpia alternativa.

Frases cèlebres

«

El secret de l'èxit en la vida
d'un home està en preparar-se
per aprofitar l'ocasió quan es
presenti

»

Benjamin Disraeli

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Saturn en aspecte tens
amb Mart, t'avisa que
siguis prudent i que
comptis fins a deu quan
sentis enuig. Compte amb
els estirabots, podries
guanyar-te algun enemic.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
Plutó en tensió amb Mart,
pot posar a prova alguna
situació que fa temps
t'està donant maldecaps.
Convé no deixar-se portar
per les baixes passions o
pel ressentiment.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
Són dies de moviment,
tant d'anades i vingudes,
c o m d e s e nt ir q u e
passen moltes coses
al teu voltant. La ment
és ara plena d'idees i
projectes i no saps per
on començar.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
L' a m o r e t d ó n a
oportunitats. Si estàs
interessat en algú, es
donen possibilitats
d'apropament.
L'economia demana una
altra ullada i prendre
mesures per no tenir
problemes.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
Aprofita el bon aspecte
de Saturn amb Neptú,
transitant per la Casa
XI, per fer el que anaves
postergant i que comença
a clamar al cel. No hi
ha pressa però cal
començar.

«

Si de veritat val la
pena fer alguna cosa, val
la pena fer-ho sigui com
sigui

»

Gilbert Keith Chesterton
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Méteo

La méteo setmana
del 21 al 27 de gener
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

A la Serralada de Marina ja han
començat a florir alguns arbres
i plantes. Això no vol dir que
l’hivern s’hagi acabat, ni de bon
tros. Es tracta d’un fet habitual
que a partir de finals de gener
algunes espècies treguin les
primeres flors. És tot un espectacle a gairebé dos mesos de l’inici
de la primavera, que enguany
començarà el 20 de març a la nit.
Fotografia de Juli Mauri.

Sudokus
Nivell fàcil

Meteorologia | Oriol Rodríguez

Definitivament l’anticicló s’ha
enretirat i això ha permès que
diverses depressions ens
poguessin afectar d’una manera
més o menys directa. El successiu pas de sistemes frontals
durant la setmana passada va
ser el principal responsable
dels alt-i-baixos de temperatura. La matinada de dimarts la
més freda de totes. Al barri del
Centre el termòmetre va marcar
una mínima de 2,9 °C i, en el
conjunt del municipi, la majoria
de valors van oscil•lar entre els
1 i els 3 °C. Dimecres va ser
notícia la primera gran nevada
general al Pirineu i al Prepirineu
de la temporada. Fins i tot els
massissos més elevats del prelitoral, com el Montseny, Sant
Llorenç del Munt i Montserrat,
van arribar a quedar emblan-

quinats. Per bé que al terme
municipal de Badalona no es
va arribar a observar l’element
blanc, a la zona del Corredor
(al Maresme central) sí que van
caure alguns flocs de neu de
manera anecdòtica per sobre
dels 600 metres d’altitud, tan
sols. Posteriorment, el fred
moderat i el sol van dominar el
temps de la resta de la setmana.
Temp màx

16,1 °C el dia 14

Temp mín
Hr màx

4,6 °C el dia 19
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 (nordoest) el dia 14

Precipmàx 24h 15,1 l/m2 dia 20
Precip anual
15,2 l/m2
*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Nivell difícil
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Immobiliària

Prorrogat fins a gener de 2020
el Fons Social d'Habitatge
habitaclia.com
El Govern ha prorrogat fins
al gener de 2020 el Fons
Soc ial d'Habitatge (FSV ),
destinat a facilitar l'accés a
un habitatge a famílies vulnerables, segons ha informat
aquest dijous el Ministeri
d'Economia i Empresa en

una nota. Aquest fons es va
posar en marxa el gener de
2013 amb 6.000 habitatges
apor tades per les entitats
financeres, i en l'actualitat
el Fons compta amb més de
9.600 habitatges.

