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La Setmana

L’ascensor de Dalt la Vila
i les rampes Sant Crist fa
mig any que no funcionen
Equipaments | Carles Carvajal

Dos dels equipaments que
a j u d e n a fe r m é s f à c i l l a
mobilitat en dos punts de
Badalona fa mesos que no
funcionen. Estem parlant de
l’ascensor del carrer Sant
F e l i p i d ’e n R o s é s , q u e
comunica Dalt la Vila amb
Bufalà i les rampes del carrer
Cuba, al barri de Sant Crist.
En el primer cas, l’ascensor
no funciona des del passat
mes de maig i pel que fa a
les rampes també fa mig any
que no arrenquen. Entitats
veïnals, i ciutadans par tic u l ar s, h a n d e m a n at u n a
solució urgent a l’Ajuntament
perquè repari aquestes dues
i n s t a l·l ac i o n s. Pe l q u e fa
l’ascensor de Sant Felip i
d’en Rosés, s’ha detectat un
greu problema al motor que
ha fet que no es pugui reparar

i s’hagi d’adquirir un de nou.
Segons l’Ajuntament, el preu
d’aquest motor és elevat i
aquest tipus de compra són
c o n s i d er ad e s i nver s i o n s,
i per tant, sur ten d’aquest
pressupost. Per aquest motiu,
s’ha pogut trobar una formula
administrativa per poder-lo
adquirir i instal·lar en propers
dies. Pel que fa a les rampes
del carrer Cuba, a Sant Crist,
l’Ajuntament ha explicat que
s’ha fet malbé una peça que
s’havia de fabricar expressament, i per aquest motiu, s’ha
tardat en reparar-les. Segons
el consistori, la peça va ser
f a b r i c a d a d u e s ve g a d e s ,
p e r q u è n o e r a l ’a d i e n t .
Aquests dies han estat
reparant les rampes, i estaran
a punt en breu. D’altra banda,
el consistori està treballant
en un acord amb l’Associació
Catalana de municipis per

tenir enllestit un contracte
de manteniment per tots els
ascensors, rampes i escales
mecàniques de Badalona.
L’Ajuntament espera tenir
aquest contracte en dues
setmanes. El govern actual
ha acusat a l’anterior de no
tenir cap tipus de contracte
de manteniment d’aquests
equipaments.
Els veïns de Dalt la Vila
i Bufalà s’uneixen
Fa unes setmanes, les dues
entitats veïnals van fer un
c o m u n i c at c o n j u nt r e c l a mant la reparació urgent de
l’ascensor de Sant Felip i
d’en Rosés. Ara, per aquest
mateix divendres, han convoc at u n a m a n i fe s t ac i ó p er
tornar a demanar una solució.
La concentració començarà a
les 17:30h, al mateix pont de
l’autopista.
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L’Ajuntament instal·larà 50 noves
plaques de carrer

Una placa en mal estat a Bufalà
Via Pública | Carles Carvajal

Plaques rovellades, pintades,
sense noms o simplement; no
hi ha placa. Fa temps que part
de les plaques dels carrers
de Badalona presenten un
estat lamentable. Fins i tot,
en algunes noves urbanitzacions de carrers no existeix
cap tipus de placa que indiqui

el nom del carrer. Per posarhi solució, l’Ajuntament de
Badalona acaba de signar
nous contractes per adquirir mobiliari urbà i elements
de senyalització. Durant
les properes setmanes es
canviaran unes 50 plaques
malmeses i bé s’instal·laran
de noves a nous edificis o
carrers que no disposen de

cap placa. De moment, els
tècnics municipals estan
estudiant on col·locar aquestes plaques, seguint un ordre
de prioritats. Dins d’aquesta
contractació s’inclou també
16 7 b a n c s d e d i f e r e n t s
models o 347 papereres de
diferents models o 10 noves
fonts d’aigua, entre d’altres
elements de mobiliari urbà.

Sant Josep estrena
un nou mural a la Cripta
Aquest diumenge, 10 de febrer
a les 11h, amb motiu de les
festes de la Mare de Déu de
Lourdes, l’Hospitalitat de Badalona participarà en la missa de
la parròquia de Sant Josep. Al
finalitzar, tindrà lloc una processó de torxes fins a baixar a la
Cripta. Allà s’inaugurarà el nou
mural del presbiteri, que ha pintat
l’artista Elisa Capdevila. Es tracta
d'una representació simbòlica
del Santuari de la Mare de Déu
de Lourdes amb la gruta.
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Bricomart obrirà
un gran centre a Montigalà
Demanen millores al
carreró de Can Guixeres

Imatge del solar on s’està construint el Bricomart
Comerç | Carles Carvajal

Montigalà sumarà properament un nou gran magatzem.
Bricomart, especialitzat en
bricolatge i reformes, està
construint una nova superfície comercial al solar situat
entre l’Avinguda de Conflent i
el carrer de la Filosofia, molt
a prop del centre comercial
de joguines Toys’R’us. El nou

magatzem tindrà una superfície
construïda de 22.803 m2 amb
una separació de dos nivells i
un total de 10.910m2 de venda.
El gran magatzem tindrà un
aparcament per a 438 cotxes,
114 bicicletes i 45 motos. El
centre Bricomart estarà situat
molt a prop de les darreres
construccions comercials en
aquesta zona de Montigalà,
com el Mercadona i el Lidl.

Els hotels i Airbnb badalonins dupliquen
els preus pel Mobile World Congress
Turisme | Carles Carvajal

El pròxim 25 de febrer
començarà una nova edició del
Congrés de telefonia mòbil a
Barcelona. Enguany, segons
les previsions, s'espera superar
els 107.000 visitants. Els establiments hotelers de Badalona,
i també els privats que tenen
pisos amb el sistema Airbnb,
esperen fer l'agost. De fet, el TOT
ja ha pogut comprovar com en
alguns establiments, com l'Hotel
Miramar, ja no tenen habitacions
disponibles en algunes plataformes en línia, des del 25 de febrer
al 27, dies forts del Congrés.
Pel que fa als preus, dues nits

al Rafael Hoteles costaran uns
519 euros de mitjana, un preu
molt superior si el comparem
amb altres dates de l'any, on
dues nits poden arribar a costar
uns 190 euros de mitjana. Pel
que fa a la plataforma Airbnb,
queden poques habitacions o
pisos disponibles a Badalona,
del 25 al 27 de febrer. A principis
d'aquesta setmana, al Centre de
Badalona els preus oscil·laven
entre els 190/225 euros per nit,
un preu molt superior a l'habitual.
Fora del Centre encara quedaven habitacions per llogar però
a uns preus i condicions molt
més mòdiques durant els dies
de Congrés de telefonia mòbil.

Veïns de Dalt la Vila, amb
el suport de l’Associació de
veïns del barri, han demanat
una solució urgent per l’actual
situació del carreró de Can
Guixeres, situat davant del
lateral de l’autopista, molt
a prop de Sant Felip i d’en
Rosés. El carreró, sense sortida, presenta un estat deplorable sense il·luminació, asfalt
i tampoc cap tipus de clavegueram.

Arrenca el projecte
de l’hort social i ecològic
al Parc Serentill
El proper divendres, 15 de
febrer la Residència Serentill
i el Centre de Dia del parc
Serentill presentaran el projecte Parc Serentill Cultiva, un
hort creat després d’escoltar
les propostes de la residència
i del projecte Bufalà i Montigalà cultiven de la Comissió
de vincles i xarxa del PDC
Bufalà-Montigalà, i del veïnat
dels barris.

