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 Can Ruti impulsa dos projectes per  
 fer més fàcil l’ingrés dels infants   

Els nens ingressats a Can Ruti i que esperen per ser 
operats tenen a partir d'ara un trasllat més amable 
fins a quiròfan. Des d'aquest dimarts, la planta de 
Pediatria de l'hospital de Can Ruti compta amb un 
vehicle elèctric de joguina que els nens podran utilit-
zar per anar des de la seva habitació fins al quiròfan, 
substituint els tradicionals llits d'hospital. L'adquisició 
del cotxe, un Mini batejat amb el nom de 'Rayo 
MacRuti', ha estat possible gràcies a l'aportació d'un 
ciutadà anònim a través de Creu Roja. La cap del 
servei de cirurgia pediàtrica de Can Ruti, Marta de 
Diego, assegura que detalls com aquests ajudaran 
els nens a afrontar l'operació més contents. A més, 
tota la planta te una decoració i ambientació que 
trenca amb la fredor que caracteritza normalment 
els espais sanitaris. 

També aquesta setmana ha començat el projec-
te Petjades que acompanyen, una iniciativa 
d’acompanyament i suport amb gossos a la planta 
de Pediatria per disminuir l’ansietat que poden sentir 
els infants quan s’han de sotmetre a proves o tracta-
ments. El projecte sorgeix de la col•laboració amb 
ItCan i amb la Fundació Somni dels Nens, amb la 
qual l’Hospital, a través de la seva Unitat d’Atenció 
a la Ciutadania, coopera des de fa 14 anys. Gràcies 
a aquesta col•laboració, cada dilluns, les nenes 
i nens de l’Hospital de Dia de Pediatria Can Ruti 
compartiran el seu tractament amb gossos educats 
específicament per aquesta tasca. També, el primer 
dijous de cada mes, els gossos visitaran la consulta 
que es realitza conjuntament de neuroortopèdia 
amb rehabilitació.

Salut | Carles Carvajal 
Aquesta setmana, l’Hospital Germans Trias i Pujol ha presentat dues iniciatives encaminades 
als infants que estan ingressats en aquest centre sanitari. D’una banda, s’ha presentat un cotxe 
elèctric de joguina, que porta els infants de Can Ruti fins a quiròfan i per altra un projecte per 
millorar el benestar dels infants a través d’una teràpia assistida amb gossos.

La Setmana

5

Un ciutadà anònim ha finançat 
la compra del cotxe elèctric

Teràpia assistida amb gossos 
adreçada als més petits 
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El Dimoni “del Mar” triat 
per cremar la Nit de Sant Anastasi

Festes de Maig | Carles Carvajal

Ja tenim el disseny del dimoni 
que cremarà, la Nit de Sant 
Anastasi, a la platja dels Pesca-
dors. El disseny guanyador ha 
estat “El Dimoni del mar”, una 
obra de la il·lustradora Anasta-
sia Druzhininskaya que és una 
al·legoria contra el llançament 
de residus al mar i les platges 
i en favor del reciclatge. L’obra 
va ser seleccionada entre més 
de 60 propostes per un jurat 
format per persones i entitats 
relacionades amb la cultura. 
Anastasia Druzhininskaya és 
una jove russa que va néixer 
l’any 1990 a Belgorod i resideix 
a Badalona des de l’any passat. 
Va estudiar arquitectura a la 
Belgorod State Technological 
University i després començà 
una bri l lant carrera com a 
i l · lust radora, ded icant-se 
principalment a la il·lustració 

de literatura i llibres de text 
infantils. Ha treballat per diver-
sos editorials arreu, com Clever 
Publishing Moscow, SM Edito-
rial Madrid o Cruïlla Barcelona. 
Druzhininskaya ha col·laborat 
també amb il·lustracions en 
revistes com Cosmopolitan 
Russ ia ,  Woman’s  Hea l th 
Russia o Harper ’s Bazaar 
Russia. La figura de El Dimoni 
del mar està formada per diver-
sos residus de plàstic que 
utilitzem habitualment en la 
nostra vida diària (envasos, 
elements de plàstic, canye-
tes, etc.) i està erigida sobre 
una petxina que sura sobre el 
mar. L’encarregat de fer realitat 
aquest disseny serà, un any 
més, el constructor Ramon de 
los Heros, membre del Jurat, 
artista plàstic i especialista en 
la construcció d’escenografies 
que començarà, des d’ara, a 
construir el dimoni. 

IKEA i la Guttmann 
treballen per a la inclusió 
de les persones amb 
discapacitat

Obres de reparació de 
la calçada del carrer de 
Granollers a Pomar

La botiga IKEA i l ’ Institut 
Guttmann han dissenyat i portat 
a terme un conjunt d’actuacions 
amb un objectiu comú: vetllar 
per la millora de la inclusió i 
l’accessibilitat de les persones 
amb discapacitat en el seu 
dia a dia. La col·laboració ha 
consistit en crear d’una cuina 
creada específicament per les 
persones usuàries de cadires 
de rodes.

El Departament de Mante-
niment de Via Pública de 
l’Ajuntament de Badalona ha 
realitzat, aquesta setmana, 
treballs de reparació de la 
calçada del carrer de Grano-
llers del barri de Pomar. Les 
obres milloraran l’asfaltat de 
la via, molt deteriorat. Aquesta 
setmana el carrer ha estat al 
trànsit per aquests treballs.

Demanen un front unitari 
d’esquerres a Badalona

Activistes socials i polítics de 
l'espai dels Comuns han fet 
una crida a impulsar una candi-
datura "unitària d'esquerres i 
republicana" per als comicis 
municipals del 26 de maig 
que inclogui el Comú, Podem, 
Guanyem i ERC. Ho han fet 
a través d'un manifest que, 
entre d'altres, signa Màrius 
Díaz, exalcalde de Badalona 
pel PSUC.
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Badalona podria tenir patinets d’us 
compartit als carrers de la ciutat

Mobilitat | Carles Carvajal

Els patinets d'ús compartit 
podrien ser una realitat als 
carrers de Badalona pròxima-
ment. L'Ajuntament ha rebut 
l'interès de diverses empre-
ses per operar a la ciutat. De 
moment, segons ha confirmat 
el consistori, s'han mantingut 
diverses reunions amb empre-
ses del sector, tant de patinets 
elèctrics com bicicletes, que ja 
treballant a diverses ciutats. 
Ara per ara, l 'A juntament 
està valorant si podria obrir-
se aquest servei a Badalona i 
fer-ho compatible amb l'actual 
ordenança de civisme, sobre-
tot pel que fa a la circulació de 
patinets elèctrics. 
El consistori està treballant en 

poder regular l'ús d'aquests 
v e h i c l e s  a  l ' o r d e n a n ç a 
municipal. Altres ciutats, com 
Tarragona, ja han actualitzat 
les seves ordenances, i els 
patinets elèctrics poden circu-
lar per la calçada a un màxim 
de 25km/h. També poden 
circular per la vorera sempre 
que ho fac in a la ve loc i -
tat del vianant. En ciutats 
com Sant Cugat del Vallès, 
s'acaba d'activar un sistema 
de patinets d'ús compartit al 
polígon industrial de la ciutat, 
per tal que els treballadors 
puguin desplaçar-se al seu 
lloc de feina. D'altra banda, 
un altre tema pendent que té 
Badalona és la implantació 
d'un sistema d'ús compartit 
de bicicletes.

Un patinet elèctric al Centre de Badalona 

Detinguts, després d’una 
persecució, dos lladres 
que havien robat al Màgic

Continua el cicle sobre 
els 150 anys de Sant 
Josep

La Guàrdia Urbana va detenir, 
la setmana passada, dos 
homes com a presumptes 
autors d’un robatori amb força 
a la botiga de telefonia mòbil 
Orange del Centre Comercial 
Màgic. Els lladres, després 
d’una persecució, van poder 
ser detinguts al barri de Sant 
Roc. La Guàrdia Urbana va 
poder recuperar els mòbils 
robats.

Continua el cicle de conferèn-
cies sobre Sant Josep i el món 
obrer. Són quatre conferèn-
cies de les quals ja s'han fet 
dues. Aquest divendres 22 de 
febrer, mossèn Jaume Aymar 
pronunciarà una xerrada sobre 
la iconografia de Sant Josep a 
través dels segles; i la darrera, 
el 8 de març, sobre Sant Josep 
i l'Evangeli.

