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PISOS ALQUILER
MAGNÍFICOS PISOS DE ALQUILER EN ZONA RESIDENCIAL CON VISTAS
AL MAR Y AL PUERTO, CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, TODOS A
ESTRENAR.

PISOS

2, 3 Y 4 DORMITORIOS DESDE 975 € CON PLAZAS DE
TODOS EXTERIORES, MUY LUMINOSOS AMPLIOS CON
VISTAS AL MAR. CON ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD, SUELOS DE
PARKET, DOBLE CRISTAL EN VENTANAS .
DE

PARKING.

AMPLIAS

TERRAZAS CON VISTAS AL MAR Y AL PUERTO, LUZ NATURAL

TODO EL DÍA

SITUADOS

FRENTE AL FUTURO CANAL, EN ZONA TRANQUILA, BARRIO

RESIDENCIAL FAMILIAR DISPONE DE ZONA COMUNITARIA CON ÁREA
DE JUEGOS INFANTILES Y PISCINAS.


SOLICITE INFORMACIÓN!!
contacto@gruposam.es
934 62 27 29
LOCALES
OPORTUNIDAD INVERSIÓN DE LOCALES CON SALIDA DE HUMOS DESDE 66.000€ , EN MARINA
BADALONA EN EL FUTURO CANAL , CON ZONA PEATONAL Y ZONA DE EXPANSIÓN INMEJORABLE.
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La Setmana

El Club Natació Bétulo
perilla per l’actual Llei de Costes
Ciutat | Carles Carvajal

El Club Nàutic Bétulo passa un
dels moments més complicats
des de la seva creació, l'any
1972. L'actual normativa de
la Llei de Costes, depenent
de l'actual Ministeri per a la
Transició Ecològica, com ara
s'anomena l'antic Ministeri de
Medi Ambient, posa en perill
l'edifici arran de platja, que
inclou l'espai principal, les
embarcacions i la piscina del
club. Ara mateix la junta està
esforçant-se a poder demanar
una pròrroga i que aquesta
sigui acceptada per Costes. Un
dels punts d'obligat compliment
per part dels clubs nàutics, o
bé edificis arran de mar, són
el total de metres que poden
ocupar. La nova normativa de

Costes marca uns 300 metres
quadrats, però el club Nàutic
Bétulo ocupa uns 800 metres
quadrats perquè té una piscina
descoberta pels seus socis, i
uns 2.000 si també comptem
la zona de les embarcacions.
L a presidenta del Bétulo,
Sònia Oliveras, ha explicat al
TOT que no poden, ni volen
renunciar a cap instal·lació
del club perquè són essencials per la super vivència
del club badaloní. Oliveras
que ara per ara treballen a
poder prorrogar la concessió
i també declarar el Bétulo,
Bé d'Interès Local. Amb
aquesta declaració, per part
de l'Ajuntament, seria més
fàcil poder tenir llum verda
a la pròrroga. Aquest tràmit,
segons ha avançat Oliveras,

serà portat al ple municipal
aquest mes de febrer o bé
durant el mes de març, tal
com s'està treballant des del
passat estiu amb el consisto r i. Aq u e s t tr à m i t , p er ò,
no representa que el club
pugui obtenir directament la
prorroga, segons reconeix
la presidenta del Bétulo. Un
altre escenari seria declarar
el club, Bé d'Interès Nacional,
uns tràmits més complexos.
Oliveras ha explicat que justament aquesta setmana tres
clubs nàutics catalans han
rebut l'expedient de Costes
que els obliga a cessar la
seva activitat. Un dels clubs
també afectats, el Club Nàutic
Cabrera, al Maresme, ja ha
tancat portes perquè no ha
pogut renovar la seva conces-
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La Donzella
pendent de la renovació
Pel que fa a la Donzella, segons
ha pogut saber el TOT, continuen depèn de la tramitació de
la seva pròrroga. La Donzella fa
temps que treballa per renovarla, però el dia d'avui encara no
ha estat possible. De moment, la
darrera paraula la tindrà Costes
per renovar aquesta concessió
històrica.

El Nàutic no depèn
de Costes i va renovar
la concessió
Un cas diferent del Club Nàutic
Bétulo o de la Donzella el
trobem al Club Natació Badalona. El president de l'entitat, Marc
Estruch, ha explicat al TOT que
tenen la concessió vigent fins
d'aquí a uns 40 anys. Estruch ha

detallat que fa tres anys, un cop
van renovar la junta, van afrontar
la renovació de la concessió. El
president del Natació Badalona ha explicat que després de
moure molta paperassa van
descobrir que la seva concessió
depenia de Ports de la Generalitat i no pas de Costes. El tram
badaloní que va des del Port i
fins a Roca i Pi depèn de Ports, i
per aquest motiu va ser molt més
fàcil poder renovar la concessió,
segons explica Estruch. Per la
seva part, la Piscina Municipal
Coberta es troba també en zona
de domini portuari. El títol de la
concessió és per Ordre Ministerial de 31 de maig de 1966
i el titular és l’Ajuntament de
Badalona. D’acord amb el títol
concessional la caducitat és el
31 de maig de 2066.

Diferents situacions
depenent de cada club
nàutic
A Catalunya els clubs de platja
s'agrupen en sis tipologies
diferents. Un total d'onze dels
trenta-quatre que hi ha estan
regularitzats i mantenen la
seva seu social en zona de
servitud de protecció i la zona
d'avarada en servei de temporada. Dos més estan tutelats
per la Subdirecció General de
Ports perquè estan en domini
portuari. Deu instal·lacions, per
la seva dimensió, s'han d'ajustar
a l'actual llei de Costes. D'altra
banda també hi ha clubs nàutics
amb embarcacions de vela i
motor que presenten ocupacions
importants, habitualment amb
restaurant, i que ocupen l'espai
de platja.
5
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Les obres de trasllat del
col·lector continuen a bon ritme
Obres de reparació a la
Travessera de Montigalà
El Departament de Manteniment de Via Pública de
l’Ajuntament de Badalona
ha fet una obres de reparació urgent, durant aquesta
setmana, de la calçada del
tram descendent de la Travessera de Montigalà a l’alçada
del carrer de la Ciència. Feia
temps que aquest punt tenia un
asfaltat degradat i s’hi havien
produït nombrosos forats a la
calçada.
Imatge de les obres de trasllat del col·lector de llevant
Obres | Carles Carvajal

Part de la platja està de potes
enlaire. El tram, des de davant
del carrer de Mar i fins passada la piscina Mireia Belmonte,
està afectada pel trasllat del
col·lector de llevant. El temporal
del passat mes d’octubre va
obligar a realitzar unes obres

d’emergència en aquest tram
del col·lector que havia quedat
al descobert. Les obres faran
possible desviar part d’aquest
tram uns metres més cap a
terra. La previsió, segons fonts
municipals, es poder acabar
aquest traslladat abans que
comenci la propera temporada
de bany, a finals de maig.

Badalona completa la instal·lació de desfibril·ladors
automàtics a tots els espais esportius
Salut | Carles Carvajal

Els poliesportius de Montigalà i dels Països Catalans i els
camps de futbol de Lloreda,
Pere Gol i Pomar ja estan dotats
de desfibril·ladors automàtics,
completant la segona fase per
aconseguir que Badalona sigui
una ciutat cardioprotegida.
Amb la incorporació dels nous
desfibril·ladors en aquestes
cinc instal·lacions esportives,
aquest equipament de cardioprotecció ja es troba a tots els

poliesportius, els camps de
futbol municipals, la piscina
municipal Mireia Belmonte i
a les pistes d’atletisme Paco
Águila. D’aquesta manera
l’Ajuntament de Badalona ha
dotat de desfibril·ladors les
instal·lacions esportives que,
generalment, acullen un nombre
d’usuaris més elevat. Per tal
de fer de Badalona una ciutat
cardioprotegida s’ha dotat de
desfibril·ladors automàtics els
sis mercats municipals i a les
farmàcies de la ciutat.

Mobilitzacions dels avis
i avies de Can Mercader
Els socis i sòcies del Casal de
Can Mercader continuen reclamant poder tornar al seu local
de sempre. Durant les darreres
setmanes, els avis i avies han
sortit al carrer, coincidint amb
la manifestació dels dilluns
de Marea Pensionista, per fer
sentir la seva veu. Els socis
demanen a l’Ajuntament una
solució per poder tornar al
seu local.

Guanyem presenta
la seva llista electoral
Guanyem ha presentat la llista
electoral per les municipals del
26 de maig. La cap de llista, tal
i com ja va anunciar la formació, serà Dolors Sabater, que
repetirà per segona vegada
encapçalant la formació. La
número 2 serà la militant de
la CUP, Nora San Sebastián,
la 3, l’ex regidora d’ICV-EUiA,
Carme Martínez i al 4, el militant
de la CUP, i activista, Toni
Flores.

6

Actualitat-6.indd 1

13/02/2019 10:14:45

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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Tres centres de Badalona seran
instituts escola el curs vinent
Conveni amb Sareb per la
cessió de dos habitatges
L’Ajuntament, a través de
l'empresa pública de gestió
d'habitatge Engestur, van signar
divendres a Madrid un conveni
de col·laboració amb la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració
Bancària (Sareb) en matèria
d'emergència habitacional. El
consistori disposarà de dos
habitatges per parc públic.