La Rotllana recapta
17.000 euros per una
escola a Senegal
L’entitat de Badalona, La Rotllana, ha recaptat els 17.000 euros
necessaris per construir una
escola a Gumal, al Senegal.
L’escola tindrà dues aules,
despatxos i lavabos. Durant
aquest any els nens i nenes
de Gumal podran ja anar a
l’escola en condicions. L’entitat
ha realitzat diverses campanyes, durant els darrers mesos,
per recollir aquests diners.
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Les noves línies M19 i M30
circularan cada 10 minuts
Creu Roja posa en marxa
un projecte per a joves
estudiants

Presentació de les línies a Santa Coloma
Transport | Carles Carvajal

La nova línia del servei AMB
Metrobús M19, que substituirà
l’antiga línia B19 i es posarà en
marxa al llarg del mes de febrer,
permetrà millorar la freqüència
de pas i augmentar la capacitat del servei. La línia connectarà l’Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona amb l’Hospital Can
Ruti passant per Santa Coloma
de Gramenet. A tal fi, l’AMB
incorporarà al servei 3 vehicles
més, passant de 13 a 16 vehicles
en línia, el que permetrà reduir
la freqüència de pas de 12 a

10 minuts els dies feiners, i de
20 a 15 minuts els dissabtes.
També es millora la freqüència
de pas els dies festius, i passa
dels 30 als 20 minuts. També,
la nova línia de metrobús M30
substituirà l’antiga B30 i connectarà el barri de Can Franquesa
(Santa Coloma de Gramenet)
amb la Virreina (Montgat/Tiana)
passant per Badalona. El canvi
permetrà reduir la freqüència de
pas dels 12 minuts actuals als
10 minuts. Per aconseguir-ho,
l’AMB incorporarà al servei 3
vehicles més, passant de 13 a
16 vehicles en línia.

Oberta la convocatòria per la Fira
de Sant Jordi
Fires | Carles Carvajal

Badalona tornarà a apostar,
aquest Sant Jordi, per la Fira
al carrer Francesc Layret i a la
plaça Pompeu Fabra. Fins el
22 de març, s’ha obert el termini per a presentar sol·licituds
a l’Ajuntament per instal·lar
parades de roses i llibres

durant la Diada. Pel que fa a la
Fira del carrer Francesc Layret
no més s’ac c e pt aran, c o m
en anys anteriors, parades
relacionades amb la festa o
bé entitats culturals, solidaries
o bé escoles. Les sol·licituds
poden adreçar-se a l’edifici
del Viver i a les oficines de
districte.

“Joves per l’Èxit” és un projecte d’orientació i acompanyament educatiu de la Creu
Roja Barcelonès Nord per a
joves que han abandonat de
manera prematura els estudis
i que volen retornar al sistema
educatiu reglat. El projecte
està dirigit a joves a partir de
16 anys, interessats en obtenir
el graduat d’ESO.

Resultats de l’enquesta a
les Bateries de Montgat
L’enquesta a les Bateries ha
permès recollir 514 respostes
en les quals la ciutadania ha
destacat que al parc li calen
millores en l'enllumenat, seguretat, civisme, accessibilitat,
connexions, i també en promoció i difusió. A més, assenyalen
que el parc hauria d'incorporar
itineraris saludables (23%), llocs
de lleure infantil (18%) i un parc
de salut per a la gent gran (14%).

Comencen els treballs
del carril bici de Tiana
Amb un pressupost d’uns
200.000 euros la connexió amb
bici entre la part alta de Montgat
i Tiana està més a prop. El
carril tindrà uns 900 metres de
longitud i recorrerà el carrer
Santiago Rusiñol fins al límit
amb Montgat. Les obres està
previst que s’acabin a finals
del mes de març. Els treballs
no afectaran la mobilitat de
la zona.
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Esports

La Penya rep el Saragossa després de saber
que perd Dawson pel que resta de temporada
Bàsquet | Jordi Creixell

El D ivina Joventut haurà
d'afrontar el que resta de temporada sense Shawn Dawson.
L'aler israelià es va lesionar
al genoll dret contra el Gran
Canària i malgrat que d'inici no
semblava res greu dilluns es
va confirmar que té afectat el
lligament creuat anterior i que
haurà d'estar uns vuit mesos
de baixa. Un cop dur que deixa
la Penya sense una de les
seves peces clau (11,7 punts,
4,2 rebots i 10,2 de valoració
per partit a la lliga ACB), que
estava formant una tripleta de
luxe amb Laprovittola i Marko
Todorovic. El club estudia fitxar
un relleu, però mentrestant
toca intentar minimitzar la seva
absència en els compromisos
més immediats, començant
pel partit d'aquest diumenge a
l'Olímpic contra el Tecnyconta
Saragossa (2/4 de 8 del vespre).
El matx, el darrer abans de la
Copa, és clau per poder seguir
dins de la zona de "play-off". Els
aragonesos, amb una victòria
menys que la Penya, són un

Dawson, esmaixant a l'Olímpic. La seva lesió és un cop dur. Foto: D. Grau-CJB

Es manté la ratxa negativa a Andorra
Des que l’Andorra va tornar a
l’ACB, l’any 2014, la Penya no
ha estat capaç de guanyar a
la pista del conjunt andorrà i la
història es va tornar a repetir
dissabte passat (102-89). Els
dels equips que amenacen la
posició de privilegi dels verd-inegres, que necessiten fer-se
forts a casa. A més, els badalonins buscaran rescabalar-se de
la patacada de la primera volta

verd-i-negres no van estar al
nivell defensiu habitual i ho van
pagar car. Van aguantar durant
el primer temps (43-39), però
els 35 punts encaixats en el
tercer quart van ser letals.
a Saragossa (112-66). Aquest
diumenge serà el Dia del Soci
i tots els abonats podran convidar un amic a l'Olímpic, amb
l'objectiu que el pavelló s'ompli
de gom a gom.

El CN Badalona brilla al Campionat de Catalunya d'hivern aleví
Natació | J.C.

Els nedadors del Club Natació
Badalona van aconseguir cinc
medalles en el Campionat de
Catalunya d'hivern aleví, que
va tenir lloc a Lloret de Mar.
Izan Sánchez va proclamar-se
campió de Catalunya en els
100 m esquena i els 200 estils,
i a més va ser sotscampió en

els 100 lliures i quart en els 200
lliures. Pel seu cantó, Álex Ponce
va ser plata en els 100 i els 200
braça i quart en els 100 i els
200 esquena. Albert Pedret,
Karim Ramhalde, Albert García,
Sara Torrico, Paula Puigdemont,
Gina Guirao i Marian Solsona
van completar l'equip badaloní
present als campionats, entrenat
per Jonathan Gómez.

Tot l'equip. / Foto: CN Badalona
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El Badalona agafa aire
amb un triomf convincent
El Seagull venç el Pallejà (2-1)
però el Saragossa no falla

Robert Simón va fer el gol del triomf contra el Cornellà. / Foto: Eloy Molina
Futbol | J. C.

Sumar el triomf a l'Estadi contra
el Cornellà era imprescindible per agafar una mica d'aire
i trencar la ratxa negativa i el
Badalona no va fallar. El repte
per als de Juanjo García, que
debutava a casa, era majúscul,
contra el segon classificat de
la lliga, però els escapulats no
només van sumar la victòria (1-0
amb gol de Robert Simón), sinó
que van convèncer amb el seu

joc. Un resultat que ha de donar
confiança i ha servir de punt
d'inflexió. A més, l'equip s'ha
reforçat al mercat d'hivern — a
última hora van arribar l'extrem
Ángel Sánchez (Espanyol B) i el
migcampista Gori López (Reus
B), a banda del camerunès
Achille Emaná— i ha d'anar cap
amunt. El pròxim repte, aquest
diumenge al camp de l'Atlètic
Llevant (12h), que suma tres
punts més que els escapulats
en la classificació.

Presentació dels equips del Sant Josep

El COALCI CB Sant Josep va fer diumenge la presentació de
tots els seus equips per aquesta temporada 2018/2019. Durant
l'acte també es va fer un reconeixement a la trajectòria esportiva
d’en Marc Ricou, que ha jugat en totes les categories del club,
i es va presentar una nova mascota per als equips femenins.
/ Foto: @CBSantJosep

El frec a frec entre el Seagull
i el Saragossa en la lluita pel
liderat va continuar una jornada
més. Les Gavines van imposarse al Pallejà amb gols de Sara
Serna i Pilar Garrote (2-1), però
les aragoneses tampoc no van
fallar: 2-0 contra el Son Sardina.
Aquest cap de setmana no hi
ha lliga, però el Seagull juga
diumenge (12.30h) un amistós
a l'Estadi contra les Red Angels,
campiones de Corea del Sud.
L'entrada és de franc.