Un grup de lladres 
amagava el seu botí a 
Montigalà
Els Mossos d’Esquadra han 
detingut quatre persones per 
robar en 9 domicilis de Caste-
lldefels en només 12 dies. El 
grup criminal acabava d'arribar 
a Catalunya i operava des 
d'un pis de santa Coloma de 
Gramenet i dipositaven en una 
zona boscosa de Montigalà els 
objectes que sostreien dels 
domicilis.

Actualitat-6.indd   1 20/02/2019   9:56:43



Preservar l’entorn, respectar el futur
Les polítiques mediambientals centren, cada cop amb més intensitat, l’acció de govern de les adminis-
tracions. En el cas de la Diputació de Barcelona, que aplega els 311 pobles i ciutats de la demarcació, la 
preservació de  l’entorn és un eix clau en tots els seus projectes d’actuació. Actuacions concretes que, 
seguint l’impuls de la nova Agenda Urbana marcada per l’ONU, impulsen noves dinàmiques de preserva-
ció de l’entorn en el compromís global amb el benestar de la ciutadania i el progrés del territori. 

L’augment dels preus dels com-
bustibles fòssils, la necessitat de 
reduir la dependència energètica 
exterior i, sobretot, les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle han 
convertit els últims anys la bi-
omassa forestal en una de les 
alternatives ecològiques més 
eficients i respectuoses amb el 
medi ambient. És econòmica, és 
neta, i el seu ús per a la produc-
ció d’energia tèrmica s’està im-
plantant de forma generalitzada 
a Europa. 

Conscient de la necessitat de 
connectar el territori amb 
l’energia verda per garantir el 
benestar de les persones, la Di-
putació de Barcelona inverteix 
en instal·lacions de biomassa per 

produir calor i electricitat. És en 
aquesta línia d’actuació que els 
últims anys ha donat suport als 
ajuntaments de les comarques de 
Barcelona, promovent la instal·la-
ció de 162 calderes de biomas-
sa en equipaments municipals. A 

més de reduir la factura energèti-
ca dels ajuntaments, la producció 
de biomassa també afavoreix la 
gestió forestal, prevenint incendis 
i generant nous llocs de treball. En 
resum, permetent tancar el cicle 
natural de producció i fomentant 
el consum responsable de com-
bustible a  escala local. 

► Les cinc dimensions 
dels assentaments urbans 
sostenibles

En una experiència pionera en 
tot l’Estat, la Diputació de Barce-
lona impulsa els Atles de Soste-
nibilitat Urbana de la demarcació; 
una eina exhaustiva que ha de 
facilitar als municipis la presa de 
decisions per potenciar la soste-
nibilitat de cada territori. Els atles, 
elaborats per l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya, donen 
informació detallada en 5 aspec-
tes concrets de cada territori: efi-
ciència energètica, comportament 
tèrmic, contaminació lumínica, po-
tencial fotovoltaic i verd urbà. Com 
a prova pilot, ja disposen d’atles 
les ciutats de Berga, Esplugues 
de Llobregat, Sabadell i Sant Cu-
gat del Vallés, amb la voluntat de 
la Diputació de dotar d’aquestes 
eines la resta de municipis de la 
demarcació de Barcelona. 

La Diputació de 
Barcelona impulsa 
la preservació de 
l’entorn

Redacció DIBA

La Diputació de Barcelona inverteix en
energies renovables i en instal·lacions
de biomassa als equipaments públics
per abastir els serveis municipals.

Connectem el territori 
amb l’energia verda

molt més del que t’imagines

www.diba.cat /connectem
Descobreix-ho a:
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K

Anunci faldó Connectem Energia verda 132x79,7mm, De Tot i Més (Badalona).pdf   1   8/2/19   16:56
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Estira i arronsa entre la 
Plataforma Sant Roc Som Badalona 
i Ajuntament

Entitats | Carles Carvajal

Fa uns dies, l'Ajuntament va 
comunicar a la Plataforma 
Sant Roc Som Badalona que 
havien d'abandonar una sala 
del Centre Cívic del barri que 
des de feia 7 anys utilitzaven 
com espai de reunions. La 
Plataforma atén, cada setmana, 
persones de Sant Roc afecta-
des per la crisi i sobretot en el 
dret de l'habitatge. El consistori 
ha explicat que l'activitat de la 
plataforma és incompatible amb 
les que especifica la normativa 
municipal que se cedeix aquest 
espai a les "culturals, cíviques, 
socials i d'oci". L'Ajuntament, 
a més, ha especificat que les 
dades que obté la plataforma 
són sensibles i podrien infringir 
la llei de protecció de dades. 
Des del consistori s'ha aclarit 
que el passat dimecres es va 
comunicar a l'entitat que no 
podrien utilitzar aquesta sala 
del Centre Cívic de Sant Roc i 
que s'emplaçaven a buscar un 

espai alternatiu. De moment, 
aquest dilluns, la Plataforma ha 
atès als veïns des de les portes 
del Centre Cívic de Sant Roc.

Les entitats veïnals de 
Badalona Sud carreguen 
contra la plataforma
Aquest  dilluns, les quatre 
entitats de la zona sud de 
Badalona, Sant Roc, Artigues, 
El Maresme i El Remei, han 
emès un comunicat conjunt on 
han carregat contra la platafor-
ma Sant Roc Som Badalona. 
En el comunicat, al•leguen que 
la cessió d'una sala del Centre 
Cívic Sant Roc ha de ser puntual 
per qualsevol entitat i no com 
una cessió "de dret". A més, les 
entitats qualifiquen la platafor-
ma "d'alegal" perquè traspassa 
els "límits de la llei". Les entitats 
veïnals detallen que existei-
xen administracions públiques 
que treballen amb les persones 
vulnerables del barri i emplacen 
al Consorci Badalona Sud ha 
treballar pel "districte".

La plataforma actuant al barri de Sant Roc Montgat continua 
guanyant població

Arriba la segona edició 
de la Festa del Ruc de 
Tiana

Amb data d’1 de gener del 
2018, és d’11.819 habitants. 
L’any 2017, el registre de pobla-
ció era d’11.748, de manera 
que 71 persones han anat 
a viure a Montgat. El 2016, 
la població encara era més 
baixa, amb 11.621 persones. 
Fa 20 anys, el 1998, la pobla-
ció de Montgat no arribava a 
les 7.800 persones.

Rucs de la Serralada, la 
g ran ja - rese r va  d e  d ues 
hectàrees situada al Torrent 
de Can Ratola de Tiana, 
celebra aquest diumenge 24 
de febrer la segona edició 
de la Festa del Ruc. De 10h 
a 14h, el recinte s’omplirà 
d’activitats. La companyia Circ 
de jocs serà l’encarregada de 
l’animació infantil i dels jocs 
tradicionals.

S'aprova la regulació de 
pisos turístics a Montgat

L'A juntament  ha aprovat 
l'ordenança de pisos turístics 
que té per objectiu regular 
les obligacions dels propie-
taris i les empreses gestores 
dels habitatges d'ús turístic 
de Montgat, tant pel que fa a 
la formalització de la comuni-
cació prèvia de l'activitat a 
l'Ajuntament, com en relació 
amb el compliment de les 
obligacions.

9
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res, i a causa de l’aparició de 
l ’escarabat morrut, només 
poden esporgar-se ent re 
desembre i aquests darrers 
dies de febrer. El mètode per 
combatre la plaga és químic i 
aplicant productes insecticides. 