Pati de l’escola Sant Jordi, al barri de Pomar
Educació | Carles Carvajal

El p r o p e r c u r s , Ed u c a c i ó
desplegarà tres nous instituts escoles a Badalona en
un model que té per objectiu reduir l’absentisme i el
fracàs escolar dels alumnes
i millora la convivència als
centres. Seran les escoles
Rafael Alberti, Baldomer Solà
i Sant Jordi. La mesura, que
vol donar continuïtat a una
línia oberta el curs 2004-2005,
amb la creació dels primers
instituts escoles. Els instituts
es c o la p er m eten que una
sola direcció i un sol claustre
atengui infants d’entre 3 i 16
anys amb un projecte educatiu
de continuïtat, malgrat que se
separi clarament la Primària i
la Secundària. De fet, Bargalló
ha explicat que les dotacions
de professorat seran les que
requereixin cadascun dels
nivells educatius. Per tirar
8
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endavant aquesta mesura,
no es faran, de moment, edificis nous, sinó que en tots
els casos s’aprofitaran les
infraestructures actuals, amb
obres d’adequació o reformes petites. El Departament
d’Educació, en la planificació
dels instituts escola, ha tingut
en compte diferents circumstàncies que aconsellaven la
seva creació. Per exemple,
la necessitat de dissenyar
un projecte pedagògic per la
zona, i que suposi una millora
dels resultats educatius o una
millora de la convivència als
centres. També la necessitat
d’ampliar l’oferta d’ESO en
zones on els instituts tenen
una escolarització molt alta;
el fet de donar solució a zones
allunyades que obliguen a
llargs desplaçaments; i ser un
element de millora en zones
d’absentisme i abandonament
prematur.

L’aparcament de la Plana
estrena punts de
recàrrega elèctrica
El pàrquing privat de la Plana
acaba d’estrenar quatre nous
punts de recàrrega elèctrica
pels vehicles que hi aparquen.
El pàrquing, gestionat per
Saba, disposa d’aquestes
places gràcies a un conveni
amb l’empresa Endesa. De fet,
la intenció es disposar de 8.500
punts d’accés públic, durant els
propers 5 anys, a tot l’Estat.

Denuncien dos casos
de presumptes abusos
sexuals a l’escola Mireia
Dos exalumnes de l’escola
Mireia de Montgat han denunciat públicament, durant els
darrers dies, haver estat víctimes d’abusos sexuals comesos
per un professor de religió
que va morir fa uns anys. El
primer dels dos, en un cas
avançat pel digital “el nacional.cat”,va fer públic els fets a
través de Facebook després
que l’arquebisbe de Tarragona
minimitzés fets semblants.

13/02/2019 10:47:03

Mossos vigilen els jutjats de Badalona
i redueixen patrulles al carrer
Badalona manté la quarta
posició de Catalunya en
població

Seguretat | Carles Carvajal

Patrulles dels Mossos
d’Esquadra de Badalona custodien, des del passat dimecres,
les tres seus judicials de la
ciutat, les 24 hores del dia.
Tot plegat arriba després que
el TSJC va ordenar aquesta
vigilància per part dels Mossos
després de les accions de
protesta realitzades pels CDRs
els darrers mesos a les portes
de diversos jutjats de Catalunya.
A Badalona això s’ha traduït en
patrulles dels Mossos, les 24
hores del dia, davant de les seus
judicials del carrer d’en Prim,
carrer Francesc Layret i també
al carrer Santa Bàrbara. En total

tres patrulles. Això representa,
per tant, destinar als jutjats uns
recursos que fins ara hi havia a
les comissaries.

La ciutat té, segons dades
del darrer Idescat, 217.741
per sones c ensad es. Am b
aquestes xifres, Badalona continua ocupant la
quar ta posició en nombre
d’habitants. Molt a prop se
situa Terrassa, tercera població, amb 218.535 habitants.
Fa un any, la ciutat del Vallès
va superar Badalona en
nombre de persones censades. Tot i això, la diferència
entre Badalona i Terrassa, en
nombre d'habitants, no arriba
als 1.000 veïns.

CURS SUBVENCIONAT PER A PERSONES A L’ATUR
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

CURSOS

HORES

OPERACIONS AUXILIARS DE
MUNTATGE DE XARXES
ELÈCTRIQUES
REQUISITS D’ACCÉS

260

INICI PREVIST

HORARI

01/04/2019

DE DILLUNS A DIVENDRES
AL MATI DE 09:00 A 13:00
HORES

Estar inscrit a l’OTG
Tenir mínim Educació Secundària Obligatòria (ESO) ó accés mitjançant prova de nivell

MÉS INFORMACIÓ:
formació@aemifesa.org Srta. Lourdes Gil Tel. 93 384 60 75
Edifici “CATT Gremi” Av. Comunitat Europea, 34
Parc Comercial Montigalà – 08917 Badalona

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER LA INSCRIPCIÓ:
 DNI/NIE, full d’alta de la demanda d’ocupació (DARDO OTG)
 Document acreditatiu de la formació reglada.

Amb el finançament de:
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El 26 de febrer s’estrenaran els canvis
a les línies de busos de Badalona
Els bisbes demanen
perdó a Tiana pels casos
de pederàstia
Els bisbes catalans, en una
trobada a Tiana, han demanat
perdó a les víctimes d'abusos
sexuals per part de sacerdots
i religiosos, en un comunicat
conjunt de la Conferència
Episcopal Tarraconense que
agrupa totes les diòcesis catalanes i en què expressen la seva
repulsa unànime per uns fets
que, asseguren, els omplen "de
vergonya i de dolor".

Imatge dels nous vehicles de Tusgsal
Transport | Redacció

E l p r òx i m d i m a r t s , 2 6 d e
f e b r e r, a r r i b a r a n c a n v i s
importants a diferents línies
d'autobusos de Badalona.
La ciutat estrenarà nous
vehicles híbrids i elèctrics
q u e d o n a r a n s e r ve i a l e s
noves línies Metrobús M1,
M6, M19, M26 i M30. També
hi haurà millores a les línies
B24, B29 i M28. De fet, el
26% dels busos que circul ar an p er B ad al o na ser an
hí br id s. L a M1 substituirà
la B1, i anirà d el Fond o a
Pep Ventura, cada 10 minuts.
La M6, substituirà la B6, i la
M26 i la M30, la B26 i B30,
que també circularan cada
10 minuts, amb els mateixos
recorreguts. A més, la M28

funcionarà amb 12 vehicles
articulats.
La B24 arribarà
a Morera i Pomar
U n a d e l e s n ove t at s m é s
destacades arribarà a la línia
B24 que incorporarà vehicles
articulats de 18 metres, amb
capacitat un 30% superior als
busos que circulen per Badalona. A més, la B24 ampliarà
el seu recorregut i arribarà a
Pomar, passant per Montigalà,
Bufalà i Morera. Aquesta línia
seguirà arribant a la Ronda de
Sant Pere, a Barcelona. A més,
les línies B24 i B29 passaran
cada 12 minuts i no cada 15,
com fins ara. La presentació d’aquestes línies s’ha fet
aquest dimecres en un acte a
la plaça Josep Tarradellas.

Albiol organitza el primer
“Foro Badalona” centrat
en el món de l’esport
El cap de llista del PP, Xavier
Garcia Albiol, va presentar
aquest dimarts el primer “Foro
Badalona”, un espai de trobada sectorial en el que diversos
ponents exposaran la seva visió
sobre la ciutat. El primer “Foro
Badalona” va tenir com a títol
"Reptes i oportunitats esportives per a la Badalona del futur"
i va celebrar-se al Camp de
Futbol de Montigalà. Durant
l’acte, Albiol va prometre una
forta inversió municipal, si arriba
a l’alcaldia, en les instal·lacions
municipals esportives.
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Esports

A la Copa tot és possible
Laprovittola contra Marcelinho, duel de quarts de final a Madrid. / Foto: David Grau - CJB
Bàsquet | Jordi Creixell

Amb humilitat però sense
renunciar a res. La Penya torna
a la Copa i ho fa amb ganes de
donar la campanada al WiZink
Center de Madrid. Ser-hi ja
és un premi a l'extraodinària
temporada que està fent l'equip,
però els de Carles Duran no es
conformen només amb això.
El primer escull a superar és
el Kirolbet Baskonia, aquest
divendres a les 7 de la tarda

en el tercer duels quarts de
final. Un rival d'altura però que
els verd-i-negres ja van estar
a punt de tombar a l'Olímpic
fa unes setmanes (67-68). Un
partit on Marko Todorovic va
tenir el tir de la victòria, que
malauradament no va entrar. El
montenegrí arriba a la cita de la
Copa en un moment de forma
extraordinari i juntament amb
Nico Laprovittola haurà d'agafar
el timó d'una Penya que és la
plantilla més jove del torneig.

Poca experiència però tota la
il·lusió del món per vèncer els
vitorians, un equip molt físic que
malgrat les baixes de Shengelia
i Granger segueix comptant
amb una plantilla temible. A un
sol partit, però, tot és possible.
I la Penya vol ser dissabte a les
semifinals, on es trobaria amb
el Real Madrid o l'Estudiantes.
En cas d'accedir a la final,
l'Ajuntament ja ha anunciat que
instal·larà una pantalla gegant a
la Plaça de la Vila.