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

Des de la seva constitució fins
a juny de 2018 s'han tramitat
10.244 contractes de lloguer.
Aquests immobles, propietat de les entitats de crèdit,
estan destinats a persones
i famí lies que han perdut
el seu habitatge habitual,
mitjançant un arrendament a
preus reduïts, entre 150 i 400
euros al mes.

Tel. 696 687 826

La pròrroga ha estat acordada pel Ministeri d'Economia

i Empresa amb el Ministeri
de Foment, el Ministeri de
Sanitat Consum i Benestar
Social, l'Associació Espanyola de Banca, l'Associació
Hipotecària Espanya, el Banc
d'Espanya, la Confederació
Espanyola de Caixes d'Estalvi
, la Plataforma del Tercer
Sector i la Unió Nacional de
Cooperatives de Crèdit.
El Fons Social d'Habitatge es
va crear amb l'objectiu d'oferir
cobertura a aquelles persones desallotjades del seu
habitatge per l'impagament
d 'un pré ste c hi p ote c ar i o
com a resultat d'una dació
en pagament, i que es trobin
en una situació d'especial
vulnerabilitat social.
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 · 93 383 04 68

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

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

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!

168.000 €

345.000 € (2 places de pàrquing)

240.000 €

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.

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!

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.

475.000 €

189.000 €

249.000 €

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

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

SANT FELIU DE GUIXOLS-CASA Ref B- 2915:
Fantàstica casa de poble de 60 m ² + PATI de
10 m ², 2 hab ( 1 doble), a cond amb bomba
de calor. Completament reformada. Possib, d
'edificar PB+2 .

175.000 €

226.000 €

159.000 €

MONGAT-LES MALLORQUINES Ref B- 2864:
Fantàstic pis de 95 m², 3 hab., 2 banys compl.,
menjador de 22 m ², balcó, calefacc. TOT EXTERIOR, per entrar a viure!!

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 entrada independent .Reformada.

GORG Ref B-2876: Pis de 95m², 3hab, bany i
cuina reformats, menjador de 25m² ext amb
sortida a balcó, , terres de gres, finestres
d’alumini, calef i a/a, per entrar a viure.Asc.

260.000 €

620.000 €

212.000 €
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIS
ALQUILO PARKING MOTO,
c/Juan de la Cierva 4 y 6.
635 487 888
ES LLOGA HABITACIÓ de
matrimoni amb bany, al Carrer
Francesc Lairet, a noia, per 350
euros al mes. 645 135 642
MERCAT TORNER - CASA
EN VENDA Ref B- 2891: Casa
repartida en Sòtan+PB+pis a raó
de 50 m ² + LOCAL de 50 m ².
Terrat de 50 m ² + 2 terrasses de
15 m ², calefacc. Per entrar a viure!
495. 000 € Tel 933 832 806
DUPLEX-COLL I PUJOL Ref
B- 2893: 150 m ² + terrassa de 60
m ² + terrat de 20 m ², 3 hab ( 2
dobles), cuina americana de 20
m ², 2 banys, calefacc. Vivenda
única, tipus caseta. 387.000 € Tel
933 830 468
STA COLOMA -C/RELLOTGE: Ref B- 2896: Pis de 96 m ²,
4 hab. ( 2 dobles), bany compl+

cuina office, menjador de 20 m ²
ext a balcó, parquet. Per entrar a
viure! 166.000 € Tel 933 832 806
CASAGEMES Ref B-2848: Pis
de 110 m ², 4 hab ( 2 dobles), bany
compl+ aseo, menjador de 25 m²
ext a balcó, calefacc. Finca amb
asc. 320.000 € Tel 933 830 468
FRONT MARÍTIM Ref B-2900:
Pis de 50m², 1hab doble, bany
complert, cuina ext, menjador
de 22m² ext a terrassa de 15m²,
calef i a/c, terres de parquet, finestres d’alumini, portes de roure,
asc. Zona comunitària amb piscina.358.000€ pk inclòs Tel 933
832 806
TORRE TIANA-MAS RAMRef B- 2727: Parcel.la de 1200 m
² amb torre edificada de PB+2 a
raó de 150 m ² per planta, 3 hab
dobles, 3 banys compl + aseo,
piscina. Única a la zona!!! 990.000
€ Tel 933 830 468