9

Badalona esporga cada 
any uns 13.500 arbres 

Medi Ambient | Carles Carvajal

A Badalona té uns 44.000 
arbres i palmeres, dins del seu 
terme municipal, dels quals 
13.500 exemplars s’esporguen 
cada any. L’Ajuntament disposa 
de dues brigades especialit-
zades en esporgar l’arbrat, i 
de fet la ciutat queda dividida 
en dues parts pel que fa a la 
programació d’esporga. Ara 
mateix, i fins al mes de juliol, 
el consistori està fent aqueta 
tasca, i el ciutadà pot consul-
tar els carrers on s’actuaran 
a través del web municipal. 
De fet, aquests darrers dies 
s’han esporgat les palmeres 
de la Rambla o els arbres de 
l’Avinguda Marquès de Mont-
roig, l ’Avinguda Comunitat 
Europea o la carretera Antiga 

de València, entre d’altres. 
L’A juntament  ha exp l i cat 
al TOT que els arbres son 
objecte d’inspecció cada any, 
encara que poden passar més 
de quatre anys sense espor-
gar. Pel que fa a les palme-

Esporga de les palmeres de la Rambla 
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Esports

Bàsquet | Jordi Creixell

Més enllà de resultats, aques-
ta Penya fa trempar. L'equip 
il·lusiona i a la Copa va fer 
un pas més en el creixement 
exponencial que ve prota-
gonitzant des del final de la 
temporada passada, quan va 
assolir la salvació. Ara les fites 
són més altes i l'equip tampoc 
no s'arruga davant dels nous 
reptes. La Copa n'era un de 
gros i els de Carles Duran van 
complir amb la seva promesa. 
"No anem de vacances", va 
avisar el tècnic. I el Baskonia va 
ser-ne la víctima en una nit que 
passarà a la història de la Copa 
i de la Penya. Una nit on Nico 
Laprovittola va posar dempeus 
el WiZink Center, destrossant 
el rècord històric de valoració 
a la Copa que fins ara tenia un 
altre vell conegut, Tanoka Beard 
(47 l'any 2000). L'argentí, tocat 
per una vareta màgica, va fer 
miques els vitorians amb 36 

La Penya creix a la Copa
amb un Laprovittola antològic 

L'aler congolès amb passa-
port francès Nobel Boungou-
colo (2m02, 30 anys) ja és 
oficialment nou jugador de 
la Penya. Va aterrar dilluns i 
en principi debutarà el 3 de 
març a Fuenlabrada. D'altra 

Aterra Boungou-colo; Ventura, amb la selecció
banda, la finestra FIBA s'ha 
endut Todorovic (Montene-
gro), Morgan (Canadà), Delía 
(Argentina), López-Arostegui 
i el capità Alber t Ventura 
(Espanya), que estrena inter-
nacionalitat. 

Boungou-colo, parlant amb Carles Duran. / Foto: David Grau - CJB

punts (8/11 de 2, 4/6 triples i 8/8 
tirs lliures), 4 rebots, 7 assistèn-
cies, 2 taps, 9 faltes rebudes i 50 
de valoració. I amb ell tot l'equip 
va signar un dels partits del 
torneig (89-98) per accedir a les 
semifinals. Allà el Madrid va ser 

un mur infranquejable (93-81), 
però el Joventut va tornar a 
donar la cara i va sortir ovacio-
nat per una afició orgullosa del 
seu equip. Els "playoffs" són ara 
la següent fita d'una Penya que, 
en la Minicopa, va ser cinquena. 

Futbol | J.C.

9 de 9 per al Badalona

El nou Badalona de Juanjo 
García segueix a l'alça i contra 
el València va sumar la tercera 
victòria consecutiva. Un 9 de 
9 que permet als escapulats 
escalar fins al desè lloc, amb 
32 punts i cinc de coixí respec-
te de la zona de perill. Un gol 
de Chacopino va decidir un 
enfrontament on els badalonins 
van fer mèrits per aconseguir 
un resultat més ampli. Robert 
Simón va disputar el seu partit 

número 100 amb la samarre-
ta escapulada, mentre que 
segueix sense arribar el debut 
del camerunès Achille Emana. 
El Badalona torna a l'Estadi 
diumenge per rebre l'Olot.

Superats els problemes físics, 
Mireia Belmonte segueix prepa-
rant-se per tornar al màxim 
nivell i va disputar sis proves 
al Meeting del Titano, a San 
Marino. La nedadora va aconse-
guir dues medalles de plata, 
als 400 m estils (4:51.11), rere 
Catalina Corró (4:45.05), i els 
1.500 lliures (16:28.45), on es va 
imposar l'australiana Madeleine 
Cough (16:18.45). Belmonte 
també va ser tercera en els 
400 lliures (4:13.62) i els 200 
papallona (2:17.87). 

Mireia Belmonte puja 
quatre cops al podi 
en el Meeting del Titano

Foto:  Eloy Molina 
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El 23 de febrer de l’any 1929, 
ara fa 90 anys, el diari La 
Vanguardia publicava que 
l ’institut agrícola català de 
San Isidre aprovava el “dret 
d ’e n t r ad a  d e  ve h i c l e s  a 
Badalona”. Ara fa 90 anys, 
aquest institut, juntament amb 
l ’Ajuntament, establia que 
cada carruatge que creuava el 
terme municipal de Badalona 
havia de pagar una pesseta, 
per dia. De fet, segons expli-
cava l’article, cada carro, un 
cop entrava a la ciutat, havia 
de pagar aquesta mena de 
peatge, igual que passava 

Fa 90 anys creuar Badalona 
amb carruatge costava una pesseta 

La imatge

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

#totbadalona a Instagram

en d’altres ciutats. Si algú 
no pagava aquesta pesseta 
no podia creuar una ciutat, 
d’acord amb el que establia 

aquesta normativa. En aquella 
època, els carruatges servien 
per transpor tar persones, 
però sobretot mercaderies. 

Aquest matí ja hem 
començat a preparar les 
#disfresses per participar el 
dia 2 de març a la #Rua de 
#Carnestoltes de #Badalona
@kapaoltis

Avui nedant a la #Platjadels-
pescadors de #Badalona he 
extret del fons del mar aques-
ta bossa de plàstic
@cagranser

El nivel de arbitraje en esta 
#CopaACB bajo y dudoso. 
Como dudosos los arbitrajes 
cada semana en #Badalona
@gasegar1

Drapaire al carrer Menéndez Pelayo. Foto de Josep Martínez  
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Preferir comprar, poder 
alquilar y como opción más 
possible okupar
@capitan30

Que fàcil es poner comprar 
però que difícil hacerlo...
te tienes que conformar con 
alquilar @vero498

Els lloguers a Badalona estan 
pels núvols, surt més barat 
comprar que llogar
@vki23

El Centre d’Investigacions 
Film-Història, de la Universi-
tat de Barcelona, que actual-
ment dirigeix Magí Crusells, 
ha decidit, per unanimitat de 
tots els membres, atorgar el 
premi Film-Història a la millor 
investigació de l'any 2018 a la 
historiadora badalonina Núria 
Casals, per la seva rigorosa 

i acurada recerca -perfecta-
ment il·lustrada i documen-
tada- sobre els cinemes de 
Badalona que s'ha recoll i t 
en el llibre La gran il·lusió. El 
cinema a Badalona 1898-1975. 
El lliurament del guardó es farà 
en una sessió especial a la 
tardor, a la seu de la Filmoteca 
de Catalunya.

Núria Casals distingida 
amb el Premi Film-Història 2019 

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

A l’hora d’adquirir un habitatge, 
quina opció prefereixes, 
comprar o bé llogar? 
77% Comprar 
23% Llogar 

Pròxima pregunta:
T’agrada el “dimoni del mar” 
que cremarà la propera Nit 
de Sant Anastasi?
Si, m’agrada
No, no m’agrada

208 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres seguidors 
han opinat!

Anna VR
Pueden ser los mismos 
que robaron hace poco 
en Diagonal Mar

David Barragues
Cuando el código penal 
sea lo suficientemente 
duro, los vividores malean-
tes se reducirán

Carol Ina
Y os extraña? Nada de esto 
no pasaría si dierais empleo 
a las personas. Una estabi-
lidad laboral. Al menos se 
reducirían los robos.

17
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Setmana anterior: 
Barca Maria

16

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

Empresa situada al polígon de 
Can Ribó, des de l’any 1994, 
dedicada a donar servei electrò-
nic per aplicació industrial.

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

Descobrim un racó quotidià de Badalona

Insercad
Electrónica

On és?

Fet a Badalona Entitats

Club Twirling 
Badalona
Badalona ha estat lligada, 
des de 1990, en aquest 
espor t ,  any en què va 
sorgir el primer club local, 
que va arribar a competir 
en àmbit internacional i 
va organitzar un campio-
nat mundial de Twir l ing 
el 2003.

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

Opinio-18-19.indd   3 19/02/2019   11:12:12
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Fogars de Tordera
Av. Llenguadoc

BARCELONA
Rda. Sant Pere

Ctra. de Can Ruti

B24
FINAL

Institut 
Guttmann

Hospital 
Germans 

Trias i Pujol

Tanatori

Des del 27/2/2019

B24

Més freqüència, més capacitat

 Hospital Can Ruti
Barcelona Badalona
Ronda Sant Pere

12
Cada

min

www.amb.cat/mobilitat
www.tusgsal.cat

@Mobilitat_AMB 
@tusgsal_ofi cial 

AMB Mobilitat
Disponible a App Store
i Google Play

@MobilitatAMB 
@tusgsal

Coneix tot el que t’ofereix el bus a la teva ciutat a:

Millora la freqüència (de 15 a 12’)
Millora la capacitat
Aquesta línia prestarà servei amb
vehicles articulats híbrids.