Carles Duran: "Tenim armes per poder guanyar el Baskonia"
Carles Duran, que contra el
Tecnyconta va complir el seu
partit 100 com a tècnic a l'ACB,
té clar que la Penya no surt
a les travesses, però això no
vol dir que l'equip afronti la
Copa sense ambició. “Anem a
intentar guanyar el títol. És cert
que segurament tenim un 2 o
un 3 per cent de possibilitats,
però tot passa pel partit de
Baskonia", ha dit l'entrenador
verd-i-negre, assegurant que
la Penya també afronta la cita

Carles Duran. / D. Grau - CJB

amb la seva particular quota de
pressió: "Nosaltres també tenim
pressió. És cert que hi ha equips
que han de guanyar sí o sí. I

que nosaltres, si no guanyem
la Copa, no crec que passi res
i tornarem a Badalona amb un
somriure. Però volem guanyar i
no venim de passeig". Pel tècnic
el Baskonia és un equip molt
dur i amb més experiència en
aquests tornejos, però aposta
pels seus homes: "Tenim armes
per poder guanyar un equip que
ho està fent molt bé". Segons
Duran, serà clau l'encert però
sobretot el rendiment defensiu
i "igualar el nivell físic".
11
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Dotzena victòria per consolidar-se
entre els vuit millors
Bàsquet | Jordi Creixell

La Penya arriba a l'aturada
de la Copa en una situació
immillorable a la lliga ACB.
La vintena jornada va ser
absolutament rodona per als
badalonins, que no només
van tombar el Tecnyconta amb
una nova actuació convincent
(88-73), liderats per un Marko
Todorovic immens (19 punts, 9
rebots i 35 de valoració, rècord
personal a l'ACB), sinó que a
més van veure com punxaven
molts dels seus rivals directes. Amb 12 triomfs el sarró,
els verd-i-negres tenen un
coixí de dues victòries respecte al novè classificat i estan
empatats amb el cinquè i el
sisè, l'Iberostar i el València.

L'ACB no tornarà fins al 2 i 3
de març, quan la Penya anirà
a Fuenlabrada. El motiu és
que després de la Copa arriba
una nova finestra FIBA. Nico
Laprovittola, però, ha anunciat
que aquest cop no jugarà amb

Arribarà Boungou-Colo
La Penya, a més, ha sabut
sobreposar-se a tots els entrebancs, incloses dues lesions
de gravetat com les de Dawson

i Birgander. La primera feina,
assolir la permanència, ja està
feta, però l'equip i el club volen
més. Per això arribarà un

Todorovic es va enfilar fins als 35 de valoració / Foto: David Grau - CJB

Laprovittola descansarà en la finestra FIBA
l'Argentina: "Descansaré. És el
millor per poder estar bé a la
recta final de la temporada. És
cert que només jugo un partit
per setmana, però acumulo
molts minuts". Qui si marxarà
serà Xabi López-Arostegui.

relleu per a Dawson, que serà
l'aler francès Nobel BoungouColo (2m03), exjugador del
Betis.

L'infantil de la Penya, a la Minicopa Endesa
Bàsquet | J.C.

El pavelló de Magariños és
l'escenari, des de dimecres, de
la Minicopa Endesa, que un any
més es disputa paral·lelament a
la Copa ACB. El Divina Joventut
és un dels vuit equips que lluita
per aixecar el títol diumenge al
WiZink Center. L'infantil A verdi-negre, que entrena Héctor
Sánchez, està enquadrat en el
grup A, amb el Real Madrid, el
València Basket i el Movistar
Estudiantes. A l'altre grup, el B,
hi ha el Barça Lassa, l'Iberostar

L'equip de la Penya a la Minicopa / Foto: ACB.COM

Canarias, el Gran Canària i el
Tecnyconta Saragossa. Els dos
primers de grup jugaran les
semifinals aquest dissabte. Tots

els partits es poden veure pel
canal de Youtube de l'ACB i la
final s'emetrà per #Vamos, de
Movistar.

12

Sin título-1 2

13/02/2019 11:55:45

El Badalona s'enlaira
Els Dracs, intractables
a la lliga estatal (7-48)

Els escapulats han sumat 7 punts en els tres darrers partits / Foto: Levante UD
Futbol | J. C.

Segona victòria consecutiva
del Badalona, que permet als
escapulats respirar una mica
més tranquils i allunyar-se de
la zona de perill. El Llevant va
dominar durant el primer temps
i va tenir diverses ocasions
per marcar, però aquest cop
la sort va estar del cantó del
Badalona, que a més es va
avançar amb un gol en pròpia
porteria. En la represa els
badalonins van millorar i van

fer un pas endavant, marcant
el 0-2 amb una gran jugada
de contracop culminada per
Chacopino. Malgrat tot, va
tocar patir després del golàs
d'Eneko (1-2), en uns minuts
finals on els de Juanjo García
van desaprofitar un penal.
Els tres punts, finalment, van
viatjar cap a Badalona i els
escapulats, aquest diumenge a
l'Estadi (17h), tindran una nova
oportunitat de seguir sumant.
El rival, el València B, penúltim
a la classificació.

El Seagull perd amb el campió coreà

El Seagull va aprofitar l'aturada de la lliga per
jugar un amistós a l'Estadi contra el campió
de Corea del Sud, el Hyundai Red Angels. Les
asiàtiques es van acabar imposant per 1-2 i el gol
badaloní el va fer Sara Serna. Aquest diumenge
torna la lliga i les Gavines juguen al camp del SE
AEM de Lleida. Foto: @CE_Seagull

Els Dracs continuen invictes a
la lliga (3-0) després de vèncer
al camp dels Mallorca Voltors
(7-48). El "quarterback" Hunter
Correll va donar sis passades
d'anotació i els "touchdowns"
badalonins els van fer Guillem
García (2), Taylor Ekstrom (2),
Raúl Cernuda, Edu Morlans i
Marc Piña.

Triomf dels Taurons
contra el Mataró (29-24)
El Rugby Club Badalona va
vèncer el CN Mataró (29-24)
i segueix en les primeres
places de la primera catalana,
tercer amb 22 punts.

El Sosmatic seguirà
a la Divisió d'Honor
El primer equip del Club Tennis
Taula va vèncer l'Escala (2-4) i
virtualment ha assegurat continuar una temporada més a la
Divisió d'Honor.

L'Industries Santa Coloma aterra a l'Olímpic

L'Industrias Santa Coloma de futbol sala jugarà
aquest dissabte el primer partit a l'Olímpic de
Badalona, contra l'Osasuna Magna (18h). L'equip
s'hi trasllada temporalment, fins al 2020, per les
obres de remodelació del Pavelló Nou de Santa
Coloma. Per aquest primer partit l'entrada és de
franc. Foto: @fsalagarcia
13
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La imatge

40 anys de Falciot,
una marca badalonina de Fórmula 1430
Falciot va ser una marca de
cotxes de competició creada
a Badalona per l’emprenedor
Josep Teixidó, que fabricà un
model de cotxe monoplaça
per la Fórmula 1430, l’any
1979, ara fa 40 anys. Competí
durant quatre temporades
(1981- 84) amb el pilotatge
de Federico Van der Hoeven,
Joan Miquel Molons i Juan
Pedro Borreguero, que assolí
tres terceres posicions en les
curses del 1982.
Malgrat l’esforç i la utilització de tècniques i dissenys

moderns, el cotxe no va poder
ser desenvolupat i en acabar
la Fórmula 1430 (anomenada

#totbadalona a Instagram

Fórmula Nacional els últims
anys) el projecte fou cancel·lat
definitivament.

De esto de que ves #latribu
#película y te das cuenta que
se desarrolla en #Badalona y
de esto que te entra #morriña
@MeigaMorgana

En els últims tres mesos
s’han recollit 59 mm dels
130 mm que tocaria (correspon al 45% de la precipitació mitjana, tan sols)
@meteobdn

Avui l'@AjBadalona ha enviat
@Badalona_GUB davant el
@cbadalones Resultat:
voreres lliures de cotxes pels
vianants, trànsit rodat més
fluid
@ictlogist

Etiqueta les teves fotos de Badalona, Montgat i Tiana
amb l'etiqueta #totbadalona. Cada setmana triarem una imatge a la
nostra secció d'Instagram.
14

Opinio-18-19.indd 1

12/02/2019 11:08:10

PROPERS
SUPLEMENTS

DENTAL

ÒPTIQUES
PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM
651 976 517

ANUNCI OBERTES CAL.indd 1

13/02/2019 11:03:23

El personatge

Khan, raper badaloní
que triomfa a tot el món
via Twitter @totbadalona

74 vots

Participaràs en alguna de les
activitats organitzades del
Festival de Màgia de Badalona?
No, no hi participaré 84%
Sí, hi participaré 16%

Enrique Rico, més conegut
com a Khan, és un cantant
d e B ad a l o n a q u e h o e s t à
petant arreu. L'artista, que va
començar amb només 13 anys,
és conegut sobretot per la seva
faceta com freestyler, havent
par ticipat en nombroses
batalles de rapers. Khan també
ha llançat treballs gravats en

estudi, com "Venom", l’any
2014 i "Cullinan" el 2015. L'any
passat va aparèixer el seu nou
disc amb el títol de "Nébula"
amb cançons trap. Els seus
vídeos a Youtube tenen un
gran èxit, i cançons com “Una
bala” tenen més de 3 milions
de visualitzacions i va ser
gravat al barri de Montigalà.