Els Dracs tomben
els Hurricanes en l'estrena
a Pomar (54-0)
Segona victoria a la lliga per
als Dracs, que es van imposar
als Saragossa Hurricanes amb
autoritat (54-0). Els badalonins
van disputar aquest primer partit
a Badalona al camp de Pomar,
que de forma temporal serà la
seva casa aquesta temporada.
Els Dracs juguen de nou aquest
diumenge, al camp dels Mallorca Voltors (12h).

Els germans Bocanegra
debuten a la Divisió
d’Honor amb el Sosmatic
Dos joves del planter del Club
Tennis Taula Badalona, els
germans Àlex i Sergi Bocanegra, van debutar el cap de
setmana passat a la Divisió
d'Honor amb el primer equip,
el Sosmatic. Ho van fer davant
del potent CN Mataró, que es
va endur clarament la victòria de
Badalona (1-5). Martí Pèlachs va
sumar l'únic punt del Sosmatic,
setè a la classificació i amb un
bon coixí de triomfs.
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La imatge

Es prorroga l’exposició
“La Gran I·lusió” al Museu
La mostra La gran il·lusió. El
cinema a Badalona 1898-1975,
inaugurada al Museu el 29 de
novembre de l’any passat, es
prorroga fins al diumenge 12
de maig degut al gran èxit de
públic. Prop de 2.000 persones
ja s’han acostat al Museu a
veure l’exposició i a participar de les diferents activitats
que l’han complementada com
tertúlies, conferències i tallers.
La mostra, que es completa amb un llibre del mateix
títol de la historiadora Núria
Casals, proposa un itinerari
pels més de 75 anys d’història

del cinema a la nostra ciutat i
ens acosta a les diferents sales
d’exhibició que hi ha hagut
a Badalona des de finals del
segle XIX. Inclou, a més, prop

#totbadalona a Instagram

de 300 programes de mà de
les pel·lícules que es van veure
en aquests cinemes durant
aquest període. Una exposició
imprescindible!
L'estació de #Badalona és
un abocador. D'acord, hi ha
usuaris que són uns bruts
però no és una excusa per no
netejar-ho
@joantalarn

A #Badalona caldrà molt
d'esforç per donar a conèixer l'#hoqueipatins a totes
les escoles
@hoqueibadalona

Atenció!!tornem a tenir
erugues processionàries a
l'àrea de gossos i al parc de
Torrens i Lladó i altres punts
de #Badalona
@canbarrigactiva

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 Jordi Fernández
serà a l’AllStar NBA 2019
Foto: Denver Nuggets
via Twitter @totbadalona

96 vots

Has trobat col·lapse
a Urgències quan hi has anat?
Sí 65%
No 35%

Badalona estarà representada en l’All Star 2019, el 17 de
febrer a l’Spectrum Center de
Charlotte d’Estats Units (Carolina del Nord). El badaloní Jordi
Fernández és assistent del
cos tècnic a Denver Nuggets i
mà dreta de l’entrenador Mike
Malone, qui ha estat escollit
com a entrenador del combinat
de l’equip de la conferència
oest. La bona trajectòria dels
Nuggets -empatats amb els

Warriors en la primera posició
de l’oest, però amb un balanç
amb més victòries- ha permès
a l’entrenador de Badalo na participar en la gran festa
del bàsquet nord-americà.
Fernández va convertir-se,
l’estiu passat, en ser el primer
tècnic dels Nuggets en la lliga
d’estiu de Las Vegas a l’NBA. El
badaloní és l’entrenador català
amb més possibilitats d’arribar a
ocupar una banqueta de l’NBA.

Ho hem vist al Facebook del TOT
Lydia Ortega
En mi barrio hay algunas
places que son tan viejas
que no tienen ni el color

Toni Fontal
Cómo se puede saber si
un vado está pagado, al
día y es legal?

Andrea Springsteen
A veure si baixeu els
preus...300 euros he pagat
jo per un gual. Em sembla
moltíssim

Pròxima pregunta:
Participaràs en alguna de
les activitats organitzades
del Festival de Màgia de
Badalona?
Sí, hi participaré
No, no hi participaré

Els nostres seguidors
han opinat!
En la c/Xile de Artigas tenemos
9 farolas apagadas y dos que
no se han repuesto
@AvvArtigas

Reforma plaça Trafalgar. La
magia de las elecciones,
deberían ser anuales
@jarias80

Increïble calamarsa a la Mora,
tota de blanc! @lauracillero
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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 Can Mercader

Fet a Badalona

Entitats

El club de la llana
de Badalona
Grup creat per un grup de
dones de Badalona que
tenen afició per la llana.
Fan trobades, parades a
fires, activitats de carrers.
Les trobareu actives també
al seu grup de Facebook, El
Club de la Llana.

Alespri

Grup Industrial Alespri, es una
empresa de Badalona especialitzada en el tractament de
components d'alumini dirigits
al sector de la per fumeria,
cosmètica i farmàcia.
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Badalona
Divendres 8 de febrer

#Cinemaprop 2018-19 al Círcol amb el film Eddie El Aguila, a les 19h i a les 22h, al
teatre del Círcol
Tribut a Kiss amb Kiss of the
death, a les 23:30h, a la Sala
Sarau 08911

Gala Màgia i Humor, presentada per Yolanda Ramos, a
les 21h, al Teatre Principal,
dins del Festival Li Chang
Concert versions rock n roll
amb America Haerleys, a les
24h, a la Sala Sarau 08911

Diumenge 10 de febrer

Espectacle de Màgia “Magikart” Mag Txema a càrrec
de Guillem Bautista, Álvaro
Cortes i Alouette, a les 17:30h
i a les 19:30h, al Teatre Societat Coral La Badalonense,
carrer Sant Anastasi,14
Cinefòrum al Círcol amb Els
400 Cops (VOSE), a les 18h,
al Teatre del Círcol

Dissabte 9 de febrer

Dilluns 11 de febrer

Cantajuego: Viva los Niños!,
representacions a les 17h i a
les 19h, al Círcol
Concert Glòria-Vivaldi, a les
19h, a l’església del Monestir
de La Divina Providència,
taquilla inversa
Concert de Gospel Sentits,
concert benèfic per la Fund ac ió B ad alo na c o ntra el
càncer, a les 20:30h, al Decomanus del Museu

Les roques ens parlen de
la història de la Serralada
de Marina, a les 11h, parc
Torrent de la Font, carrer del
Torrent de la font
143 Passada de Sant Antoni, a
les 9 esmorzar davant de Can
Cabanyes i a les 11h, sortida.
A les 12:30h, benedicció a
la Plana i recorregut pels
carrers de Badalona
Visita guiada a l’exposició
La gran il·lusió. El cinema a
Badalona 1898-1975, a les
11:30h, al Museu

Taller de màgia amb David
El Mag, a les 17:30h, a la
Biblioteca Pomar
Cicle “Per fí és dilluns!”, Hiru.
Trio de jazz format per alumnes de l'Escola Superior de
Música de Catalunya, a les
20h, a l’Escola de Música
Moderna de Badalona
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Dimarts 12 de febrer

Montgat
Dilluns 11 de febrer

Màgia a les biblioteques, amb
la maga Joana Andreu, 17:30h,
B. Canyadó -Casagemes
Taller de màgia amb Cristina
Ferrer, a les 17:30h, a la Biblioteca de Lloreda
Inauguració de l'exposició
"Frases fetes en serigrafia.
Jordi Salvany", a les 19h, a
l’Espai Betúlia

Dijous 14 de febrer
Màgia a les biblioteques amb
l’Enric Magoo, a les 18h, a Can
Casacuberta
Conferència: El cartellisme en
el cine a càrrec de Paco Baena,
19h, al Museu de Badalona