Canvi de recorregut
Canvia el recorregut a Can Ruti i a Bufalà,
alhora que millora la cobertura als barris de
la Morera, Pomar i Bufalà.
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Divendres 22 de febrer

Exposició Enric Sió, el di-
buixant que va trencar mot-
lles, a la Sala Josep Uclés. 
CC El Carme 

Exposició La Gran Il•lusió, 
història del cinema a Bada-
lona, fins el 12 de maig, al 
Museu de Badalona

Exposició d’Enric Ortuño, 
obra pictòrica, al Museu de 
Badalona 

I Jornades per la Igualtat a 
Bufalà, cinefòrum, projecció 
de la pel·lícula Sufragistas, a 
les 18:30h, a l’AV Bufalà

Teatre, La Melancòmica pre-
senta l’espectacle Elles, a les 
21h, al teatre del Círcol

Gala internacional de mà-
gia, a les 21h, al Teatre Zo-
rrilla 

Concert tribut a Fito y Fiti-
paldis, amb Fitos y fitipaldi, 
a les 23.30h, a la Sala Sarau 
08911

Dissabte 23 de febrer

I Jornades per la Igualtat a 
Bufalà, taula rodona sobre 
la violència de gènere, a les 
11h, a l’AV Bufalà 

Festival de màgia, actuació 
de Maga Gisell, a les 12h, a 
Saltamartí Llibres 

Cicle de cinema en català, 
amb el f i lm famil iar “Hotel 
Transsilvània 3”, a les 16:15h, 
als cinemes del Màgic Ba-
dalona 

Teatre, La Melancòmica pre-
senta l’espectacle Elles, a les 
21h, al teatre del Círcol

Gala internacional de mà-
gia, a les 21h, al Teatre Zo-
rrilla 

Concert del grup Mala Vida, 
a les 24h, a la Sala Sarau 
08911

Diumenge 24 de febrer
 
Concert Abril & Sambola, 
a les 12h, a l’Espai Tolrà de 
l’Orfeó Badaloní (Carrer En-
ric Borràs, 19-21)

Gala internacional de mà-
gia, a les 12h i a les 19h, al 
Teatre Zorrilla 

Teatre, La Melancòmica pre-
senta l’espectacle Elles, a les 
18h, al teatre del Círcol

Dilluns 25 de febrer

Cicle Per fí és dilluns! Amb 
jam session, a les 20h, a 

18

 Badalona 

19
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l’Escola de Música Moderna 
de Badalona (entrada gra-
tuïta) 

Dimarts 26 de febrer

Festival de màgia, actua-
ció de Cristina Ferrer, a les 
17:30h, a la Biblioteca de 
Lloreda 

I Jornades per la Igualtat 
a Bufalà, contacontes sobre 
la igualtat de gènere, a les 
17:30h, a l’AV Bufalà 

Dimecres 27 de febrer

Festival de màgia, actuació 
de Jordi Porta, a les 18h, a la 
Biblioteca Llefià-Xavier Soto 

Dijous 28 de febrer

Presentació del llibre “100 
trucs per sorprendre amb 
el mòbil”, del Mag Gerard, 
a les 18:30h, a l’Espai Betúlia 

Montgat
Dissabte 23 de febrer

L'hora del conte per a be-
bès, “A-Animal”, a càrrec de 

19

Gisela Llimona. A les 11 h a 
la Sala Josep i Pere Santilari. 
Per a infants de 0 a 3 anys.

Diumenge 24 de febrer

15a. Calçotada popular, 
(calçots, seques amb boti-
farra, flam, aigua o vi, i pa), 
a les 13h a la plaça de les 
Mallorquines

Dilluns 25 de febrer

Exposició "Gent i Paisat-
ges: Les ciutats metropo-
litanes" Una visió metropo-

litana dels 36 municipis que 
integren l'AMB del fotògraf 
Kim Manresa, a la Biblioteca 
de Montgat 

Dimecres 27 de febrer

Conferència "Història de 
Catalunya: decadència i ocu-
pació del Regne de Castella, 
segles XVI-XVII "a càrrec 
d'Emili Muñoz. De 18.30 a 
20 h a l'escola d'adults TIMÓ

Tiana
Dissabte 23 de febrer 

13è cicle d'activitats als 
parcs, platges i rius metro-
politans. Donem una llar als 
ocells, taller de construcció 
de caixes de niu al Parc del 
Tramvia (Tiana), d'11.30h a 
13.30h

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€
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Cultura

Aquest divendres, dissabte i 
diumenge arriben les Gales 
Internacionals de Màgia, dins 
del Festival Li Chang. Dins 
de les gales destaca l’arriscat 
i  impress ionan t  número 
d’atrapar amb la boca una bala 
disparada amb una arma de foc 
real que realitzarà l’il·lusionista 
porto-riqueny Reynold Alexan-
der en el marc d’aquesta gala. 
El certamen comptarà també 
amb l’artista xinesa Huang 
Zheng, que oferirà al públic 
un número d’il·lusions marcat 
pels efectes visuals, plens 
de tendresa i flamenc. D’altra 
banda el jove artista gallec 
Dani Polo farà aparèixer, del 
no res, para-sols al ritme dels 
Beach Boys. També es podrà 
gaudir del duet còmic Los 

La companyia La Melan-
còmica presentarà, aquest 
cap de setmana al Círcol, 
l ’ e s p e c t a c l e  E l l e s .  L a 

Màgia | Redacció

Teatre | Carles Carvajal

20

Arriben les Gales Internacionals 
del Festival Li Chang 

El Círcol acull la representació de l’obra Elles

21

Imatge del mag Reynold Alexander

Carrer 
a carrer 

El carrer de Santa Maria era co-
negut popularment, al segle XIX, 
per carrer dels Budells. El nom 
provenia de l’empresa de tripes 
d’animals, propietat de Pere i 
Josep Grau. El carreró de Santa 
Maria neix al carrer del mateix 
nom.

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

Carreró 
de Santa Maria 

Casagemes

Taps, mestres d’espectaculars 
canvis de vestuari amb una 
gran dosi d’humor, i del mag 
francès Néstor Hato, premiat 
en l’últim Congrés Mundial de 
Màgia 2018, que presentarà 
jocs de cartes de la seva pròpia 

Melancòmica és la primera 
companyia resident al Círcol 
després que l’entitat obrís, 
des del setembre, les seves 
portes perquè companyies 
d’arts escèniques emergents 

creació. El presentador de la 
Gala Internacional de Màgia 
serà l’humorista i mag Isaac 
Jurado. 
[+] Gales internacionals de 
màgia, del 22 al 24 de febrer 
al Zorrilla 

tinguessin un espai per crear 
les seves obres i formats. 
L’obra serà representada 
aquest divendres i dissabte, 
a les 21h i diumenge a les 
18h.

20(ELMEUCARRER).indd   2 19/02/2019   10:54:37
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Antoine Duris és professor a la 
facultat de Belles Arts de Lió. 
D’un dia per l’altre, decideix 
deixar-ho tot per treballar com 
a vigilant al museu d’Orsay. 
Mathilde Mattel, directora de re-
cursos humans del museu, de 
seguida se sent impressionada 
per aquest home taciturn.

Cap a la bellesa

David 
Foenkinos

Edicions 62

Facilitat per Saltamartí Llibres

«Què preferiríeu: estimar molt 
i patir molt, o estimar poc i pa-
tir poc? Vejam, em penso que, 
al capdavall, és l’únic dilema 
vàlid.» Amb aquest dilema 
arrenca la novel·la, i és que el 
primer amor té conseqüències 
per a tota la vida.

Editorial

L’única història

Julian Barnes

Angle Editorial

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

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 173

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

Estrenes de Cinema

Feliz día de tu muerte 2

Alita: Battle Angel

Cafarnaúm

Direcció: Christopher B. Landon
Intèrprets: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby 
Modine, Suraj Sharma, Rachel Matthews

La Tree descobreix que morir una vegada i una 
altra era sorprenentment més fàcil que afrontar 
els perills que l'esperen.