Ho hem vist al Facebook del TOT
Núria Delgado
Poques plaques em
semblen, amb el deteriorament que tenen gairebé
totes
Carmen Azcón
Me parece estupendo.
Muchas calles de Badalona cuestan de leer los
letreros

Ángels Bringue
Al carrer Güell i Ferrer no
hi ha placa tocant a plaça
Pep Ventura

Pròxima pregunta:
A l’hora d’adquirir un habitatge, quina opció prefereixes,
comprar o bé llogar?
Comprar
Llogar

Els nostres seguidors
han opinat!
La línia B3 sometida al vandalismo de unos pocos en el
barrio de Sant Roc
@Ottoeldelbus78

Potser Ajuntament hauria
de replantejar-se canviar de
plaques. Estan condemnades a rovellar-se
@FrancescPalacio

Ha d’arribar el metro fins al
carrer Manresà de #Badalona
@EduardAlfaro
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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:
Polígon Badalona Sud

Fet a Badalona

Entitats

Club Hoquei
Sant Josep
El 19 de març de 1964 va ser
fundada la secció d'Hoquei
del C.P. Sant Josep, donant
així c ontinuït at a aquest
esport a Badalona. Trobareu més informació del club
a www.hoqueibadalona.cat

Censured

Em p r e s a tèx t i l u b i c ad a a
Montigalà, nascuda l’any 1996,
especialitzada en roba, i sobretot en talles grans, de la 42 a
la 66.
17
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Badalona
Divendres 15 de febrer

Dissabte 16 de febrer

Dilluns 18 de febrer

Exposició de pintures de
Judith Themistanjioglus,
fins l’1 de març, al Centre
Cívic Dalt la Vila
Exposició Frases fetes en
serigrafia. Jordi Salvany, fins
l’11 d’abril, a l’Espai Betúlia
Exposició La Gran Il·lusió,
història del cinema, fins el
12 de maig, al Museu de Badalona
Segona xocolatada soli dària per a la investigació del
càncer infantil, a les 17h, a
l’Escola López Torrejón

Cinema en català amb Els
Increïbles 2, a les 16:15h, als
cinemes del Màgic Badalona
Nit de comèdia al Sarau,
amb Carlitos Cupido perdón,
a les 21:30h, a Sarau 08911

Taller de màgia amb Cristina Ferrer, a les 17:30h, a la
Biblioteca Lloreda
Concert amb Hotel Co chambre, a les 24h, a la Sala
Sarau 08911

Diumenge 17 de febrer
Cine mut i música en directe. Visionat de la pel·lícula
muda El jove Sherlock Holmes (1924), a les 11:30h, al
Museu de Badalona
Visita guiada a l’Anís del
Mono, a les 11h, inscripcions
al Museu de Badalona

Concert tribut a Bruno
Mars, amb Jeff Dingle, a les
23:30h, a la Sala Sarau 08911

Cicle Per fí és dilluns! Concert amb Ralf Siedhoff Bosque Mágico, guitarrista, a les
20h, a l’Escola de Música
Moderna de Badalona

Dimarts 19 de febrer

Xerrada literatura i màgia,
realitat o ficció? Amb Enric
Magoo, Rubèn Montañá i Mag
Selvin, a les 18h, a l’Espai
Betúlia
Cinema a prop al Círcol,
amb el film La Llibreria (versió
doblada al català) a les 19h i
a les 22h, al Círcol

Taller de màgia amb David
El Mag, a les 17:30h, a la
Biblioteca de Pomar

Festival Li Chang,
Embrossa’t, amb Addaura
Teatre, a les 18h, al Teatre
Principal

Clàssics de la narrativa i
del cinema, Francesco Ardolino (UB) Giuseppe Tomasi
di Lampedusa, El Guepard
(1962), a les 19h, a l’Espai
Betúlia

Inauguració de l’exposició
Enric Sió, el dibuixant que
va trencar motlles, a les 19h,
a la Sala Josep Uclés. CC
El Carme
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Dimecres 20 de febrer

Dilluns 18 de febrer

El racó de Repensar:En agrada que ens menteixin? Veure el
món a través dels algoritmes, a
les 18h, a l’Espai Betúlia

“Carnestoltes”, a càrrec de
Marta Catalan. per a famílies
amb infants a partir de 4 anys.
Entrada lliure, a les 18h, a la
Sala Pau Casals

Dijous 21 de febrer
Actuació amb Mag Txema, a
les 17h, al Centre Sociosanitari
El Carme
Ac tu ació d e m àgi a a m b
Brando i Silvana, a les 18h,
a la Bibiblioteca de Sant Roc
Inauguració de l'exposició
Enric Ortuño Obra pictòri-

ca, a les 19h, al Museu de
Badalona

Montgat
Divendres 15 de febrer
Sessió informativa sobre
"Sobirania energètica a les
llars" a càrrec del Col·lectiu
solar Baix Maresme, a les 19h,
a la Sala Pau Casals.

Dijous 21 de febrer
C o nf e r è n ci a "À n g e l Gui merà: dramaturg, però també
poeta romàntic" a càrrec de
Joan Tres i Arnal, doctor en
Filologia Catalana UB. A les
18.30 h a la Sala Pau Casals
de Montgat. Organitza: Aula d'Extensió Universitària
TIMO
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Cultura

El Círcol declarat entitat
d’utilitat pública
Entitats | Redacció

Des d'aquest mes de febrer,
l'entitat cultural badalonina
del Círcol, ha estat declarada
d'utilitat pública. El director
general de Dret i d'entitats
jurídiques de la Generalitat de
Catalunya, Xavier Bernadí, ha
signat la resolució. La declaració d'utilitat pública significa
un reconeixement social pel
Círcol i per a la seva trajectòria. Per obtenir-la ha hagut de
complir els rigorosos requisits
pel que representa les finalitats
de l'entitat, justificació de les
activitats dutes a terme i sobretot la transparència econòmica amb el compliment de
les corresponents auditories.
D'altra banda, també comporta avantatges fiscals a l'hora
d'obtenir recursos econòmics

a través de les donacions, tant
de particulars com d'empreses,
que són un recurs indispensable per què les entitats sense

ànim de lucre com el Círcol
continuïn en el seu objectiu de
difondre la cultura, l'esport i el
lleure infantil i juvenil a la ciutat.

Arriba l’espectacle Embrossa't d’Addaura Teatre
Màgia | Carles Carvajal

La companyia Addaura
Teatre Visual ens present ar à aq u e s t d iu m e n g e 17
de febrer, a les 18h, dins
Centre
Carrer i plaça
de Sant Joan

del Festival Internac ional
de Màgia de Badalona, un
espectacle familiar basat en
la poesia visual del poeta,
dramaturg i ar tista plàstic
Joan Brossa, en el qual es

barregen la dansa, la màgia,
els objectes, les projeccions,
les titelles i les ombres.
L’espectacle, dirigit a tota la
família, serà representat al
Teatre Principal.

Carrer
a carrer

Darrera el Teatre Principal trobem aquest espai dedicat a
Sant Joan. El carrer, estret i la
plaça, amagada, donen nom
a Sant Joan, el més jove dels
Dotze Apòstols. La plaça és un
dels espais més desconeguts
del Centre de Badalona.

Tots els carrers de Badalona. Museu de Badalona, 2003. Margarida Abras,
Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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S’inaugura l’exposició “Enric Sió,
el dibuixant que va trencar motlles”
Arriba el film
La Llibreria al Círcol

Exposició | Carles Carvajal

La sala Josep Uclés del
Centre Cultural El Carme
(carrer de Francesc Layret,
78- 82) presenta l’exposició
“Enric Sió, el dibuixant que va
trencar motlles” una exposició
de la polièdrica obra d’aquest
badaloní reconegut autor del
món del còmic, la il·lustració i
la publicitat. Enric Sió, nascut a
Badalona 1942 i mort a Barcelona l’any 1998, va destacar
pel seu vessant artístic i també
per la seva pionera lluita pel
reconeixement del còmic, no
només com un entreteniment
per a la canalla, sinó també
com una disciplina narrativa
dirigida als adults. Va començar
a trencar motlles experimentant
amb el dibuix, el color i la narrativa en les seves creacions. La
mostra es podrà visitar des del
19 de febrer fins al 14 d’abril.
Inauguració de l’exposició
d’obres d’Enric Ortuño
E l p r ò x i m d i j o u s , 21 d e
febrer, s’inaugurarà al Museu
l’exposició d'obres d'Enric

La Passada torna als
carrers de Badalona
Un any més, i ja van 143
edicions, la Passada de Sant
Antoni va recórrer, el passat
diumenge, els c arrer s de
Badalona. El bon temps, i les
agradables temperatures, van
fer sortir a milers de persones als carrers per veure la
comitiva.
Cristina Roca i Max Bertran a la Passada

Torna el cinema al teatre del
Círcol amb el cicle A prop.
Aquest divendres, en doble
sessió a les 19h i a les 22h,
arribarà la pel•lícula La Llibreria,
millor film als premis Goya del
2018. El llargmetratge és un
drama ambientat als anys 50
amb el segell de qualitat de la
directora catalana Isabel Coixet.
El cicle A prop té el suport de
diversos comerços de Badalona.