Taller de mobilitat internacional per a joves, de 18h a 19h,
a la Sala Pau Casals

Dimecres 13 de febrer
Conferència Història de Catalunya. Orígens i expansió de
l'Estat català medieval, segles
IX-XV, a càrrec d’Emili Muñoz,
de 18.30h a 20h a l'escola
d'adults Timó
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Cultura

El Festival de màgia comença
amb un espectacle d’humor
Li-Chang 2019 | Redacció

L a m à g i a j a o m p l e, c o m
cada febrer, molts racons de
Badalona. Aquest dissabte, 9
de febrer, arriba el primer plat
fort amb una gala carregada d’humor. L’actriu Yolanda
Ramos serà l’encarregada
de presentar l’acte on estarà
a c o m p a nyad a d e l s m ag s
Gerard Borrell i Pere Rafart.
Borrell, es un showman al
més pur estil de Las Vegas
on la comèdia, la sorpresa i
l’engany van de la mà, i en
Pere Rafart oferirà jocs de
màgia molt propers. La gala
tindrà tocs de gamberrisme i
humor, tal i com han explicat
des de l’organització del festival de màgia. L’espectacle
començarà a les 21h al Teatre
Principal. Tot plegat serà un
aperitiu de les gales internacionals de màgia que arribaran
els dies 22, 23 i 24 de febrer
al Zorrilla.
Joves mags de Badalona
actuen a la Badalonense
Aquest mateix diumenge, 10
de febrer, tres joves mags de
la ciutat demostraran els seus
Dalt la Vila
Pas de la Guineu

El Li-Chang arrenca les gales amb l’humor com a protagonista

trucs de màgia en un espectacle que han creat ells mateixos
i que porta per nom “Magikart”.
Es tracta de Guillem Bautista,
Álvaro Cortes i Alouette que
actuaran en doble sessió, a les
17:30h i a les 19:30h, al teatre
La Badalonense, al carrer Sant
Anastasi, 14. D’altra banda,
el Festival també organitza
es pe c tac les d e màgia en
varies biblioteques i centres
cívics de la ciutat, així com
diversos tallers per a nens

de 6 a 12 anys i el taller de
formació Màgia i il•lusionisme
per a mestres i educadors.
Enguany, el guanyador de la
primera edició del Premi Jove
Li-Chang, Álvaro Cortés, participarà en la Gala Solidària de
Màgia de Badalona. A més
rebrà un coaching personal i
especialitzat, ofert per mags
professionals, durant la seva
residència a la ciutat per
perfeccionar la seva tècnica
i actuació.

Carrer
a carrer

Pas obert fa uns anys entre els carrers Quintana Alta i
l’Avinguda Martí Pujol, enmig
de les construccions edificades
durant la dècada dels 90 a Dalt
la Vila. El pas, bàsicament de
vianants, comunica una gran via
amb un dels carrers del barri.

Tots els carrers de Badalona. Museu de Badalona, 2003. Margarida Abras,
Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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Maria Barbal presenta
el seu nou llibre a Saltamatí
Concert solidari del
grup Gospel Sentits

Llibres | Redacció

L'escriptora pallaresa, Maria
Barbal ha publicat la seva
nova novel·la A l’amic escocès
(Columna Edicions), una obra
que, segons l'editorial, evoca
el seu gran èxit Pedra de tartera, amb "un fons intimista per
parlar de l'amistat i de l'amor,
a través de diferents veus i
de diferents moments en la
història". La presentació del
llibre a Badalona serà el pròxim
dimecres, 13 de febrer, a les
19h, a Saltamartí Llibres del
carrer Canonge Baranera.

Aquest dissabte 9 de febrer a
les 20:30h a l'Espai Termes i
Decomanus del Museu tindrà
lloc el concert del grup Gospel
Sentits que organitza a favor de
la Fundació Badalona contra el
Càncer. El concert estarà dirigit
per en Julià Monje i acompanyarà al piano Francesc Pagès.
El preu de l’entrada serà de 10
euros i poden adquirir-se també
el dia del concert al Museu.
Imatge de l’escriptora Maria Barbal

Aquest dissabte grans versions
de rock al Sarau 08911

Exposició "Frases fetes
en serigrafia. Jordi
Salvany"
L’Espai Betúlia acull, a partir del
12, una col·lecció de làmines
proposa un joc entre el significat cultural de les expressions
d’ús corrent i la serigrafia com
a tècnica artesanal d’impressió.
Des del disseny gràfic, aquesta
sèrie recupera frases fetes de la
llengua catalana i posa èmfasi
en el seu caràcter absurd quan
són representades de manera
literal a través d’imatges.

Cantajocs al Teatre
del Círcol
Música | Redacció

Cantineros és una banda de
rock&roll de Barcelona, amb
un bon repertori de versions
d e l g è n ere. K ike M é n d ez
a l a ve u , M a r t í B o r r à s a
l a g u i t ar r a i l a b a s e d e l s
germans Pichel, aconsegueixen que cadascuna de les

seves actuacions siguin una
autèntica festa. En aquesta
ocasió, presentaran el seu
primer disc, un single amb
2 temes gravats per Aureli
Morata, que serà l’ar tista
convidat a la sala badalonina
Sarau 08911. El concert serà
aquest dissabte, 9 de febrer,
a la mitjanit.

Aquest dissabte, 9 de febrer,
el Círcol acollirà l’espectacle
dels Cantajuegos. Personatges
clàssics de Disney com Mickey
Mouse, Minnie Mouse, l’Ànec
Donald o Pluto ballaran i cantaran sobre l’escenari acompanyats d’altres personatges de la
infància televisiva del moment
i del grup Alegria. L’espectacle
tindrà doble sessió, a les 17h i
a les 19h.
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Novetats

Editorial

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

A l'amic
escocès
Maria Barbal

Green Book

El dibuix del jardí de l’hospital on
dos soldats ferits s’estan curant
porta una dedicatòria: «A l’amic
escocès». La va escriure un noi
nascut en un poble del Pirineu i
està adreçada a un brigadista de
la Guerra Civil Espanyola. Tant
l’un com l’altre contribueixen a
fer memorable aquesta novel·la.
Irse

Direcció: Peter Farrelly
Intèrprets: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda
Cardellini, Sebastian Maniscalco, Dimiter D. Marinov

Quan Tony Lip, un rude italoamericà del Bronx,
és contractat com a xofer del virtuós pianista Don
Shirley, durant una gira de concerts pel sud dels
Estats Units, ha de confiar en El llibre verd, una
guia dels pocs establiments segurs per als afroamericans.
Crítica: 		
Públic:

Mug
Direcció: Malgorzata Szumowska
Intèrprets: Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol, Anna Tomaszewska, Dariusz Chojnacki

Berbel
Esmeralda

Esmeralda Berbel, nascuda
a l'abril de 1961 a Badalona, és escriptora i professora
d'escriptura creativa. Autora
dels llibres de relats L'home
que pagava nits senceres
(2000) i Alismos (2006), ha publicat també diversos llibres de
testimonis.
Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 171

El Jacek estima la seva nòvia, el seu gos i el heavy metal. La família, els veïns i els companys el
veuen com un friki i treballa en la construcció de la
que es convertirà en l'estàtua més alta de Jesús
del planeta.
Públic:
Crítica: 		

Alita: Ángel de combate
Direcció: Robert Rodríguez
Intèrprets: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer
Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein

Quan l'Alita es desperta sense recordar qui és en
un món futur que no reconeix, l'Ido, un metge compassiu, s'adona que sota la seva cuirassa de cíborg abandonat resideix el cor i l'ànima d'una dona
jove amb un passat extraordinari.
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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Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@totbadalona.com

Lectors

Resposta del Casal de Can Mercader
a l'advocada Francisca Montalvo
Associació de Gent Gran de
Badalona Casal Can Mercader