Crítica:   Públic: 

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 com-
passiu, s'adona que sota la seva cuirassa de cí-
borg abandonat resideix el cor i l'ànima d'una dona 
jove amb un passat extraordinari.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Nadine Labaki
Intèrprets: Kawthar Al Haddad, Boluwatife Treasure 
Bankole, Nadine Labaki, Zain Al Rafeea, Yordanos 
Shiferaw

Un nen libanès demanda els seus pares i es 
rebel·la contra la vida que se li ha imposat.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

ESTRENES.indd   1 18/02/2019   11:24:40
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bellezaactiva.com
  

Aprofitant que el passat dia 
16 de febrer es va celebrar el 

Dia Mundial de les Ametlles, 
repassem els seus benefi-
cis cosmètics i alguns dels 
productes que inclouen en la 

seva formulació l'oli d'ametlles. 
De color groc molt pàl·lid, l'oli 
d'ametlles dolces posseeix 
propietats nutritives, hidra-
tants i suavitzants. A més, al 
ser un oli riquíssim en àcids 
grassos insaturats i poliinsa-
turats, contribueix a reforçar 
les membranes cel·lulars de 
l'epidermis i això fa que sigui 
molt beneficiós a nivell de salut 
i bellesa de la pell.

L'oli d'ametlles dolces 
en els teus cosmètics
Aquest o l i  vegeta l  conté 

 Et descobrim els beneficis 
 de bellesa de l'oli d'ametlles 

Tendències

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

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

DESDE 39€ A 67€ 
Assesoramiento 
personalizado y gratuito

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

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

C/Prim, 179
de 10 a 14 i de 17 a 20h.
Dissabtes tarda tancat

Mercé Rodríguez

TENDENCIES.indd   2 18/02/2019   12:44:00
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vitamines del grup B, que 
contribueix a la retenció de 
l 'aigua de la pell i ajuden 
a prevenir la sequedat i la 
deshidratació. També conté 
vitamina D que augmenta la 
protecció de la pell enfront 
d'agents externs.
A nivell facial, l'oli d'ametlles 
dolces està present en molts 
netejadors facials perquè 
ajuda a eliminar les impure-
ses i a deixar un cutis net, 
f resc i  mo l t  més juven i l . 
També ho trobem en la formu-
lació de cremes per al rostre, 

perquè atenua les arrugues i 
és especialment actiu contra 
les ulleres i les bosses. A 
més, l'oli d'ametlles dolces 
és molt emprat en cosmètics 
destinats a tractar l 'acne i 
acabar amb els punts negres 
o pell grassa.

En cremes corporals hidra-
tants, calma i repara f ins 
i tot les petites esquerdes 
que es formen a les pells 
molt seques. A més, és ideal 
durant l'embaràs –per a evitar 
les estries–, la lactància o 

com a hidratant per a la pell 
del nounat.
Pel que respecta al cabell 
en fo r te i x  e l s  que  tenen 
tendència a ser secs i febles, 
i afavoreix la desaparic ió 
d'escates del cuir cabellut.

A nivell dermatològic, l 'oli 
d 'amet l les és també molt 
efectiu per a tractar afeccions 
com la psoriasi i la derma-
titis, perquè calma la picor 
quan sol haver-hi problemes 
d'erupcions cutànies, i ajuda 
a alleujar la irritació.

TENDENCIES.indd   3 18/02/2019   12:44:01



Port de Badalona
Del 5 al 9 d'Abril de 2019Save the date

Oci. Formació. Professió.

I tu, en que navegaras
aquest estiu?

Informació actualitzada per a públic en general, centres
d'ensenyament de secundaria, marques interessades
en exposar, reserves d'activitats nautiques...

www.iniciatbadalona.com
events@marinabadalona.cat

La fira de la nautica
i els seus oficis

Fira de la nautica de proximitat, al teu abast.
Activitats nautiques obertes a tothom.
Mercat de temporada. Gastronomia i musica.
Un trenet connectara el Port i el Passeig.

Oficis del mar. La nautica com a oferta laboral
i, per tant, previament formativa. 
Itineraris per a 35 oficis.
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faros.hsjdbcn.org 

Implicar-te a l'escola del teu 
fill com a voluntari és una 
forma genial de mostrar-li que 
t'interesses per la seva educa-
ció. També li transmets el 
missatge positiu que consideres 
que l'escola és una causa molt 
important. El fet de col·laborar 
amb els professors, la direcció 

27

del centre i altres pares t'ajudarà 
a conèixer de primera mà les 
activitats diàries del teu fill. 
També et connectarà amb els 
gustos i les modes pròpies de 
la vida escolar, que et podran 
ajudar a comunicar-te amb el 
teu fill conforme vagi creixent i 
canviant (i tot això sense envair 
la seva privacitat ni el seu espai 
personal).

Per on pots començar?
Un dels millors moments per 
implicar-te és en una reunió de 
pares i professors. En general, 
aquest tipus de reunions se 
celebren al principi del curs 
escolar. Són una gran oportu-
nitat per parlar amb els profes-
sors del teu fill sobre la teva 
col·laboració com a voluntari.
Si tens alguna cosa a oferir o si 

Portes
Obertes

 Per què i com participar 
 a l'escola del teu fill 

C/ Molí de la Torre, 34 - 58 · 08915 Badalona · Tel. 93 383 63 11
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només vols ajudar de qualsevol 
manera possible, parla amb els 
professors del teu fill. És una 
bona idea unir-se a l'Associació 
de Mares i Pares (AMPA) de 
l'escola del teu fill.

Hi ha multitud de tasques en les 
quals podries implicar-te com a 
voluntari. 
Recorda que no tothom és 
adequat per al mateix tipus de 
participació. És possible que 
hagis de "provar" unes quantes 
activitats abans de trobar-ne 
alguna on et sentis còmode. Si 
tens dubtes sobre com podries 
ajudar, pregunta al professor 
del teu fill.

Què més hauries 
de tenir en compte?
Heus aquí uns consells a tenir en 

compte a l'hora de presentar-te 
com a voluntari:
 Aclareix abans de començar 

29
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quant temps estàs disposat 
a oferir. No temis negar-te si 
et demanen més del que pots 

donar sentint-se còmode; si 
adquireixes una responsabilitat 
que després no pots assumir 
però, tracta d'avisar aviat perquè 
puguin trobar a una altra perso-
na que et substitueixi.
Comença a poc a poc. No 
t’ofereixis per organitzar massa 
coses alhora. Si has accep-
tat massa coses, esbrina com 
delegar algunes tasques a altres 
pares.
No donis al teu fill un tracte 
especial quan col·laboris en 
la seva escola. Segueix les 
indicacions que et doni ell per 
saber quin grau d’interacció 
és adequat per a tots dos. La 
majoria dels nens gaudeixen 

quan els seus pares s'impliquen 
en el seu centre escolar, però 
si el teu fill se sent incòmode, 
considera la possibilitat de 
col·laborar en alguna activitat 
on el teu fill no et pugui veure. 
Deixa ben clar que no estàs allà 
per espiar-lo ni controlar-lo, sinó 
només per donar un cop de mà 
a l'escola.
Demana retroalimentació als 
professors i alumnes. És impor-
tant que et comuniquis oberta-
ment amb els professors, la 
direcció del centre, els alumnes 
i altres voluntaris. Sigues flexi-
ble i receptiu a mesura que les 
necessitats dels alumnes i del 
centre escolar vagin canviant.

29
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Moltes vegades, la nostra 
major  preocupac ió quan 
volem realitzar un canvi a 

les habitacions infantils és 
l’escàs pressupost. Però, no 
falta canviar completament 
un joc de dormitori ni gastar 
una fortuna en mobles nous. 

Podeu donar- l os  un  to c 
especial als mobles dels nens 
amb paper pintat, adhesius, 
vinils o pintant-los a mà.
• Una bona idea és aconseguir 
un bonic paper pintat per folrar 
els mobles. Els comerços 
ofereixen una gran quantitat 
de dissenys, colors i textures. 
Seria fantàstic que els nens 
escollissin el paper que més 
els agrada perquè, d’aquesta 
manera, s’involucrarien encara 
més en la renovació dels seus 
mobles. També podríem optar 
per realitzar un empaperat 
tipus patchwork amb retalls 
de paper pintat que ens hagin 
sobrat d’altres treballs.
• Una bona alternativa és 
enganxar petits adhesius o 
minivinils en els mobles. Són 
molt cridaners i als nois els 
encanta. Però és important no 
sobrecarregar les superfícies 
amb una excessiva quanti-
tat de formes. Per fomentar 
l’aprenentatge dels més petits 
podríem escollir adhesius amb 
siluetes de lletres i números.