Curs d’Escape Room
a les Biblioteques
Ortuño (1938-2010), pintor
i escenògraf molt influït per
Picasso, de qui va rebre ajuda
quan era un jove principiant.
Posteriorment es va traslladar
a Itàlia, on va desenvolupar
bona part de la seva carrera artística, fins que va tornar
a Badalona on, el 2003, va
presentar al Museu l'exposició
Ortuño per la pau. La mostra té
la col·laboració del Rotary Club
de Badalona.

Les biblioteques de Canyadó,
Llefià i Sant Roc, en col· laboració amb Fundació Èpica - La
Fura dels Baus, organitzen un
curs d’Escape Room. L’activitat
està destinada a nens i nenes
d’entre 12 i 16 anys. A través
de les noves tecnologies, la
creativitat i els materials que es
troben a les biblioteques (llibres,
còmics, fitxes, revistes, etc.) es
crearà un Escape Room.

El monologuita Carlitos
actua al Sarau 08911
El monologuista Carlitos, un
còmic amb una llarga carrera
artística, arriba aquest dissabte
16 de febrer, a les 21:30h, al
Sarau 08911. Carlitos ha participat en programes com Una altra
cosa d'Andreu Buenafuente o La
nit sense treva de Paramount
Comedy. El monologuista ha
recorregut teatres i de tota la
Península amb l’espectacle que
porta per nom Cupido Perdón.
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Novetats

Editorial

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

La dansa
del rellotge
Anne Tyler

Beast

Editorial Proa

Direcció: Michael Pearce
Intèrprets: Jessie Buckley, Johnny Flynn, Geraldine
James, Trystan Gravelle, Charley Palmer Rothwell

La Willa és una dona de vora
seixanta anys que viu retirada
amb el seu segon marit a Arizona. De petita la relació amb
la seva mare va marcar-la molt,
la mare de la Willa era una dona
imprevisible que acostumava a
marxar de casa sense dir res.

Públic:

Direcció: Claire Denis
Intèrprets: Robert Pattinson, Juliette Binoche, André
Benjamin, Mia Goth, Lars Eidinger

Rocio Bonilla;
Margarita del
Mazo
Nubeocho
Ediciones

Espai profund. El Monte i la seva filla Willow viuen
completament aïllats a bord d'una nau espacial.
No sempre van estar sols: eren part d'un grup de
condemnats a mort que van acceptar commutar
les seves sentències per participar en una missió.

Tenir un ós està molt bé, però
la protagonista d'aquesta història en té dos: el gran posseeix
la força d'un gegant, el petit és
suau com el cotó. Acompanya
a la nostra protagonista en el
seu divertit dia de la mà dels
seus dos óssos.
Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Núm. 172

Crítica: 		

High Life

El meu ós
gran, el meu ós
petit i jo

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

En una petita comunitat, un foraster misteriós
ajuda una dona a escapar de la seva opressiva
família. Quan acusen l'home d'haver comès una
sèrie d'assassinats brutals, ella el defensa a qualsevol preu.

Crítica: 		

Públic:

Jefa por accidente
Direcció: Peter Segal
Intèrprets: Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia, Leah
Remini, Treat Williams, Vanessa Anne Hudgens

La Maya, cansada de la seva feina com a subgerent d'un supermercat, lluita contra una vida de
somnis incomplerts. Fins que un dia té l'oportunitat
de demostrar-li a Nova York que la intel·ligència
i l'experiència són tan valuoses com els estudis.
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
22

ESTRENES.indd 1

11/02/2019 11:03:16

Lectors

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

Situació de la Biblioteca de Can Casacuberta
Jordi Sapé

La Regidora de Cultura i del
Districte 1 de l'Ajuntament de
Badalona va rebre la instància núm. 33 el 02.01.2017,
amb 55 signatures per
les baixes temperatures a
l'interior, i altres mancances, de la Biblioteca Central
Urbana de Badalona. Dos
anys després i dos regidors
més de cultura no hi ha hagut
millores ni resposta escrita. Una simple telefonada
n o h a s o l u c i o n at r e s . En
altres ocasions contesten
instàncies un any després
g r àc i e s a l a m e d i ac i ó d e
la Sindicatura de Greuges
de Catalunya. La calefacció radial del sòl només va
funcionar breument l'hivern
passat. L'aire condicionat
no ha funcionat mai bé. Les

temperatures van dels 14 C
d'aquella data als més de
30 C de l'estiu (a Alemanya,
Unió Europea, tanquen els
equipaments als 25 C), a més
fa molt de soroll i produeix
goteres. Per aquest motiu hi
ha hagut bastants ordinadors
tapats amb plàstics.
El juny passat l'aigua de la
pluja torrencial queia directament sobre usuaris, llibres
i ordinadors, amb perill
d'electrocució, a la part més
nova, que també és la que
té més barreres arquitec tòniques. Al darrer estiu
l'única sessió de tarda es va
traslladar al matí a causa de
la temperatura. La llum és
insuficient i no acostuma a
coincidir amb les taules. El
pendent d'entrada des del
C. Enric Borràs està pintada
amb pintura lliscant, tot i que

també hi ha goteres i com
que el morter del paviment
es trenca, cada vegada que
la reparen torna a ser més
lliscat. Ja hi ha hagut masses
caigudes. Després de la
meva, els vaig proporcionar
el primer con carabassa que
tenen.
Evidentment, el personal que
hi fa la seva jornada encara
ho pateix més, però no hi
poden fer res. Tampoc no
h i h a p r o u s u b s t i tu t s p er
cobrir baixes i vacances. En
temps de Nadal i Setmana
Santa quan els estudiants hi
podrien estudiar, es restringeix l'horari. Les fotos de la
Diputació i de l'Ajuntament
fent inauguracions són molt
boniques, però mantenir el
patrimoni i ser veis encara
és més mostra de cultura
avançada.

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

WWW.ELTOTBADALONA.CAT
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Palmera morta a Bufalà
Georgina Gabriel

Aquesta palmera, morta des
de fa temps, està situada a
l’interior d’un patí escolar,
c o n c r e t a m e n t a l ’e s c o l a
d ’e d u c a c i ó e s p e c i a l C a n
Barriga, a Bufalà. La palmera
representa tot un perill per la
comunitat educativa i també
pels vianants de l’Avinguda
Martí Pujol. Haurem d’esperar
que caigui per actuar?

La Rambla cada dia més deteriorada
Josefina Pascual

La nostra estimada Rambla
presenta cada dia que passa
un estat més lamentable. Fa
temps que observo l'estat de
deixadesa que pateix el nostre
estimat passeig. Ja fa tres
anys, quan hi havia l'anterior
alcaldessa, em vaig dirigir a
ella personalment un dia que
estava ballant sardanes per
demanar-li més cura. Tot i
escoltar-me, ella no va fer-hi
res. A part de la brutícia, la
nostra Rambla no té cap mena
de manteniment. Les baranes
de la via del tren fa anys
que estan rovellades, hi ha
palmeres que no s'han tornat
a plantar i els forats d'aquests
arbres estan buits, els bancs
estan gairebé tots destrossats,
pintats i fets malbé i de nit,
els fanals no il•luminen prou.
Les bombetes no tenen prou
potència per donar llum en
aquest passeig i sembla una

zona totalment de l'extraradi
de Badalona. A l'hivern, a les
7 de la tarda, fa por passejarhi. L'Ajuntament ha abandonat
totalment la Rambla. Esperem
que l'alcalde d'ara hi posi remei

i almenys planti les palmeres
que falten, pintin els bancs i
posin més potència als fanals.
La nostra Rambla ha de tornar
a lluir i ser el nostre passeig per
excel·lència.
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Salut
Generen per primer cop cèl•lules mare de
pluripotència induïda a partir de cèl•lules
tumorals
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 grup de recerca en Càncer
Heredit ar i d e l ’Institut d e
Re c er c a G er m an s Tr i a s i
Pujol (IGTP), al Campus Can
Ruti de Badalona, ha generat
per primera vegada cèl•lules
mare pluripotents induïdes
(iPSC, per les seves sigles en
anglès). Ho han fet a partir de
tumors originats en persones
amb una malaltia hereditària:
Neurofibromatosis de tipus
1 (NF1).
El treball s’ha fet en
col·laboració amb el grup
de l’Ángel Raya, del Centre
de Medicina Regenerativa
de Barcelona (CMRB) i els
resultats s’han publicat a la
revista Stem Cells Reports,
la revista oficial de la International Society for Stem Cell
Research (ISSCR). Les iPSC
són cèl·lules mare capaces
de generar la majoria de les
altres cèl·lules del cos. És
habitual que es generin a
partir de la reprogramació de
cèl·lules de la pell extretes
de pacients amb malalties
hereditàries, com la NF1, per
estudiar-les com a model per
la malaltia.
Els investigadors de l’IGTP,
ara, han generat per primera

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

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

vegada les iPSC com a model
vàlid per la NF1 a partir de
les c èl·lules d els tumor s.
“Enlloc d’utilitzar cèl·lules
d e la pell, hem re pro gramat c èl·lules d els tumor s
dels pacients amb NF1, per
disposar d’un model cel·lular
genèticament idèntic a les
cèl·lules tumorals“; explica
Eduard Serra, responsable
d’aquest treball a l’IGTP. Un
dels inconvenients d’estudiar
aquestes patologies a partir
de les cèl·lules obtingudes directament de tumors
benignes és que aquestes
són finites, però “ara hem
aconseguit tenir un model
cel·lular d’aquests tumors
que és inesgotable ja que,
per les seves característiques, podem cultivar aquestes iPSCs de manera indefinida i després convertir-les
en les mateixes cèl·lules que
composen els tumor”, afegeix
Serra.
El grup de recerca en Càncer
Hereditari a l’IGTP fa anys
que estudia les Neurofibromatosis, entre les quals s’hi
troba la NF1, una malaltia
minoritària que afecta a 1 de
cada 3.000 persones al món.
25
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Nens

L’esport millora el rendiment
acadèmic a les aules

faros.hsjdbcn.org

És habitual escoltar que
l’esport té nombrosos efectes
positius sobre la salut dels
nens i els adolescents, però
actualment estan apareixent
cada vegada més estudis
que constaten que també
contribueix a millorar el seu
rendiment acadèmic.