Si bé és cert que hi ha hagut
accions de protesta de la
comunitat de veïns des de
l'any 2002 i posteriorment
des de l'any 2014 mitjançant
una denúncia en tota regla
fent menció als sorolls que
es produïen al local de
l'Associació, també és veritat
que els usuaris han estat molt
poc informats de les presumptes accions que l'Ajuntament
feia o tenia en projecte de fer.
S'ha de tenir en compte que
la junta actual està en actiu
des del mes de juny del 2017
i les úniques queixes directes
que hem tingut han estat fetes
personalment per un parell de
veïns demanat que abaixéssim el volum de la música
els dies que es feia ball i que
féssim la neteja a partir de les
19.00 h perquè ho estaven
fent després de les 22.00 h i el
moviment de les cadires feien
massa soroll. En els dos casos
es va actuar directament per la
junta per mirar de solucionar
les causes del soroll excessiu
tant per la música abaixant el

volum com per la neteja que
també es va aconseguir que
es fes de 19.00 h a 22.00 h.
Entenem que els veïns esteu
amb el vostre dret de protestar
per les molèsties produïdes
pels usuaris del local però
també demanem comprensió
i que es féu càrrec de la situació en què ens ha portat tot
aquest afer.
La primera notícia que la
junta actual ha rebut de les
denúncies així com de l'orde
d'execució per al tancament
del Casal va ser el dia 7 de
gener on ens van dir que
precintarien el local l'endemà
a les 12.00 h, per aquest motiu
va haver-hi una reacció contra
els responsables de la situació
en què quedàvem 450 socis
sense haver participat en cap
moment en les negociacions
que s'han anat portant entre
l'Ajuntament i els veïns de Can
Mercader.
A part de l'Ajuntament que
ens ha tingut al marge de
les últimes notificacions de
les denúncies també crei em
que els representants dels
veïns també haguessin pogut
posar-nos al dia de les accions

i entrevistes que havíeu tingut
en diferents departaments de
l'Ajuntament. Estem esperant
que es reuneixin els tècnics
de La Caixa amb els de
l'Ajuntament perquè valorin
les possibilitats que té el local
per ser un Esplai per a la gent
gran i que tramitin una llicència d'activitats amb el que
es pot fer deixant de banda
les activitats que produeixin
sorolls excessius. Des d'aquí
demanem una relació més
fluida per una millor comprensió de la problemàtica dels
dos col•lectius afectats. Reiterem encaridament que ens
comportem amb educació I
estalviem insults I males cares,
això no contribuirà amb res per
solucionar els problemes.

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

Tel. 696 687 826

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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Torna la Passada de Sant Antoni
Davant la porta d’entrada al Mercat Maignon.
Museu de Badalona-Arxiu Josep M Cuyàs-Fotògraf Francesc Domingo.

Un any més, i ja van 14 3
edicions, Badalona celebrarà
la Passada de Sant Antoni o
també popularment coneguda
com la Passada dels burros.
De fet, aquesta és una de les
tradicions més antigues que
continuen vives a la ciutat.
Com cada any, el punt de
trobada serà la Masia de Can
Cabanyes, aquest diumenge
10 de febrer, a les 9h, amb
un esmorzar popular. Cap
a les 11h, sortirà la Passada des de la masia de Can

Cabanyes amb els motoristes,
capitans, banda de música,
genets i amazones, bander a , c ar r o s s a d e l S a nt , l a
banda de música, carruatges
de passeig, carruatges de
passeig de quatre rodes, carro
de torn, carros de pagès i els
carros de transport i traginers.
A les 11:30h, abans que la
Passada arribi a la Plana,
hi haurà un Ball de Bastons
amb els Bastoners de Canyet.
El recorregut de la Passada serà el següent; carrer

Control de Salut i Revisions
Vacunacions
Consulta General Canina i Felina
Desparasitacions internes i externes

de Salvador Espriu, General
Wey l e r, I n d ú s t r i a , R o g e r
de Flo, Plaça Pep Ventura,
Sagunt, Guifré, Arbres, cap
a les 12:30h, a la plaça de
la Plana arribarà la Passada
i la Benedicció, després per
Martí i Pujol, Francesc Layret,
Sant Pau, Sant Pere, Prim,
Ger mà Juli, Via Augusta,
Anselm Clavé, Alcalde Xifré,
Rambla Sant Joan i Salvador
Espriu, on acabarà davant de
Can Cabanyes cap a l’hora
de dinar.

Identificació electrònica (microxip)
Passaports i documentació oficial
Analítiques clíniques
Eutanasia humanitària

Visites veterinàries a domicili
Badalona i Maresme
Horari a convenir de 9:30 a 22:00
Gemma Cirera Col. 5428
gemma@vetacasa.com

699 186 522
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ANIMALETS

Un dia de la Festa de Sant Antoni, al carrer del Temple.
Museu de Badalona-Arxiu Josep M Cuyàs–Autor desconegut

Qui era Sant Antoni Abat?
Sant Antoni Abat és considerat el patró dels animals

de peu rodó i, per extensió,
de tots els animals domèstics, així com dels traginers.

Des de fa molts anys, els
traginers –així s’anomenava
els qui treballaven transpor-
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Els canyetaires feien la seva pròpia desfilada, 1954.
Museu de Badalona-Arxiu Josep M Cuyàs-Fotògraf Francesc Domingo.

Único en Badalona

Lave y seque usted
mismo a su mascota!
Abierto de 9h. a 22h.
todos los días
C. Nelson Mandela, 16 | 607 87 50 53

tant mercaderies utilitzant
bèsties de càrrega com el
cavall, el ruc, la mula o el
b o u – , c o m m e m o r ave n l a
festa de seu patró amb una
desfilada durant la qual els
anim al s i e l s c arro s ere n
beneïts.
De mica en mica, aquesta
desfilada, aquesta passada
d’animals, va anar adquirint
nom propi i és així que se la
coneix com la Passada de
Sant Antoni Abat.

Peluquería canina

Líder a Badalona
Carrer Independència, 169
653 26 19 10

Confianza y calidad

24

LL.indd 4

06/02/2019 14:00:59

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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Salut

L'epidèmia de grip
va a l'alça a Catalunya
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

Redacció - amic.cat

de Mar, 23 · 93 384 12 33

L’activitat gripal ha augmen-

FARMÀCIA SERENTILL
FARMÀCIA VIVES

t at a C at a l u nya i l a t a x a
d ’in c i d èn c ia es va elevarentre el 21 i el 27 de gener

Juan Valera, 197 · 93 388 05 04

FARMÀCIA VIAYNA

President Companys, 45

FARMACIA MASNOU
Llefià, 15-17 · 93 387 42 98

FARMÀCIA OLÍMPIC

Av. President Companys, 57 local
08911 Badalona
Tel. 93 464 21 34
info@boramarserveis.com

Av.d’Alfons XIII nº 127
93 387 93 50

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
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fins als 3 02,66 casos per
100.000 habitants, una xifra
que supera el llindar epidèmic establert per a aquesta temporada en els 110,7
casos.
Segons el Pla d’informació
de les infeccions respiratòr i e s ag u d e s a Cat a lu n y a ( P I D I R AC), l e s t a x e s
d’incidència han estat més
altes entre els nens de 5 a
14 anys i gairebé doblen la
ta xa respecte la setmana
anterior. La resta de grups
d’edat mostren un lleuger
descens o es mantenen
estables respecte de la
setmana anterior.

En la setmana del 21 i el
27 de gener, hi va haver 59
ingres sos hos pit alar is d e
casos greus per virus de la
grip als hospitals de la xarxa
sentinella i des de l’inici de
la tem p orad a (a pr in c ipis
d’octubre) un total de 390. El
75,2% dels casos no estaven
vacunats.
Mesures de prevenció
La millor manera de protegir-se i evitar la propagació
de la grip és la vacunació
i e l m a n t e n i m e n t d ’u n e s
bones pràctiques d'higiene,
com rentar-se les mans de
manera regular.