TREBALL
BUSCO TRABAJO de limpieza
de 8 a 12, con experiencia, referencias. 663 795 128
SE OFRECEN SERVICIOS
TÉCNICOS DE INFOR MÁTICA en domicilio, Santa
Coloma y alrededores. Formateo y reparación de ordenadores
PC. Presupuesto sin compromiso.
Edineiluis@gmail.com.
604 144 646
CHICA BUSCA TR ABA JO para cuidado de personas
mayores, niños o limpieza. Disponibilidad inmediata. Cualquier
horario." 631438002
SRA./SR. MEDIA JORNADA para entrevistas por teléfono.
Contrato y S.S. 933 890 424
CHICA BUSCA TRABAJO de
limpieza, por horas o fija.
663 450 717
CHICA BUSCA TR ABA JO para cuidado de personas
mayores, niños y limpieza.
687 104 126

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

Feiners
Dissabtes
Diumenges i festius
11/20
11/20
9/11/12:30/20
estiu 8:30/20 hiv. 8:30/19 estiu8:30/20 hiv. 8:30/19 est. 9/11:30/20 h.9/11:30/19
19
19
12
7:10
i vigílies 20
9/12
11
dimarts i dijous 19
19
11
19
19
11 (Mas Ram)/12 (Pomar)
19:30
19:30
11 Castellà/12:30 Català
19:30
19:30
diumenges 9/12 festius 19:30
divendres 19:30
19:30
12
7:30
19
11:30
20
20
12
7:30
7:30
10
8/9/19:30
9/19/20:30
11:30/12:30/19
8:30
8:30
10
10:30
9:15/dijous 10
10
10
10
dijous 19:30
13:15
10
11
8
8
8
17
quinzenal a les 12
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SEÑORA RESPONSABLE,
busca trabajo para cuidado de
personas mayores o limpieza, por
horas. 631 602 007
CHICA BUSCA TRABAJO
para cuidado de personas mayores
o limpieza. De interna o por horas,
disponibilidad inmediata.
688 333 157
SE OFRECE SEÑORA para
cuidar personas mayores.
686 089 972
CHICA BUSCA TRABAJO
para cuidado de personas mayores
o limpieza. Asistente de Cocina.
Jornada completa o por horas.
698 843 461
CHICA BUSCA TR ABA JO para cuidado de personas
mayores. Interna o externa.
631 664 319
CHICA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, por horas o Interna. 631 368 677
CHICA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, por horas o interna. 698 441 139

SE BUSCAN FAMILIAS

para acoger 4 ó 5
profesores extranjeros
o 2 ó 3 niños en estancias
cortas. Podrá hacer su
actividad habitual
y ganar un dinero extra.
Agencia de viajes con
más de 25 años de experiencia.
Máxima seriedad.
682.494.039

CHICA BUSCA TRABAJO
para cuidado de personas mayores
o labores del hogar. 677 200 721
CHICA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
con experiencia y disponibilidad
inmediata. 603 255 268
CHICA BUSCA TRABAJO
para cuidado de personas mayores
o limpieza. Disponibilidad inmediata. 697 838 174
VARIS
C O M P R O A NTI G U E DA DES: muñecas, Scalextrics,
Geyperman, Madelman, tebeos,
comics, objetos religiosos y militares puros plumas licores libros y
mucho más pago inmediato
627 937 101
C O M P R A M O S LI B R O S,
juguetes, c omic s, cromos,
antigüedades, plumas, puros,
objetos religiosos, restos pisos
y casas. Pago al momento. José
Miguel. 679 736 491
COMPRO COMICS, álbumes
de fútbol, Playmobil, Scalextric,
Geyperman,Madelman, muñecas,
Tente, Rico, Paya y antigüedades
en general. 679 736 491