Científics suecs de l’Institut
de Neurociències i Fisiologia
van constatar per primera
vegada, en un estudi publicat a la revista Proceedings
o f t h e N at i o n a l A c a d e my
of Sciences, que els joves
amb bona formac ió físic a
puntuen més alt en els test
d’intel·ligència.
Més recentment, un estudi

realitzat per la Universidad
de Vrije (Holanda) confirma
la relació de l’activitat física
amb un major rendiment
acadèmic després d’analitzar
una revisió d’estudis previs
sobre el tema.
Són diversos els motius als
qu al s s’atr i bueix aquest a
relació de causa i efecte,

C/ Molí de la Torre, 34 - 58 · 08915 Badalona · Tel. 93 383 63 11
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entre ells que l’esport millora
la funció cardíaca i la capacitat pulmonar, augmentant el
volum d’oxigen que arriba al
cervell.
Segons un estudi publicat
a A r c h i v e s o f Pe d i a t r i c s
and Adolescent Medicine, l’augment dels nivells
d’endorfines i norepinefrina
generats per l’activitat física

contribueix a reduir el nivell
d’estrès i a una millora de
l’estat d’humor.
A m é s , l ’e s p o r t f a c i l i t a
l’augment dels fac tor s de
c r e i xe m e nt q u e aj u d e n a
crear noves cèl·lules nervioses, que a la vegada contribueixen a millorar la plasticitat sinàptica.
Aquests estudis també

constaten que l’esport contribueix a una millor concentració a classe, fet que afavor e i x t r e ur e m i l l o r s n ote s.
Tot i comptar amb aquests
estudis, els científics reivindiquen que encara fan falta
més investigacions de qualitat metodològica per conèixer
les dosis d’exercici necessàries per obtenir un benefici
cognitiu o de rendiment.

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

Vermell, rosa, nude... T'ajudem
a triar el color del teu labial!
bellezaactiva.com
La barra de llavis és una de
les pertinences més personals
d'una dona. L'elecció d'una o
d'altra no és casual, i reflecteix
la nostra personalitat, el nostre
estat d'ànim i fins a les nostres
intencions! Per part seva, les
marques cosmètiques posen
a la nostra disposició una gran
varietat de tonalitats entre les
quals triar. I, precisament per
això, a vegades sembla impossible quedar-nos amb una sola.
Avui et portem alguns consells

per a ajudar-te a trobar el color
del teu labial perfecte.
Vermell
Poderós, seductor i un clàssic
infal·lible per a les grans
ocasions. Si ets de rostre clar,
decanta't per un vermell vibrant,
com el gerd. En canvi, les pells
més brunes poden provar amb
tons borgonya més foscos. Els
vermells ataronjats és millor
reservar-los a les dones de pell
color blat. Un altre dels motius
pels quals triar un labial vermell
és pel seu "poder màgic" per

a dissimular el cansament
del rostre, atenuar les ulleres
i proporcionar un aspecte de
bona cara. Evita el labial vermell
si tens els llavis molt fins, ja que
no t'afavorirà. I si l'esmalt de les
teves dents no és massa blanc,
oblida't dels vermells cridaners.
Rosa
Els tons roses són molt
versàtils, per aquest motiu ens
poden acompanyar en qualsevol ocasió i moment del dia.
Són una opció perfecta per
a aquelles dones que volen
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veure's arreglades o donar-se
un toc de color, però sense
cridar molt l'atenció (encara que
també hi ha roses molt potents!).

Combinen especialment bé amb
pells clares i cabelleres rosses
però, si no és el teu cas, no ha
de renunciar a ells. Si tens els

cabells castanys és preferible
que et decantis per tons amb
matisos amarronats, mentre
que a les brunes els senten
millor els colors vius amb base
vermella o ataronjada. Entre
els seus avantatges destaca el
seu efecte rejovenidor, ja que
endolceixen els trets. A més, un
labial rosa amb pigments blavosos aconseguirà que les teves
dents es vegin més blancs.
Nude
Els colors nude, que imiten el
to de la pell, han anat guanyant

Meditació · Ioga · Bols Tibetans
Budisme Reiki · Masatge
Teràpies Naturals

El pasado día 9 de Febrero inauguramos el nuevo espacio Mandala-Bdn con una tienda más
grande y moderna, una consulta para terapias
individuales y una sala con mayor espacio para
las sesiones de yoga, meditación y cuencos tibetanos y nuestros talleres. Un pequeño trozo
de Tíbet y Nepal en Badalona. Hubo una gran
afluencia de público en los conciertos de cuencos
Tibetanos y de canto de mantras Tibetanos, que
iremos repitiendo en los próximos meses. Os esperamos en calle providencia 1-7 de Badalona.

Carrer de la Providència, 1-7 Badalona 931 649 913
info@mandala-bdn.com www.mandala-bdn.com
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adeptes i són ideals per a
aquelles dones que aposten
per la naturalitat sense deixar
de tenir estil. El resultat és
elegant, lluminós i perfecte
tant per al dia com per a la nit.
I és que pots combinar-los tant
amb un maquillatge discret
com amb uns ulls fumats per
a obtenir un efecte poderós i
captivador. Una altra dels seus
avantatges és que els tons clars
aconsegueixen que els llavis es
vegin més voluminosos, per la
qual cosa és una opció perfecta si es tenen els llavis fins. A

l'hora de triar el color, opta per
un to rosat si tens la pell molt
clara. En canvi, les pells brunes
poden atrevir-se amb tons beix
o daurats.
Dark Lips
Els llavis foscos no són aptes
per a tothom. Tot i així, les que
s'atreveixen i encerten amb
l'elecció del to aconsegueixen
acaparar totes les mirades.
En aquest cas, el primer que
has de fer és preparar bé els
llavis abans d'aplicar el color,
ja que els tons foscos revelen

amb més facilitat les imperfeccions. Les pells clares és millor
que optin per tonalitats rouge,
mentre que les brunes poden
decantar-se pels marrons.
També és aconsellable delinear
els llavis amb un llapis del
mateix color, perquè la forma
quedi perfecta. Si t'agraden
els dark lips, és millor que els
reservis per a la nit i que els
acompanyis amb un maquillatge més discret, que deixi tot el
protagonisme als llavis. Evita'ls
si el que busques és treure't
anys de sobre.

ESTEM DE REFORMES
OBRIM EL 15 DE MARÇ
PER ENCÀRRECS
933 84 26 53
646 122 763
florsmorera@gmail.com
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Llar

Decoració amb pluja de colors
però el bany també pot lluir
de manera especial perquè
podem decorar-lo diferent a
la resta de la casa, com si

Redacció / ACPG

Li donem més importància
a altres ambients de la llar,

`

`

fos una estança independent
i posar-nos creatius al màxim
amb el color. Així, el podem
inundar de colors alegres.
Amb aquesta magnífica idea
per de c orar un bany amb
colors, recorrerem a la paleta
de colors cítrics, que agraden
molt. Per exemple, el verd
llimona, el taronja, groc i com
a color bàsic el blanc, es
conver teixen en un entorn
energètic i atractiu que ens
farà gaudir del bany. Dutxarnos mai va ser tan divertit
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com veure’s en mig d’aquesta
escampada de color en el
bany.
Pe r ò l l u n y d e p e n s a r e n
una decoració de bany molt
elaborada, la idea es concentra en l’ús del color. Són els
colors l’atractiu màxim i els
colors els que ornamenten, no són necessaris els
ornaments.
Amb només tres colors (groc,
taronja i verd) contrastant
amb el bàsic del blanc que
es pot utilitzar en el terra, el
vostre bany causarà enveja

a tots els que us visitin. I és
que aquests són colors que
al mateix temps transmeten

energia però que poden ser
pel seu aspecte d’alegria,
relaxants.
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Gastronomia

L’api, per què incloure’l
en la teva dieta
Redacció / ACPG

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

És una d’aquelles verdures
que associem amb la salut
i les dietes per aprimar. Qui
no té al cap la imatge d’algú
que fa dieta rosegant una
penca d’api? És una verdura difícil per a molta gent pel
seu gust amarg i fort, però
precisament aquest sabor

amaga moltes propietats
saludables. Però realment
és un aliment que s’hauria
d’incloure de forma sovint a
la dieta per les moltes propietats saludables que té.
L’api té molta aigua, poques
calories i fibra. Conté vitamina A, B1 i B2, C i E i minerals com sodi, potassi, calci,

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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magnesi, ferro, sofre, fòsfor i
silici. A més té molts efectes
sobre l’organisme.
És un gran depuratiu. Gràcies al seu contingut de
potassi, aquest aliment es-

timula la producció d’orina i
és ideal per combatre la retenció de líquids i eliminar
toxines.
També és un poderós relaxant, que pot tractar pro-

blemes d’ansietat, estrès i
insomni a causa del seu contingut en minerals alcalins.
Els experts recomanen també l’api a la dieta terapèutica
per tractar la hipertensió.