Meditació
Ioga

Bols Tibetans
Budisme

Carrer de la Providència, 1-7 Badalona 931 649 913
info@mandala-bdn.com www.mandala-bdn.com

Per a més informac ió es
re c o m an a tr u c ar a l 0 61
CatSalut Respon, el telèfon
de Salut de Catalunya, les
24 hores del dia, els 365 dies
de l’any. I també al web de
Canal Salut.
És important que la població
utilitzi el dispositiu assistencial més adequat per al seu
problema de salut. La major
par t dels processos virals
respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies
de durada i amb símptomes
d’intensitat lleu o moderada, i
habitualment no requereixen
atenció sanitària.

Reiki

Masatge

Teràpies
Naturals
Inaugació 9 de febrer
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Tendències

Idees beauty per Sant Valentí
bellezaactiva.com
El 14 de febrer està a la volta
de la cantonada. Els cors de
cartró han començat a vestir de
romanticisme dels aparadors
i tenim un milió d'ofertes per
viure l'anomenada 'jornada de
l'amor'. Ja sabem que és només
una data, que no n'hi ha prou
amb demostrar amor només un
dia a l'any i que té un component consumista -del qual no
es lliuren el Nadal o les altres
grans celebracions anuals-.
No obstant això, donem-li la
volta. pensa-ho bé. el 14 de
febrer és un dia meravellós -com
qualsevol altre dia- per demostrar-li l'amor a la teva parella.
No necessitem més excuses!
'L'amor mai està de més! Com
bones amants del món de la
bellesa, hem dissenyat aquesta
entrada amb les millors idees
beauty per Sant Valentí. No te
les perdis!
Prepara't i gaudeix del dia
El Dia de Sant Valentí és una
bona oportunitat per compartir

un bon sopar, un pla de relax
o qualsevol aventura amb la
teva parella. Si ets de les que
viu amb il·lusió la jornada,
dóna't temps per condicionar
la teva pell, aconseguir la millor
cabellera i el maquillatge ideal
per a l'ocasió. I si pel contrari, et trobes que no tens ningú
especial amb qui celebrar la
jornada de l''amor', et recordo
que tu ets la millor persona amb
la qual passar el temps. Així que
és un bon moment, per emprar
el temps lliure a cuidar-te, desco-

brir les novetats cosmètiques
del moment i lluir el teu millor
aspecte. Pren nota!
Mima la teva pell
Perquè la pell llueixi revitalitzada, lluminosa i reafirmada és
imprescindible donar-li els mims
que necessita. Et recomanem el
Peelin Skin Delight, de Sensilis,
un tractament exfoliant amb
partícules de corindó, carbó
vegetal i vitamines C i E que
aporta lluminositat a la pell,
alhora que elimina les cèl·lules
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mortes i augmenta les defenses
cutànies.
Si ets una admiradora dels
productes anti-aging i adores
provar els últims cosmètics
rejovenidors, no et perdis el
Radiance Pearl Elixir, de Montibello. Es tracta d'un corrector cutani, de textura sedosa i
fórmula ultraconcentrada.
Cosmètica per a estimar
Si vols sentir-te fabulosa en el
Dia de Sant Valentí i ets una
gran fanàtica dels cosmètics,
has de saber que les marques
de bellesa s'han posat les piles
per presentar els seus aliats per

a aquesta jornada tan especial.
Amb qualsevol look queden
genial unes pestanyes llargues,
ben definides, corbades i amb
volum. Aconsegueix-amb la
màscara de Stendhal, que
ofereix una fórmula cremosa
amb ceres d'origen natural i oli
de jojoba que cobreix perfectament les pestanyes.
El gran aliat de la jornada de
Sant Valentí és el labial. Els
millors petons es donen amb
llavis ben hidratats i tenyits d'un
color radiant i de gran intensitat.
Terrybly Velvet Rouge, 9 My
Red, de By Terry, és una lluentor
suau i vellutat que envolta, amb

pigments mats concentrats, els
llavis per aconseguir un somriure radiant i setinat.
El Dia de Sant Valentí no t'oblidis
de lluir una manicura impecable.
Així, et sentiràs més còmoda
en el moment de lliurar o rebre
un paquet, descobrir què hi ha
dins i d'expressar-te amb gestos
per mostrar amor, admiració o
sorpresa. Les marques cosmètiques ho saben i han llançat
algunes propostes perquè res
falli en la jornada de l'amor.
Opi, en la seva secció Kiss My
Nails, ens presenta esmalts
vermells i roses, ideals per a
aquesta ocasió. A nosaltres ens

Serà un dia
inoblidable!
Joieria · Rellotgeria
DISPOSEM DE TALLER DE JOIERÍA
I DE REPARACIÓ DE TOTES
LES MARQUES DE RELLOTGES
-GARANTIA DE QUALITAT-

Guifré, 82 · 93 397 71 56
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encanta el Big Apple Xarxa,
un esmalt que trasllada el
vermell vibrant d'una poma a
les nostres mans, deixant un
aspecte sedós i revitalitzat per
a les ungles. A més, és garantia
d'un acabat brillant i durador.

Idees de regals per a ell
Cad a veg ad a més homes
estan interessats en cuidar la
seva pell, així que un bon kit
facial pot ser un meravellós
regal. Nosaltres et proposem
el kit D / Six de BDR, un cofre

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

amb productes especialment
pensats per a la seva pell, que
sol ser més gruixuda que la
femenina. Conté el netejador
per a pells grasses / mixtes
i irritades Re-Move PH (que
respecta la barrera protectora
de la pell i aporta frescor i
calma).
Una altra bona opció per a la
teva parella és el necesser
Because there is no skin B,
en color Midnight Navy, de
l'aliança Ecoalf i Lanconicum,
i que ofereix la hidratant Light
Moisturizer & After Shave Balm
de SAAL & Co i el bàlsam
multiusos d'Alex Carro.

Mercé Rodríguez

• Arrenjaments i reformes
• Roba a mida
• Roba de la llar
• Nuvies, comunions
i cerimonies
• Vestuari teatral i artístic
C/Prim, 179
de 10 a 14 i de 17 a 20h.
Dissabtes tarda tancat
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La Llegenda de Sant Valentí
Fabre Gemmòlegs
S'acosta el dia dels cors i les
sagetes per excel·lència, la
data en què els Enamorats
celebren el seu amor invencible. Però... Qui va ser realment
Sant Valentí? Davant de tot,
Valentí va ser un romàntic
empedreït. Fou sacerdot de
l'Imperi Romà, i en temps de
Claudi II, va desafiar el poder
reial oficiant casaments en
secret a parelles de joves
enamorats, en contra de la
voluntat de l'emperador de
reclutar els nois solters com a
soldats pel seu exèrcit. Aquesta desobediència a un decret
imperial injust el va portar
a ser empresonat, martiritzat i finalment executat un
14 de febrer de l'any 269. A

partir de llavors, cada 14 de
Febrer es ret Homenatge a
la seva memòria amb El Dia
dels Enamorats.És un dia on
ens envaeixen els missatges romàntics, els cors i els
c u pi d os, i que millor que
regalar una joia a la persona
estimada per recordar aquesta dolça data per sempre.
Una de les peces estrella per
regalar el dia dels Enamorats
són per exemple les plaques
amb gravat, tant de polsera
com de penjoll, on podreu
deixar escrit permanentment
el vostre missatge romàntic secret perquè la persona
estimada el dugui sempre.
A la botiga en trobareu un
ampli assortiment. I si voleu,
el Mestre Joier us pot fer una
joia completament persona-

litzada, única i exclusiva, al
vostre gust i amb un disseny
propi pensat només per a la
vostra parella.
Us hi esperem amb il.lusió!!!
I recordeu que davant l'amor
cal ser valent, com ho fou
Valentí!
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Gastronomia

Els borregos de Sant Antoni
400 g - Farina
1 - Ou
50 g - Margarina
50 g - Llard
20 g - Llevat premsat
15 cl - Llet
75 g - Sucre
1 copa - Anís

1 culleradeta - Comí
1 pell - Llimona rallada
Desfeu el llevat amb una mica
de llet calenta, afegiu-hi 100 g
de farina i deixeu-ho llevar una
estona.
Barregeu la resta de farina

amb l’ou, la pell de llimona ratllada, la margarina, el llard, la
resta de llet, el sucre, el comí
i l’anís. Treballeu-ho, afegiu-hi
la massa llevada i pasteu-ho
fins aconseguir una massa
compacta. Partiu-ho en dues
parts i feu-ne unes barres ci-

Cuina Catalana
i de Mercat
Carns a la brasa
Salons per reunions
i celebracions

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

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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líndriques de 4 cm de diàmetre. Deixeu-ho reposar una estona i poseu-ho a coure al forn
a 180º uns 15 minuts.