31

` `

Llar

 Creeu mobles infantils bonics 
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• Probablement la idea que 
més agradarà als petits sigui 

pintar els mobles de blanc i 
deixar-los pintar amb diferents 

colors el dibuix que més els 
agradi a sobre.

CALDERA JUNKERS 
CERAPUR CONFORT

DES DE 47€ 
AL MES

instal·lació
 i IVA inclòs

1.695€ 

tovalloler o 
termostat 

de regal

0%
Financiació sense 

INTERESSOS 
fins a 3 anys

CALEFACCIÓ TOTAL 
desde

instal·lació i IVA inclòs
2.799€

DES DE 77.75€ AL MES

NO PASSI 
FRED AQUEST 

HIVERN

CALDERA ARISTON CA-
RES PREMIUM*  

* MILLOR 
PRODUCTE 

2016  PER LA OCU

instal·lació i IVA inclòs
1.260€

 desde

DES DE 35€ AL MES
Amb 
programador 
de regal

INFORMA’T DE LES NOSTRES REBAIXES!

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

Tramitació de butlletins

OFICINA I BOTIGA

Avd. Martí i Pujol, 102 - 08912 Badalona

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

www.globalclimainstalacions.com

EL SEU INSTAL·LADOR DE CONFIANÇA A BADALONA

LL.indd   3 18/02/2019   13:07:06



32

Redacció / ACPG

Una proposta en decora-

ció que combina disseny, 
il·luminació, textura i color 
són les Happy lights: unes 

petites boles de llum i color 
que es fabriquen de manera 
artesanal i en una gran varie-
tat de dissenys i mides, que 
donen aquell toc diver t it i 
encantador a la decoració 
de la llar. Aquesta classe de 
lamparetes són ideals per 
decorar petits espais que 
volem destacar dintre o fora 
de casa.

A l’interior és recomanable 
posar-les a sobre de prestat-
geries, taules centrals, al 
capçal del llit o com a garlan-
da en les cortines i finestres. 
A l’exterior, per la seva banda, 
si viviu en una casa amb jardí, 
res millor que decorar els 
arbres amb aquesta classe 
de focus de llum. 
De Happy lights n’hi ha en 
diversos dissenys: esferes, 
flors, globus..., i altres figures 
geomètr iques que poden 
estar fabr icades en te la , 
encaix o paper.
Amb les Happy lights podeu 
crear divertides garlandes de 
llum a la vostra mida, ja que 

33

Prim, 121  08911 Badalona  T/931 864 149

T I N T A
T Ò N E R
I M P R E M T A
P A P E R E R I A
C O P I S T E R I A
M A T .  O F I C I N A
I N F O R M À T I C A
I M P R E S S O R E S
M A T .  E S C O L A R
F O T O  R E V E L A T

NOU SERVEI

DE PLÒTER !!!

 ‘Happy lights’: llums decoratius 
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les podeu ubicar de diver-
ses maneres sense haver de 
gastar energia. A més, com 
que es tracta d’il·luminació 

LED, el consum serà mínim.
Aquest tipus d’il·luminació 
LED no  su bs t i t ue i x  una 
làmpada convencional pel 

que fa a il·luminació, però 
sí que li donaran a l’entorn 
un toc molt més romàntic, 
elegant i tènue.

Amb el finançament de: 
 

        
 

  
 

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

 
 
 
 
 
 

CURSOS  HORES INICI PREVIST HORARI 

OPERACIONS AUXILIARS DE 
MUNTATGE DE XARXES 

ELÈCTRIQUES 
260 01/04/2019  

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

HORES 

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

   

MÉS INFORMACIÓ:  DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER LA INSCRIPCIÓ: 
formació@aemifesa.org Srta. Lourdes Gil  Tel. 93 384 60 75 

Edifici “CATT Gremi”  Av. Comunitat Europea, 34 
Parc Comercial Montigalà – 08917 Badalona 

  DNI/NIE, full d’alta de la demanda d’ocupació (DARDO OTG) 
 Document acreditatiu de la formació reglada. 
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a divendres laborables de 9 a 
13 hores- i l’adreça de correu 
electrònic bsa@bsa.cat.
Els beneficis per millorar la salut 
i qualitat de vida de la nostra 
població mitjançant la realització 
d'activitats culturals és el punt de 
partida de la xerrada, així com 
del conveni de col•laboració 
entre BSA i Badalona Cultura, 
signat el passat mes de gener.

La sala d’actes de l’Hospital 
Municipal de Badalona acollirà 
dimecres 27 de febrer, a les 
18.30 hores, la xerrada «La 
cultura també és salut», que 
anirà a càrrec de Carme Turon, 
terapeuta ocupacional de 
Badalona Serveis Assisten-
cials i Eduard Pericas, gerent 
de l'entitat municipal Badalona 
Cultura.
Les persones que desitgin 
assistir a l’acte, que forma part 
del cicle de conferències Aula 
de salut. Aprenem de la mà 
de l’especialista, ja s’hi poden 
inscriure. Les xerrades d’Aula 
de salut estan obertes a tothom 
qui hi estigui interessat, encara 
que el nombre d’assistents està 
limitat a l'aforament de la sala. La 
inscripció es pot fer mitjançant el 
telèfon 93 464 83 89 -de dilluns 

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

Salut

Av. President Companys, 57 local
08911  Badalona

Tel. 93 464 21 34
info@boramarserveis.com

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

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

Cultura i salut a l’Aula de salut 
de l’Hospital Municipal 
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Anys 50, carrer de Vallvidrera 
al barri de la Balsa (Lloreda).
Foto antiga: Familia Boada Guaita
Foto actual: Facu Martínez 

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

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

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 
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 Tortita mexicana de blat 
 moro amb de pollastre 
 i espècies de Bombay 

Montseny (de la carnisseria La 
Gironesa), 1 paquet de tortites 
mexicanes de blat de moro (de 
la botiga Iatzas Ul Haq)
Posa a escalfar oli d’oliva en 
una cassola gran i afegeix-hi 
all, 1 ceba, 1 pastanaga, pe-
brots, porro, tomates, tomates 
seques, rave, gingebre pelat, 
iogurt, un sac d’espècies de 
Bombay i malasa de Biruani. 

Redacció / ACPG

Oli d’oliva, 4 grans d’all, 2 ce-
bes, 2 pastanagues, 1 pebrot 
vermell, 1 pebrot verd, 1/2 po-
rro, 2 tomates ,5 tomates se-
ques, 1 rave, 1 gingebre, 1 io-
gurt, 1 branca d’api, Coriandre, 
1 sac d’espècies de Bombay i 
malasa de Biruani (de la botiga 
Iatzas Ul Haq), 1 pollastre del 

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

Gastronomia

3736

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
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Que tots els ingredients estiguin 
tallats a trossos petits. Seguida-
ment, afegeix-hi el pollastre del 
Montseny tallat a trossos i deixa 
que es cuini tot plegat fins que 
el pollastre estigui cuit. Men-
trestant, prepara les crudités: 

trosseja una pastanaga, una tija 
d’api, 1/2 ceba i el coriandre, i 
deixa-ho a part. Quan la carn 
amb les verdures estigui llesta, 
separa el pollastre de les ver-
dures. Les verdures, passa-les 
per la batedora fins a obtenir-

ne una salsa. Quan el pollastre 
deixi de cremar, esmicola’l, se-
parant-ne la pell i els ossos. Ca-
lenta la tortita de blat de moro 
amb una paella o al microones.i 
quan estigui al punt, ja hi pots 
posar el pollastre.

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

Cuina Catalana
 i de Mercat

Carns a la brasa
Salons per reunions

i celebracions

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

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

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

Cuina de proximitat

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

SERVEI DE TICKET RESTAURANT SODEXO

 Enrotllat de col farcit 
 de botifarra amb melmelada  
 de pinya i vainilla 

Agafa 3 fulles de col  sence-
res i posa-les a bullir durant 
4 minuts. Retira-les i deixa 
que es refredin.
Posa la carn de botifarra 
en un bol. És important que 
aquest ingredient sigui de 
molt bona qualitat, per això, 
nosaltres l’hem comprat a 

Redacció / ACPG

La col es pot menjar crua, 
bullida o en guisat. A Cata-
lunya és l'ingredient de molts 
plats bàsics, com l'escudella 
i els farcellets de col.  Avui 
us presetem una forma dife-
rent de cuinar la col.

can Muné. Afegeix-hi la sal, 
el pebre, el xili, l’all, la mos-
tassa, el curri, el coriandre, 
la menta i un raig de llimona. 
La quantitat, al gust.  Asse-
gureu-vos que tots els ingre-
dients estiguin tallats ben 
petits.
Barreja-ho tot.