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)
Sents que ja és hora de
posar energia en el futur.
D'invertir esforços en el
que vols aconseguir en
els mesos vinents. El
sector dels amics conté
novetats interessants.

CRANC
(21/6 al 21/7)
Amb la Lluna a Àries,
transitant pel sector
professional, entres en
una etapa de canvis i
et demana que siguis
tu qui posi condicions
i que lluitis de manera
individual.

TAURE
(19/4 al 19/5)

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Venus transitant per
Capricorn i apropant- se
a Saturn, t'exposa a una
situació on pots sentir el
pes de la responsabilitat,
especialment pel que fa a
qüestions familiars.

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

Amb Venus transitant per
Capricorn, t'enfoques a
conservar o en millorar el
que ja tens. I si es tracta
d'una relació, apostes per
una més gran implicació i
compromís.

Si tens parella, amb el
Sol transitant pel sector
VII, entreu en una altra
fase. Pots sentir que
l'altra persona et mostra
aspectes del seu caràcter,
que desconeixies.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

Si les coses s'havien
aturat una mica, entres
en una fase de moviment.
Amb Mercuri amb bon
aspecte amb Mart i Urà,
poses energia en lluitar pel
que realment t'importa.

Moment de renovar,
d'ampliar coneixements
i d'obrir-te a noves
oportunitats. És essencial
perquè tot plegat es doni,
acceptar l'entrada de
noves amistats a la teva
vida.

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Mostres interès a millorar
la teva imatge i saps
que això implica moure't
i elaborar estratègies.
En termes generals, si
segueixes fent el mateix
de sempre, res canviarà.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
Molta energia per usar
en el sector laboral,
però compte amb com
la utilitzes, la quadratura
Mart-Plutó pot mafavorir
un ús inadequat d'aquesta
energia i resultar violenta.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
Compte amb el
llenguatge, la conjunció
de Mart amb Urà pot
proporcionar-te una gran
habilitat en aquests dies
per resoldre problemes,
però caldrà mesurar les
paraules.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
Cerques maneres
alternatives de relaxarte i d'elaborar una millor
vida interior. Et preocupa
el futur i saps que només
pots canviar-lo des del
present. Gran obertura
mental.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
Amb el trànsit del Sol pel
teu sector XII, es posen
en relleu qüestions que
tenies tancades amb un
cadenat. Sembla que toca
moure fitxa per controlar
tu les circumstàncies.

Frases cèlebres

«

El nostre gran error és
intentar obtenir de cadascú en
particular les virtuts que no té,
i menysprear el cultiu de les
que té
Marguerite Yourcenar

»

«

El futur ens tortura, i
el passat ens encadena.
Per això se'ns escapa el
present

»

Gustave Flaubert
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Méteo

La méteo setmana
4 al 10 de febrer
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

Malgrat que sembla com si la
primavera volgués començar a
despuntar, cal no donar l’hivern
per acabat, encara. L’època en la
qual les glaçades i les nevades
poden afectar el litoral no finalitza fins a mitjans de març. Sense
anar més lluny, la nevada més
important de l’any passat vam
a la Serralada de Marina va ser
el 20 de març. Fotografia de
Juli Mauri.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

Temps anticiclònic una setmana més. Tot i l’ambient fred
de dilluns passat, de mica en
mica es va anar recuperant la
temperatura, tant de dia com
de nit. Dijous, amb la formació
d’intervals de núvols baixos i
amb la presència de boirina, el
termòmetre va recular un parell
de graus. La sensació va ser
més desagradable a causa de
l’elevada humitat, que s’acostava
al 90%. Diumenge va arribar un
front atlàntic molt desgastat.
Bàsicament va deixar el cel
enterbolit pel pas de núvols alts.
El vent de ponent i de llebeig es
va reforçar i va bufar amb cops
de més de 50 km/h. Aquest
vent, que com ja hem explicat
en diverses ocasions a casa
nostra és sec i arriba reescalfat,
va fer pujar la temperatura per

sobre dels 18 °C. Es tracta del
valor més elevat del que portem
d’any. Justament aquella nit,
la temperatura mínima no va
poder baixar massa i va quedar
per damunt dels 10 °C. Caldria
recular fins al 24 de desembre
per trobar un valor semblant, ja
que durant 42 dies consecutius
cada nit s’havia baixat per sota
d’aquest llindar.
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

Sudokus
Nivell fàcil

Nivell difícil
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Immobiliària

Les rendes de lloguer tanquen gener
amb un increment del 3,84%, segons
Lloguer Segur
habitaclia.com
Las rendes de lloguer han
tancat gener amb un increm e n t d e l 3 , 8 4% , e l q u e
"suposa un nou canvi en la
tendència a la moderació
que portava diversos mesos
r e f l e c t i n t- i q u e d e m o s t r a

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

Tel. 696 687 826

que la inestabilitat política
està afectant negativament
el mercat ", segons l'Índex
Actualitzador de Rendes
de Contractes de Lloguer
(ARCA) de Lloguer Segur.
D'aquesta manera, un
contracte de lloguer signat al
gener de 2018 amb una renda
de 600 euros s'actualitzaria
amb l'índex ARCA d'aquest
m e s a 6 23 ,0 4 e ur o s. Per
L l o g u er S e g ur, e l m er c at
s'ha tornat a desestabilitzar,
després de diversos mesos
en què semblava que "les
tensions entre l'ofer ta i la
demanda s'estaven calmant".
Tot i que finalment el Reial
Decret en matèria d'habitatge
no va ser aprovat al Congrés,

el director comercial de
Lloguer Segur, David Carabal l o, c r e u q u e l ' a p r o v a c i ó
d'aquesta norma ha contret
l'oferta i ha tornat a elevar
els preus. No obstant, des
Lloguer Segur s'ha posat en
relleu que durant el poc més
d'un mes que el Reial Decret
va estar en vigor (des del 19
de desembre al 24 de gener,
data en què es va publicar
la derogació) va provocar
un augment artificial de les
r e n d e s i e s va c o nt r e u r e
l'oferta.
"El m er c at d el ll o g u er é s
molt sensible a petits canvis
i l'Índex ARCA mostra de
manera fidel la realitat", ha
apuntat la companyia.
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 · 93 383 04 68

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!

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.

345.000 € (2 places de pàrquing)

240.000 €

475.000 €

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

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.

249.000 €

175.000 €

226.000 €

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 .

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.

159.000 €

620.000 €

212.000 €

PEP VENTURA Ref B-2883: Pis de 60 m ², 3
hab ( 2 dobles), bany i cuina arreglats, terra
gres, alumini. Finca amb ascensor!

FRONT MARITIM Ref B- 2900: Fantàstic pis
de 50 m ², 1 hab doble amb armari empotrat, cuina office, menjador de 22 m ² ext a
terrassa de 15 m ², calefacc. Zona comunit.
amb piscina. Pk inclòs.

CENTRE-CASA EN VENDA Ref B- 2916: Per entrar a viure!! 205 m ² repartits en PB+2, 6 hab, 3
banys, menjador ext a PATI de 45 m ², 2 terrasses. Preciosa!!!

129.000 €

340.000 €

595.000 €
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Piso de 122 m2, Av. Morera

Piso 4 habitacione, 2ª Linea de mar

Piso de 3 hb. 122 m2, exterior con balcón de
6 m2. Comedor de 30 m2, despensa de 3
m2, cocina independiente Oficce de 6 m2, 3
habitaciones, de 13,50 m2, 9,50 m2 y 9,50
m2 respectivamente, 1 Baño uno con plato de
ducha, cuatro piezas.
ALFA1594

Comedor de 28 m2, con vistas frontales al mar
y Puerto deportivo, Balcón terraza de 25 m2,
cocina de 13 m2, 4 Habitaciones totalmente
exteriores, habitación adicional para Lavadora
y Secadora. Parking incluido.
ALFA1599

Comedor 60m2 , terraza 15 m2., cocina de
diseño, 2 grandes suites, 2 hab. dobles, 2 hab.
Junior, habitación plancha, 2 baños completos
más un 3er baño. 2 plazas de parking y 2
trasteros incluidos en el precio.
ALFA1108

140 m² 4

218 m² 6

122 m² 3

1

255.000.- €

2

485.000.- €

Piso de 6 Hb. a 100m del mar

3

725.000.- €

Piso en Sant Jeroni de la Murtra, Badalona

Piso - Badalona (Front Marítim)

Piso 119 m2, parquing 2ª Línia de Mar

108 m2, seminuevo, exterior con balcón.
Comedor de 24 m2 con salida a un balcón de
5 m2. Amplia cocina independiente 16 m2. 3
Hab., 1 suitte de 15m2, 1 de 10 m2 y 1 de 8
m2. 2 Baños. 2 balcones.
ALFA1580