Deixeu que es refredi i talleuho a trossos de 2 cm de gruix.
Torreu els borregos ja partits
uns 5 minuts al forn.

Variacions:
Es poden fer diverses variacions afegint matafaluga i coriandre a la massa.

93 782 17 58 · www.ibericfusion.com

1h.

gratis

Eduard Maristany, 197 local 2 (al costat del Port Marina Badalona)
També ens podreu trobar a: CC Maquinista - CC Màgic Badalona
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Tips per a restaurants
a Sant Valentí
Cristina Iglesias
Community Manager

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

Vols que el teu restaurant
s'ompli de parelles enamorades aquest Sant Valentí? La
majoria de les parelles trien
un lloc tranquil i romàntic per
a sopar el dia dels enamorats
i com ja és habitual, el primer pas és buscar a internet
opinions d'altres usuaris. En
aquest dia tan especial, les
xarxes socials ens ajuden a
donar-nos publicitat, a cridar l'atenció, fins i tot podem
atreure a persones que ni tan

sols coneixien el nostre local.
Tot això el podem aconseguir
buscant l'ajuda d'un professional, però si vols fer-ho pel
teu compte, et donem alguns
consells per ajudar a que el
teu restaurant triomfi aquest
Sant Valentí.
*Crea un menú especial per
a enamorats, el pots promocionar, sobretot a Instagram.
*Organitza un sorteig o con-

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

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

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

Organització de festes, aniversaris,
grups, comiats, reunions familiars, etc.
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curs en la xarxa socials que
més seguidors tinguis, el
premi podria ser: els postres
d’un sopar gratis.
*Inclou a les teves publicacions fotografies relacionades, per exemple, unes galetes amb forma de cor o de
cava amb maduixes.

*Utilitza etiquetes relacionades, aquest dia serà Trending Topic .

els teus clients volen saber
què faràs aquest dia, no dubtis a explicar-l'hi.

*Permet-te ser cursi, omple
les teves xarxes de cors, ferho humanitza la teva marca.

És una bona oportunitat per
a generar visibilitat a la teva
marca, creant activitat en les
xarxes socials et faràs present i aconseguiràs visites a
la teva web o blog.

*Pregunta , comenta i crea
la teva pròpia comunitat,

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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Motor

Cupra Ateca, el SUV més ràpid
i potent de la seva classe
Cupra és la nova marca que
ha creat Seat per comercialitzar versions esportives dels
seus models. El primer Cupra
que arriba al mercat és l'Ateca.
Amb l'Ateca es pot anar molt
ràpid però també es pot viatjar
relaxadament. Amb un motor
de 2,0 litres de cilindrada i 300

cavalls de potència, tracció a
les quatre rodes i una caixa de
canvis DSG de set velocitats. La
seva velocitat màxima és 245
km / hi pot accelerar des d'aturat
fins a 100 km / ha 5,2 segundos. L'equipament de sèrie està
format per elements com un
dispositiu d'accés i arrencada

sense clau, carregador sense
fils, càmeres de visió perifèrica, sistema multimèdia amb
pantalla tàctil de 8 polzades,
navegador, instrumentació en
pantalla configurable, sistema
d'aparcament semiautomàtic i
una suspensió de duresa variable.
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Llar

La tendència Hipster
Redacció / ACPG

`

`

L’estil Hipster, de caràcter
nostàlgic, amb tocs vintage però totalment diferent,
també ha arribat al món de
la decoració.
Elegant i amb un toc 'vintage',
l'estètica hipster s'ha colat
a les nostres llars gairebé
s e n s e a d o n a r- n o s . Po s a
en pràctica aquestes idees
i submergeix-te de ple en
aquesta tendència.Us proposem diverses idees en les
quals es reflecteix el més
pur estil retrògrad i modern
a la vegada.
• Bicicletes:
Si alguna cosa caracteritz a a q u e s t a te n d è n c i a é s
la nostàlgia i l’eco-life. Un
mètode per no contaminar el
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món és utilitzar les bicicletes
de passeig.
Ara les podem veure entre
els articles més destacats en
aquest tipus de decoració a
l’entrada, a mode de prestatgeria, o fins i tot penjada a
la paret!
• Aquells
meravellosos anys:

Làmines amb un toc d’humor,
frases d’ahir i d’avui, mítiques
màquines d’escriure de tota
la vida, els vinils com a única
forma d’escoltar música...
• Must ask:
El famosos bigotis que estàn
per tot arreu, les gafapastes,
i ara, tot això arriba a casa!
Qualsevol lloc de la nostra

llar pot ser un feel like a Sir
de la decoració.
• Tendències
vintage i espais lliures:
La sensació d’espai, els tons
ocres i la fusta són els protagonistes, a més dels motius
pastel. A més, té un toc rústic
amb objectes en fusta i figures
d’animals com els cérvols.

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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NO PASSI
FRED AQUEST
HIVERN

Financiació

0%

sense
INTERESSOS
fins a 3 anys

INFORMA’T DE LES NOSTRES REBAIXES!
CALDERA ARISTON
CARES PREMIUM*

desde

CALEFACCIÓ TOTAL

CALDERA JUNKERS
CERAPUR CONFORT

1.260€

instal·lació i IVA inclòs

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

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

desde

1.695€
instal·lació

2.799€

instal·lació i IVA inclòs

i IVA inclòs

DES DE 47€
AL MES
Amb
programador
de regal

DES DE 77.75€ AL MES

tovalloler o
termostat
de regal

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

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

EL SEU INSTAL·LADOR DE CONFIANÇA A BADALONA
39

LL.indd 3

04/02/2019 12:10:58

Horòscops
Facilitat Imma del Destí AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)
En temes de feina haureu
de ser més responsables
i tenir més clares les
coses per poder fer el
que més us convingui.
De fet, esteu en un bon
moment per fer negocis.

CRANC
(21/6 al 21/7)
Tindreu pensaments
originals i moments
ben distrets en els
quals podeu riure molt.
És important que els
valoreu i els potencieu
p e r g a u d i r- n e m é s
temps.

TAURE
(19/4 al 19/5)

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Us faltarà decisió i direcció
per estar més bé; de
totes maneres, sabreu
fer les coses bé per trobar
aquesta direcció; per tant,
no patiu i mireu de donarvos temps.

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

La vostra serenitat posant
ordre en qüestions de
relacions, sobretot de
parella, us portarà a
assegurar la vostra
posició. Feu el que sentiu
i doneu espai a qui en
necessiti.

Seran dies per treballar
amb persones d’alts
càrrecs; potser només hi
parlareu algun moment
però us pot ser interessant
prendre consciència que
són persones que us
poden obrir portes.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

Estareu una mica esverats
i si no us freneu podeu
tenir moments de massa
nervis, cosa que no és
gaire bona. Us convé
saber que agafar-vos
les situacions amb més
calma seria interessant.

La necessitat d’estar amb
els amics us farà buscar
moments de reunió i
de compartir. Us puc
assegurar que serà molt
agradable per a vosaltres
passar aquestes estones
amb altres persones.