Necrològiques
30 de gener
• Isabel Lumbreras Mendoza
• Andreu Campoy Sola
• Rosario Torrejimeno González
29 de gener
• María Torrecillas Bujardón
• María Jesús Martínez Martínez
• Josefa Castillo Ortega
• María Clara Duran Grau
• Rosa Mestre Bartolí
• Lola Vázquez Corredera
• Marta Pintor Gasulla
• Antonio Flores Vivancos
• José Álvarez Rodríguez
• Rosa Gomfaus Puig
28 de gener
• Manuel López Pérez
• Cándido Rudilla Díaz
• Arcadio Blesa León
• Rafael Consuegra Serrano
• Lorenzo Martínez Rojo
• Felicita Sánchez Hernández
• Joan Llambrich Del Tubo
• Miguel López Martín
• Juliana López Vázquez

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

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL CENTRE:

Preu: 0,35€/paraula

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

LLAMINADURES, REGALS I MOLT MÉS...

SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 627 16 97 47
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Badalona Recuerdos
Obres d'obertura de l'Av Caritg amb l'Av Lloreda
Foto Antiga: Autor desconegut
Foto Actual: Facu Martínez

/BadalonaRecuerdos

@BdnRecuerdos

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

Renovació distribuïdors

la nova gra nja
Prim, 177 · 93 384 11 53
Horari: de dilluns a divendres de 6.30 a 15.30h.
Dissabtes de 8 a 13h.
Ambient molt cordial i familiar on t'oferim els nostres
packs per esmorzars. Vine a tastar les nostres amanides
i els nostres entrepans. També disposem del nostre local
per realitzar diferents tipus d'esdeveniments privats.
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè és la revista de referència a Badalona i explica
totes les noticies de la ciutat.

Prim, 195
93 611 14 66

Fem la vida més dolça. Horari de dilluns a divendres de
09:30 a 13:30 i de 16:30 a 20:30
Caps de setmana i festius: de 11:00 a 14:00 i de 17:30 a
21:00 Fem bosses i pastissos de llaminadures a mida i
tenim una gran varietat de regalèssies
i pegadolces. T'esperem!
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè és una revista que informa de l'actualitat de la
ciutat i ens agrada molt
Francesc Layret, 171
93 384 37 75

Horari:
Dilluns i dimecres de 9h a 13h i de 16h a 20:30h
Dimarts i dijous de 9:30h a 13:30h i de 16h a 20:30h
Divendres de 9h a 13h
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Ens agrada oferir als nostres pacients la millor informació
possible per mantenir una bona salut i amb la distribució
del TOT també poden accedir a articles interessants i
amb la millor informació de la nostra ciutat.
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Distribuïdors oficials

ARTIGUES
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2
93 399 02 06
BUFALÀ
BON ÀREA
Independència, 156
934 605 516
CARNISSERIES
I XARCUTERIES NOCETE
Independencia, 84
93 515 13 30
CONDIS
Independència, 186-188
933 886 508
FORN DE LLENYA
LA RIERA
Martí Pujol, 350 - 352
933 996 252
CONDIS
Martí Pujol, 495-519
934 970 125
CAN CLARIS
EL POLLASTRE ANGLÈS
Pau Claris,1-3
933 877 997
CANYADÓ
TALLERES MARISTANY
Ctra. de Mataró
(Pol. Ribó -Nau 4)
934 640 769
CASAGEMES
PASTISSERIA
CATALUNYA
Sant Bru, 56
933 843 614
LA BOTA DE ARAGÓN
Santa Madrona, 122-123
933 893 080
RESIDENCIA DANAE
Santa Maria, 178-180
933 847 240
EL CELLER
Prim, 11 · 93 464 31 99
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DAUD SUPER
Sant Josep Oriol, 56
612 212 247
LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763
CENTRE
ROMÁN PIZZA
PRIM, 173 93 384 84 62
LA NOVA GRANJA
Prim, 177 · 933 841 153
NO + VELLO
Arbres, 5-7
934 640 097 · 633 544 313
KARNS FIBLA
Arnús, 26–28 · 933 846 654
JARDINERIA CONCEPCIÓ
Arnús, 29 · 933 844 059
MOLSA
Canonge Baranera, 10-12
933 848 240
EL VERMUT COROMINAS
Canonge Baranera, 45
647 520 697
FORN BERTRAN -1922Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647
PASTISSERIA FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718
CA L´ALBERT
Canonge Baranera, 106108
934 642 127
LA BOTIQUE DEL PEIX
Canonge Baranera, 42
933 891 048
CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976
ORGÀNIC
Canonge Baranera, 90
933 844 150