92 m2. Comedor de 20 m2 exterior a balcón.Cocina oficce de 9 m2. Lavadero. 2 habitaciones dobles exteriores. 2 baños completos.
Carpintería exterior climalit. Plaza de parking
incluida en el precio.
ALFA347

Comedor 25 m2 con salida a gran balcón
terraza de 19 m2. Cocina Office con salida
a balcón. 1 Suite de 20 m2 con y Cuarto
de baño de 4 piezas con bañera grande. 1
Hab. Doble de 10 m2, 1 Habitación Junior
de 8.50 m2 exterior.
ALFA1606

108 m² 3

92 m² 2

2

285.000.- €

2

295.000.- €

119 m² 3

2

425.000.- €

NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER PARA NUESTRA CARTERA DE CLIENTES
Entendemos sus necesidades de hoy, protegiendo su tranquilidad del mañana
Infórmate sin compromiso, un agente te ayudará en todo

La Garantía y Profesionalidad de :

La Red Inmobiliaria Nº 1
C/ Industria 143-149 08912 Badalona
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA

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!
158.000 € 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
TORRE TIANA-MAS RAM Ref 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 933 832 806
LA PLANA-CASA EN VENDA:
Preciosa casa de 280 m ² repartits en PB+2+ golfes, 4 hab., 2
banys, 2 TERRASSES de 50 m
² i 20 m ², calefacc.Pk per a 2
cotxes. 690.000 € Tel 933 830
468
PISO EN VENTA, en Plaza
Pep Ventura, 85 mts2, 4 habitaciones, 1 lavabo, a 2 minutos
metro, mercado. 699 373 119
ALQUILO PARKING MOTO,
C/Juan de la Cierva 4 y 6.
635 487 888

PLAZAS DE PARKING EN
VENTA , calle Wifredo, 100.
665 011 273 · 660 679 377
TREBALL
CHICA BUSCA TR ABAJO para cuidado de personas
mayores o limpieza. Asistente de
Cocina. Jornada completa o por
horas. 698 843 461
CHICA BUSCA TRABAJO
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
CHICO BUSCA TR ABAJO para cuidado de personas
mayores, con experiencia.
645 452 535

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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Anuncis per paraules

B U S C O T R A B A J O p ar a
cuidado de personas mayores,
limpieza, c on experienc ia,
referencias. Externa.
663 795 128
SE OFRECE CHICA para
labores domésticas, cuidado
de niños y personas mayores.
622 453 066
CHICA BUSCA TRABAJO
para c ui d ad o d e per so nas
mayores o limpieza, tiempo
completo. 656 868 998
CHICA BUSCA TRABAJO
para c ui d ad o d e per so nas
mayores, niños o limpieza.
Tiempo completo, fines de
semana. 667 375 448
CHICA BUSCA TRABAJO
para c ui d ad o d e per so nas
mayores, niños o limpieza.
Tiempo completo o parcial.
663 580 494
SEÑORA BUSCA TRABAJO para cuidado de personas
mayores y labores del hogar,
responsable. Fija o por horas.
605 076 282
CHICA BUSCA TRABAJO
para c ui d ad o d e per so nas
mayores, niños y limpieza.
Fija o por horas. 602 044 271
CHICA BUSCA TRABAJO
para c ui d ad o d e per so nas
mayores, niños y limpieza.
632 437 002
CHICA BUSCA TRABAJO
para c ui d ad o d e per so nas

mayores, niños o labores del
hogar. Media jornada.
617 938 033
CHICA BUSCA TRABAJO
para c ui d ad o d e per so nas
mayores o limpieza. Disponibilidad por horas. 691 147 818
CHICA BUSCA TRABAJO
para c ui d ad o d e per so nas
mayores y labores del hogar.
632 017 594
CHICA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, de lunes
a viernes. Disponibilidad
inmediata. 632 709 502
CHICA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños o limpieza. Interna o
Externa. 698 329 984
CHICA BUSCA TRABAJO
para c ui d ad o d e per so nas
mayores, niños o limpieza.
Fija o por horas. 698 546 319
SEÑORA BUSCA TRABAJO para cuidado de personas
mayores, niños o limpieza.
698 527 790
SEÑORA BUSCA TRABAJO para cuidado de personas
mayores. Tardes, noches o
fines de semana, con referencias. 675 010 013
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para cuidado de
personas mayores, limpieza.
Lunes a Viernes y Fines de
semana. 612 252 783

CHICA BUSCA TRABAJO
para c ui d ad o d e per so nas
mayores y limpieza, con
experiencia y referencias.
693 008 928
CHICA BUSCA TRABAJO
para c ui d ad o d e per so nas
mayores o limpieza, con
experiencia. 610 030 811
CHICA BUSCA TRABAJO
para c ui d ad o d e per so nas
mayores, niños o limpieza,
por las tardes o noches.
631 697 989
CHICA SE OFRECE para
trabajar cuidando personas
mayores, niños y limpieza.
Externa o por horas.
698 890 331
CHICA SE OFRECE para
trabajar cuidando personas
mayores, niños y limpieza.
Externa o por horas.
652 237 585
CHICA BUSCA TRABAJO
para c ui d ad o d e per so nas
mayores, niños y limpieza.
Por horas o fines de semana,
noches. Papeles en regla.
626 157 194
CHICA BUSCA TRABAJO
para c ui d ad o d e per so nas
mayores, niños, limpieza y
labores del hogar. Interna,
externa, por horas, fines de
semana, noches.
678 143 415
CHICA BUSCA TRABAJO

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT A LLOREDA:
Cartuchos
y Tóner
para todas
las impresoras

Preu: 0,35€/paraula

Horari: dilluns a divendres de 10h. a 14h.
i de 16.30h. a 20.30h.
Dissabtes de 10h. a 14h.
AVD. DE CATALUNYA, 91 TEL. 931 507 015
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para c ui d ad o d e per so nas
mayores, niños o limpieza.
Interna o externa. 691 111 106
CHICA BUSCA TRABAJO
para limpieza, por horas.
658 622 607
CHICA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños o limpieza. Interna o por
horas. 631 653 343
C H I CA BUS CA TR ABA JO para cuidado de personas
mayores en las tardes, noches
y fines de semana. 632 385
057
SE OFRECE CHICO para
cuidar personas mayores. De
lunes a viernes. Con referencias. 631 230 623 · 697 351
992
SE OFRECE CHICA para
c u i d ar p er s o n a s m ayo r e s,
niños, limpieza. Ex terna o
por horas. Con experiencia.
674 582 637

Necrològiques

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
COMPRO COMICS, álbumes
de fútbol, Playmobil, Scalextric, Geyperman,Madelman,
muñecas, Tente, Rico, Paya y
antigüedades en general.
679 736 491

NECESSITEM PERSONA
AMB EXPERIÈNCIA EN
DROGUERIA I PINTURES
HORARI COMERCIAL
DE BOTIGA.
ENVIAR CV A
badalona@totbadalona.com

AGENCIA DE VIAJES BUSCA:
COORDINADOR/A DE FAMILIAS
Persona responsable, amable y con don de gentes,
para recibir en BADALONA a grupos de estudiantes
francesesy alojarlos en familias.
BUENA REMUNERACION
Máxima seriedad. Tel. 93.755.47.72
INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT AL CENTRE:

13 de febrer
• Juan Muñoz Pérez
12 de febrer
• Agustina Sánchez Gómez
• Pilar Martos López
• Vicente Navarro Alcazar
• Antonio Lázaro Bravezo
• Carmen Ferrera Pino
• Andreu Calmeta Ubach
• Leoncio Caballero Segador
• Francisco Del Rio Gigante
• Felisa Rodríguez Jurado
11 de febrer
• Joan Navarra Boguña
• Andrés Tiscar Carruana
10 de febrer
• Miguel Pujante Quintana
• Angustias De La Fuente
Fernández
• José López Castellano
• Juan Benedicto Navarro
• Juan Miguel Santiago Palomino
• Leopoldo Domene Alonso
• Luisa Torres Daza
• Josefina Amorós López

ALQUILER OFICINA
300 €/MES
O COMPARTIR 200 €/
MES CON POSIBILIDAD
DE ALMACÉN
TEL. 608 690 516
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
Anys 70, túnel i passeig de la Salut
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

Nous distribuïdors

Forn Laia

Av. del President
Companys, 45
Tel. 933 845 357

Horari: De dilluns a divendres de 6h. a 21h.
i dissabtes i diumenges de 6h. a 14.30h.
Ambient agradable a la cafeteria i una gran varietat
d’entrepans i pastes, pastissos de poma i de fruites
naturals.
Per què et fas de distribuïdor del TOT?
Es una revista amb informació molt variada sobre
la nostra ciutat i demanada pels nostres clients.

Posa't en contacte
amb nosaltres:

651 976 517

comercial@totbadalona.com

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd 1

Vols repartir el
TOT al teu comerç?
13/02/2019 11:09:48

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

06/02/2019 15:12:57

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

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd 3

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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PLACES APARCAMENT
FLORIDABLANCA
C

M

VENDA PER 5 ANYS DES DE 2.125€ + IVA

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ÚLTIMES PLACES 
93 460 84 14 
www.engestur.cat 
A5_ENGESTUR.indd 1

07/01/2019 10:31:49