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Estareu creatius i
desperts de ment, i és
bo que ho feu servir per
a tot el que sigui possible,
ja que de vegades costa
tenir idees i a vosaltres us
en sobraran.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
No estareu d’acord amb
el vostre cos i us vindran
ganes de cuidar-vos i
de treballar pel vostre
aspecte. Tot això està bé
i és ben bo que us cuideu
però no en feu un abús.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
L a famí li a ser à u n
bon puntal i un reforç
important i de molta
c o n s i d er ac i ó p er a
vosaltres; és bo tenir
el suport dels de casa,
sobretot si esteu passant
moments baixos.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
Tindreu projectes per
casa que es preparen
per ser portats a terme
a llarg termini, no els
vulgueu fer tots en dos
dies; haureu de treballar
la paciència i així serà
més pràctic.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
Aneu molt amb compte
amb els diners, que
sembla que us fugen de
les mans i si no esteu al
cas quedareu nets com
una patena. El tema està
en el fet que la vostra part
capritxosa està al màxim.

Frases cèlebres

«

Més que les idees, als
homes els separen els
interessos

»

Alexis Tocqueville

«

Combatre's un mateix
és la guerra més difícil; i
vèncer-se la victoria més
bellai

»

Friedrich Von Logau
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Méteo

La méteo setmana
del 28 de gener
al 3 de febrer
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

El xàfec de divendres a la nit,
va ser breu però va descarregar
amb força. Va anar acompanyat de tempesta, i fins i tot de
pedra. Al Centre de Badalona es van arribar a mesurar
algunes pedres de més de mig
centímetre de diàmetre, i alguns
carrers de Barcelona van quedar
emblanquinats. Fotografia de
Marc Llach, des de Premià de
Mar.

Sudokus
Nivell fàcil

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La setmana passada vam tenir
el temps una mica remogut. Van
anar creuant diversos fronts que,
sobretot, van portar nevades al
Pirineu. Fora d’aquest sector,
de pluja en va caure més aviat
poca. També la temperatura
va patir alt-i-baixos importants,
per bé que no va ser fins al cap
de setmana que va retornar
l’ambient de ple hivern, amb
mínimes per sota dels 5 °C a tot
el municipi. Però el més destacable de tot va ser el vent. A
Badalona hi va haver tres dels
set dies amb ratxes fortes de
vent, superiors als 50 km/h, i
això que la costa central sol
quedar a raser de la tramuntana
i el mestral. En canvi, en altres
indrets del territori, més exposats
a les ventades, les ratxes van
arribar a ser violentes. Segons el

Servei Meteorològic de Catalunya, a Portbou (l’Alt Empordà) es
va registrar un cop màxim de 184
km/h, el registre més important
des del 24 de gener de 2009. O
en el cas de Mas de Barberans
(el Montsià), amb 136 km/h, fou
el cop de vent més fort des de
l’any 2007. Tot sembla indicar
que l’anticicló té ganes d’acostarse cap a nosaltres altra vegada.
Temp màx

17,3 °C el dia 31

Temp mín
Hr màx

4,4 °C el dia 3
81% el dia 1

Hr mín

17% el dia 3

Press atm màx 1022,2 hPa dia 3
Press atm mín 989,0 hPa el dia 1
Vent màx

59,5 km/h (nordoest) el dia 28

Precipmàx 24h 3,0 l/m2 el dia 1
Precip anual
19,0 l/m2
*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Nivell difícil
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Anuncis per paraules

TREBALL
SE OFRECEN SERVICIOS
Técnicos de Informática en
domicilio, Santa Coloma y alrededores. Formateo y reparación de
ordenadores PC. Presupuesto sin
compromiso. Edineiluis@gmail.
com. 604 144 646
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
SEÑORA RESPONSABLE,
busca trabajo para cuidado de
personas mayores o limpieza, por
horas. 631 602 007
CHI CA BUS CA TR ABA JO para cuidado de personas
mayores o limpieza. Asistente de
Cocina. Jornada completa o por
horas. 698 843 461
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
CHI CA BUS CA TR ABA JO para cuidado de personas
mayores o limpieza. Disponibilidad inmediata. 697 838 174
CHI CA BUS CA TR ABA JO para cuidado de personas
mayores, niños o limpieza, por
horas. Disponibilidad inmediata.
632 993 780
CHI CA BUS CA TR ABA JO para cuidado de personas
mayores o limpieza. 632 321 330
CHICA BUSCA TRABAJO
para cuidado de gente grande,
limpieza o canguro. Incorporación
inmediata. 691 145 789

SEÑORA BUSCA TRABAJO para cuidado de personas
mayores, con mucha experiencia
y referencias. 602 332 862
CHI CA BUS CA TR ABA JO para cuidado de niños y/o
refuerzos escolares, en inglés
y alemán. Cinco (5) años de
experiencia. 631 425 579
CHICA CON MUCHA
EXPERIENCIA, busca trabajo
para cuidado de niños y personas
mayores. 657 109 558
CHI CA BUS CA TR ABA JO para cuidado de personas
mayores, interna o externa.
631 911 351
CHICO BUSCA TR ABAJO para cuidado de personas
mayores, con experiencia.
645 452 535
BUSCO TRABAJO para cuidado de personas mayores, limpieza, con experiencia, referencias.
Externa. 663 795 128

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 BUSCA TRABAJO para cuidado de personas
mayores, niños o limpieza, fija o
por horas. 640 636 904
SE OFRECE CHICA para
labores domésticas, cuidado de
niños y personas mayores.
622 453 066
CHI CA BUS CA TR ABA JO para cuidado de personas
mayores o limpieza, tiempo
completo. 656 868 998
CHI CA BUS CA TR ABA JO para cuidado de personas
mayores en las tardes, noches
y fines de semana. 632 385 057
CHICA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,

niños y labores del hogar. Fija o
por horas, con experiencia.
698 084 797
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

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

Necrològiques
5 de febrer
• Ana Balboa Osuna
• Ramona Monroy Báez
• Manuel Bote Iglesias
• Sebastian Amaya Manzano
• Pedro Martínez Rojo
• María Rodríguez Bailén
• Magda Rodrigo Rodón
• Francisco López Torralba
4 de febrer
• Catalina Beltrán Delgado
• Miquel Lleonart Casadevall
• Rosario Gambarte Ochoa
• Antonio Tenedor Martínez
• Aurora Yuste Andrade
• Paulino Galán López
• María Asunción Martínez
Olmedo
3 de febrer
• Pedro Gallardo Flores
• Santi Lagunas Durán
• Filomena Culebra Reyes
• Antonio Gómez Conesa
• Venancio Martínez Iruela
• Fina Villanueva Huerta
• José Lérida García

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
Any 1958, passada de Sant Antoni Abat
per la Via Augusta.
Foto antiga: Francisco Molina Romero
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
Avd. Martí i Pujol, 102
Tel. 93 880 59 02

Horari: Dilluns a divendres de 9 a 13h. a 16 a 19h.
Instal·lacions de calefaccions, calderes, aires condicionats, gas, electricitat, manteniments e instal·lacions de
plaques solars i tramitacions de tota mena de butlletins.
Tracte personalitzat i sense compromis...Vine i ens
coneixeràs
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè a la gent li fa molta il·lusió quan se'l troba
i volem tenir un detall als nostres clients al venir
a la nostra botiga.

www
.e
Del 21 ltotbadal
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al 28
d'octu a.cat
bre '1
6

www
.e
Del 11 ltotbadal
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al 18
cat
de ju
ny '1
6

Especi

al pàg.
29-37

'A l'air

e lliure

'

@elisa

.igles

El lu
arribe Els Playm
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re
a
l
Posa't en contacte
amb nosaltres:

651 976 517

comercial@totbadalona.com
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Vols repartir el
TOT al teu comerç?
06/02/2019 11:12:00

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
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
Providencia, 1-7
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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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)

Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h
PRECIOS IVA NO INCLUIDO

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

LIQUIDACIÓN
DE STOCKS!
Porcelánico
60x60 cm
1ª Calidad

5,9O

SAVANA

Modelo Minuit.

Por sólo

1P GRESS ARGENTONA171.indd 1

€/m2

ANTRACITA

GRIS
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