GASTRONOMIA.indd   4 19/02/2019   10:20:12
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93 782 17 58 · www.ibericfusion.com
Eduard Maristany, 197 local 2 (al costat del Port Marina Badalona)

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

gratis

Estén les fulles de col, posa-
hi la carn i enrotlla-les.
Posa-les al forn calent a una 
temperatura de 180° .
Quan la col comenci a dau-

rar, retira els rotllos del forn i 
talla’ls en trossets d’uns tres 
centímetres que quedin de 
forma equitativa.
Serveix-la en un plat, i deco-

ra-ho amb una melmelada. 
El Petit Mercat ens n’ha su-
ggerit una de pinya i vainilla, 
però la pots escollir al teu 
gust.
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

A m b l 'en t r ad a  d e 
Mar t  a l  s i gne de 
Tau r e ,  l ' e c o n o m i a 
és protagonista. Et 
col·loques les piles per 
posar-te al dia. Vigila la 
gola, evita coses massa 
fredes o massa calentes.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Amb Mart, transitant pel 
teu signe, reps una bona 
dosi d'energia i prens 
una actitud enèrgica, que 
t'anirà molt bé per iniciar 
una nova etapa, amb més 
activitat física.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Entres en una etapa de 
canvis, sobretot pel que fa 
a qüestions professionals. 
A mesura que Mercuri 
s'acosta a Neptú pel teu 
sector X, t'interesses per 
algun tipus de voluntariat.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Si tenies confl ictes 
amb un familiar, potser 
podreu arribar a algun 
tipus d'acord. Despeses 
relatives a decoració de 
la llar o per motiu d'alguna 
celebració important.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Amb Mart circulant per 
la Casa VII, és possible 
que entris en una etapa 
d'augment de la vida 
social. Però vigila amb 
les provocacions, compte 
fins a deu abans de parlar.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Tingues una mica de 
paciència. En aquests 
dies, algunes persones 
de caràc te r  més 
emocional que tu o que 
passen per moments 
comp licat s, poden 
absorbir una mica el teu 
temps.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Amb la Lluna a Cranc, 
estaràs més receptiu a 
les emocions pròpies 
i alienes. Si no tens 
parella, amb Venus i 
Saturn passant per la 
Casa VII, algú se't pot 
declarar.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Segueix transitant Saturn 
pel teu sector laboral i ho 
fa acompanyat de Venus. 
Si estàs cercant feina, 
pots rebre l'ajut d'una 
persona veterana, que 
confia plenament en tu.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Pots viure una experiència 
especial. Mercuri passant 
per la teva Casa VII i 
apropant-se a Neptú, 
anuncia trobades casuals, 
plenes de missatges entre 
línies i aprenentatge.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Amb Venus a Capricorn 
i Mart a Taure, t'inspires. 
Poses la vista en remoure 
el que calgui per deixar la 
teva empremta. Si tens 
talent artístic, ho voldràs 
mostrar al món.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Hi ha algun assumpte 
que et dóna la impressió 
que no s'acaba mai, 
especialment pel que fa 
al sector laboral. Deixa 
que passin algunes 
setmanes per veure 
resultats.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Estàs escalfant motors 
per passar a l'acció. 
Probablement vens d'una 
etapa que has gastat més 
del compte, ara amb Mart 
a Taure, toca conservar i 
planificar l'economia.

Facilitat Imma del Destí AMIC

Horòscops

Frases cèlebres

«El secret de la felicitat no
és fer sempre el que es vol
sinó voler sempre el que es
fa»

L. Tolstoi

«Algunes persones
miren el món i diuen: Per
què? Altres miren al món i
diuen: Per què no?»

J.B. Shaw

PASSATEMPS.indd   2 19/02/2019   9:57:20
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

Continua afectant-nos de ple 
l’anticicló i, de fet, els propers 
d ies guanyarà força .  De 
moment no es veuen canvis 
destacables en la situació 
meteorològica a mitjà termini. 
Durant la setmana passada el 
cel serè o poc ennuvolat va ser 
la tònica dominant. De precipi-
tacions no n’hi va haver (l’últim 
dia que va ploure va ser l’1 de 
febrer) i la temperatura es va 
mantenir a ratlla. Les matina-
des van continuar essent 
fredes, amb mínimes de 5 o 
6 °C al centre de la ciutat. En 
canvi, durant les hores diürnes 
la temperatura s’enfilava amb 
facilitat per sobre dels 13 °C. 
El contrast tèrmic entre el dia 
i la nit s’ha anat accentuant. 
Des que pels volts de Nadal 
vam tenir els dies més curts 

Dilluns es van poder observar 
unes bandes de núvols alts amb 
formes ben curioses. El fort vent 
que bufava en alçada i la seva 
interacció amb el relleu va ser el 
responsable de les ondulacions 
que tenien els cirrus. Fotografia 
de Dolors Ballester feta des de 
Barcelona.

Temp màx 15,1 °C el dia 12

Temp mín 5,1 °C el dia 14

Hr màx 86% dies 14 i 17

Hr mín 37% el dia 15

Press atm màx 1027,2 hPa  dia 4

Press atm mín 1014,6 hPa  dia 10

Vent màx 32,2 km/h (sud) 
el dia 11

 Precipmàx 24h 0,0 l/m2 

 Precip anual 19,0 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

de l’any, ja hem guanyat una 
mica més d’una hora i mitja 
de claror. Així, aquests dies 
el Sol surt a tres quarts de 
vuit del matí i es pon a dos 
quarts de set del vespre. Com 
que, a més, de mica en mica 
els raigs són cada vegada 
menys oblics, fora de les zones 
amb ombra es nota que el Sol 
escalfa més.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo setmana 
de l’11 al 17 de febrer
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA

PLAZAS DE PARKING EN 
VENTA, calle Wifredo, 100. 
665 011 273 · 660 679 377 
PISO EN VENTA, en Plaza 
Pep Ventura, 85 mts2, 4 habita-
ciones, 1 lavabo, a 2 minutos 
metro, mercado. 699 373 119 
SE ALQUILA HABITACIÓN 
individual, Plaza Pep Ventura. 
600 644 722

TREBALL
 

CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de personas 
mayores o limpieza. Asistente 
de Cocina. Jornada completa o 
por horas. 698 843 461
BUSCO TRABAJO  para 
cuidado de personas mayores, 
l impieza, con exper iencia, 
referencias. Externa. 
663 795 128
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y labores del hogar, 
responsable. Fija o por horas. 
605 076 282
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de personas 
mayores, niños o labores del 
hogar. Media jornada. 
617 938 033
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de personas 
mayores o limpieza. Disponi-

bilidad por horas. 691 147 818
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de personas 
mayores y labores del hogar. 
632 017 594
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y l impieza, de lunes 
a  v ie rnes .  D ispon ib i l i dad 
inmediata. 632 709 502
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños o l impieza. Interna o 
Externa. 698 329 984
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de personas 
mayores, niños o l impieza. 
Fija o por horas. 698 546 319
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños o limpieza. 
698 527 790
Señora busca trabajo para 
cuidado de personas mayores. 
Tardes, noches o f ines 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 cuidado de personas 
mayores, niños o l impieza, 
por las tardes o noches. 
631 697 989
SE OFRECE CHICO para 

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT A LLOREDA: 

Horari: dilluns a  divendres de 10h. a 14h. 
i de  16.30h. a 20.30h.
Dissabtes de 10h. a 14h.

Preu: 0,35€/paraula

Cartuchos 
y Tóner 
para todas 
las impresoras AVD. DE CATALUNYA, 91 TEL. 931 507 015

cuidar personas mayores. De 
lunes a viernes. Con referen-
cias. 631 230 623 · 697 351 992
SE OFRECE CHICA para 
cuidar personas mayores, 
niños, limpieza. Externa o por 
horas. Con experiencia. 
674 582 637
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de personas 
mayores, niños y l impieza. 
Por horas, en las tardes. 
688 354 032
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de personas 
mayores, niños o l impieza. 
Tiempo completo o parcial. 
631 533 912
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de personas 
mayores, niños o l impieza. 
Por horas o tiempo completo. 
698 763 203
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de personas 
mayores y limpieza. Lunes y 
viernes, en la mañana. 
632 184 319
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños o limpieza. Disponibili-
dad inmediata, fija o por horas. 
688 235 598
BUSCO TRABAJO para cuida-
do de personas mayores, niños y 
limpieza, con experiencia. 692 039 
077 · 688 350 497
BUSCO TRABAJO para cuidar 
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INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT AL CENTRE: 

LLAMINADURES, REGALS I MOLT MÉS...