GRANJA FIMONS
Colón, 68 · 934 643 386
CLINICA DENTAL
VILAGRAN
Enric Borràs, 1-3
93 464 77 76
CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61
FLORISTERÍA MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653
PERRUQUERIA
BARBANY ART
Francesc Layret, 147
934 641 141
PRELUDI
Cadis, 4 · 934 642 677
PURA VIDA
QUIROPRACTICA
Francesc Layret, 171
933 843 775
XARCUTERIA ARGUDO
Carrer de Mar, 38
933 848 061
LA PARADA
Francesc Layret, 118
933 843 659
CASAL DE GENT GRAN
DEL CENTRE
Ignasi Iglesias, 38
933 892 948
FABRE GEMMÒLEGS
Lleó, 28 · 931 703 479
fabregemmolegs.cat
FRUTAS CUEVAS
Lleó, 65 · 934 640 179
FORN BERTRAN
Mar, 5 · 93 384 60 52
DROGUERIA BOTER
Mar, 71 C.Baranera, 2e
933 845 464
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
EL ESCONDRIJO
Coll i Pujol, 26
933 871 083
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Troba el TOT cada setmana
als nostres distribuïdors oficials
DALT LA VILA
FINQUES BADALONA
Laietania, 17 - 21
933 840 000
PASTISSERIA LA VILA
Marti Pujol, 192 ·
93 389 36 25
GLOBALCLIMA
INSTAL·LACIONS S.L
Marti Pujol, 102
938 805 902
LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
ESTANC BENEYTO
President Companys, 57-61
933 845 554
CAFETERIA SANT JORDI
Via Augusta, 19-25
637 734 091
RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA BALLESOL
Av. Navarra, 2 · 934 641 372
GORG
BAR REST. SANTA RITA
Ponent, 134 · 648 639 593
FARMÀCIA OLÍMPIC
Alfons XIII 127
933 879 350
LOTERIA SORS
Joaquim Ruyra, 1 - 3
933 871 797
REST. SHAN HAI CITY
Marqués Mont-Roig, 72-74
933 979 163
PATCHWORK
PUNTS I NINES
Joaquim Ruyra, 9-11 tda 2
619 837 714
LA SALUT
CLÍNICA DENTAL ROQUE
Antiga de València, 35
935 407 459
CARNISSERIA HERNANDO
Pau Piferrer, 15
933 990 901
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MARI-2
Quevedo, 18 · 933 839 706
LLEFIÀ
TOT POLLASTRE
Joan Valera, 18-22
Marquès Sant Mori, 116
KEBAB BOCATELI
Bellavista, 44
93 250 51 91
BOCATELI
BAR RESTAURANT
Circumval.lació, 22
93 399 80 98
BOCATELI
BAR RESTAURANT
Pérez Galdós, 26
93 382 10 85
PASTELERIA PASCUAL
Antiga de Valencia, 81
933 879 790
JOSE TOMAS
Marquès de Sant Mori, 112
933 877 977
QUEDA POLLO
Avda. St Salvador, 80-84
933 884 827
SAVIC PA
Rda. St Antoni de Llefia, 57
93 514 74 52
LES GUIXERES
RESTAURANT
LES GUIXERES
Electrònica, 26 · 934 652
816 (Pol. Les Guixeres)
LLOREDA
FRUITERIA LA PERA
Rambla Sant Joan, 83
botiga 10 · 653 105 625
FORN DE PA CA LA FINA
Avda. Lloreda, 55
93 603 06 15
FORN SWING
Catalunya, 39 · 934 606 670

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

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