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

SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 687 73 50 63

Preu: 0,35€/paraula

Necrològiques
19 de febrer
• Josefa Flores González
• Maria Del Carmen Marco 
  Navarro 
• Ernesto Barba Ruiz
• Manuel Cortés Lobillo
• Josefa Periago Sánchez
• Alfonso Cruz López
• Vicente Arenas Fuentes
• Rufino Durán Albarrán
• Pere Planell Pinadella
• María Dolores Esteve Molina 

18 de febrer
• Josep Maria Tolra Soler 
• Isabel López Sáez
• Elvira Núñez Rodríguez
• Mari Carmen Perales Montero 
• Pepita Martínez López
• Juan Antonio Morales Haros 

17 de febrer
• Ramón García Ariza
• María Cruz Cestero Lasheras
• Jacint Lleal Galceran
• Gaietà Olmos Trinidad
• Joaquín Amado Romero

ALQUILER OFICINA 
300 €/MES 

O COMPARTIR 200 €/
MES CON POSIBILIDAD 

DE ALMACÉN
TEL. 608 690 516

personas mayores, niños, limpie-
za. Incorporación inmediata. 
Referencias. 691 145 789
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y labores del hogar. Inter-
na o externa. Papeles en regla. 
631 933 716
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores. De lunes a sábado, 
interna. 612 478 818
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores y 
limpieza o limpieza. Interna. 
632 786 694
CHICA BUSCA TRABAJO para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Experiencia y 
referencias. 632 651 683
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Dispo-
nibilidad, todo el día. Referencias y 
Experiencia. 636 702 113
CHICA BUSCA TRABAJO  para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Fija o por horas. 
612 487 713
CHICA BUSCA TRABAJO 
como cocinera o ayudante de 

NECESSITEM PERSONA 

AMB EXPERIÈNCIA EN 

DROGUERIA I PINTURES 

HORARI COMERCIAL

 DE BOTIGA. 

ENVIAR CV A

badalona@totbadalona.com

cocina, cuidado de personas 
mayores, limpieza por horas. 
631 214 462
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
con mucha experiencia y referen-
cias. 632 321 330
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores o 
niños. Con referencias. Fija. 
688 392 053
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores o limpieza. 681 611 727
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. 
605 290 769
CHICA BUSCA TRABAJO para 
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Anuncis per paraules

cuidado de personas mayores o 
limpieza, de lunes a viernes por 
la mañana. 637 189 533
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores o limpieza. Interna o 
externa. 645 072 358
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y l impieza. 
Auxiliar de enfermería. Tiempo 
completo o parcial. Disponibilidad 
inmediata. 602 360 835
CHICA RESPONSABLE 
busca trabajo para cuidado 
de personas mayores, niños y 
limpieza. Fija o por horas.  
632 673 732
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores o limpieza. 687 104 126
CHICA 27 AÑOS, honesta, 
responsable, con experiencia y 
referencias busca trabajo por las 
tardes, para cuidado de personas 

mayores y limpieza. 688 358 066
CHICA 23 AÑOS, honesta, 
responsable, con experiencia, 
busca trabajo para cuidado 
de personas mayores, niños y 
limpieza. Disponibilidad inmedia-
ta. 615 856 755
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Edad 
25 años. Persona seria, respon-
sable. Disponibilidad inmediata. 
688 375 024
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Inter-
na. Con experiencia. 610 864 352
SE OFRECE CHICA para limpie-
za y cuidado de personas mayores. 
617 884 685 · 638 333 308
CHICA BUSCA TRABAJO para 
cuidado de personas mayores, 
niños o limpieza. Externa o por 
horas. 642 188 492

CHICA BUSCA TRABAJO para 
cuidado de personas mayores, 
niños o limpieza. Interna o por 
horas. 663 519 059 
CHICA BUSCA TRABAJO 
para limpieza y cuidado de perso-
nas mayores, media jornada o por 
horas. 620 658 149

VARIS

COMPRO ANTIGUEDA-
DES: muñecas, Scalextrics, 
Geyperman, Madelman, tebeos, 
comics, objetos religiosos y 
militares puros plumas licores 
l ibros y mucho más pago 
inmediato 627 937 101 
COMPRAMOS LIBROS , 
juguetes, comics, cromos, 
antigüedades, plumas, puros, 
objetos religiosos, restos pisos 
y casas. Pago al momento. José 
Miguel. 679 736 491

Església/Comunitat/Lloc de Culte Feiners Dissabtes Diumenges i festius
Sant Josep 11/20 11/20 9/11/12:30/20
Santa Maria estiu 8:30/20 hiv. 8:30/19 estiu8:30/20 hiv. 8:30/19est. 9/11:30/20 h.9/11:30/19
San Francesc d'Assís 19:30 19:30 12:30
Salesians 7:10 i vigílies 20 9/12
Sant Crist de Canyet 11:30
Santa Clara dimarts i dijous 18:30 18:30 10:30
Sant Sebastià 19 19 11 (Mas Ram)/12 (Pomar)
M. De Déu de Lourdes 19:30 19:30 11 Castellà/12:30 Català
M. De Déu de Montserrat 19:30 19:30 diumenges 9/12 festius 19:30
Sant Joan Baptista De Montgat divendres 19:30 19:30 12
Pares Claretians 7:30 19 11:30
Sant Cebrià de Tiana 20 20 12
Providència 7:30 7:30 10
P. Carmelites Descalços 8/9/19:30 9/19/20:30 11:30/12:30/19
Carmelites de Tiana 8:30 8:30 10
Cartoixa de Tiana 10:30
Club Sant Jordi de Montgat 9:15/dijous 10
Roca i Pi 10 10 10
Can Banús dijous 19:30
Sant Jeroni 13:15
Hospital Can Ruti 10 11
Franciscanes de Tiana 8 8 8
Hospital de Badalona 17
Centre Socio-Sanitari El Carme quinzenal a les 12

Horari Misses
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Distribuïdors oficials del TOT

Posa't en contacte amb nosaltres:

651 976 517
comercial@totbadalona.com

Vols distribuir 
el TOT al 
teu comerç?

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

Els Playmobil
 arriben a Badalona

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

El luxe de viurea prop del mar 

@
el

is
a.

ig
le

s

Especial pàg.29-37'A l'aire lliure'

Renovació distribuïdor

Horari: De dilluns a divendres  de 6h a 21h
Dissabtes i diumenges de 7h a 15h

Forn de pa · Pastisseria · Degustació

Per què renoves com a 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.

Avda. Catalunya, 37
Tel. 93 460 66 70

Residencia Geriatrica assistida con plazas privades y 
concertades con la Generalitat.

Per què renoves com a distribuïdor del TOT?
Queremos tenir presencia en el barrio y llegar a todos 
los usuarios de la revista para que nos conozcan, pue-
dan venir a visitarnos y tenernos presentes si en algun 
momento necesitan del servicio que prestamos.

Av. Navarra, 2
Tel. 902 33 33 80
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  ARTIGUES  
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2 
93 399 02 06

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

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

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

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

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

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

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

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

  COLL I PUJOL   
EL ESCONDRIJO
Coll i Pujol, 26
933 871 083

Distribuïdors oficials
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  DALT LA VILA  
FINQUES BADALONA
Laietania, 17 - 21
933 840 000
PASTISSERIA LA VILA
Marti Pujol, 192 ·
93 389 36 25
GLOBALCLIMA 
INSTAL·LACIONS S.L
Marti Pujol, 102
938 805 902
LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
ESTANC BENEYTO
President Companys, 57-61
933 845 554
CAFETERIA SANT JORDI
Via Augusta, 19-25
637 734 091
RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA BALLESOL
Av. Navarra, 2 · 934 641 372
FORN LAIA
Av. President Companys, 4-5 
933 845 357

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

CARNISSERIA HERNANDO
Pau Piferrer, 15
933 990 901
MARI-2
Quevedo, 18 · 933 839 706

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

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

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

FORN  SWING
Catalunya, 39 · 934 606 670
DIETETICA SANDRA
Avda. Catalunya, 45-47 
93 387 28 24
CONGELATS ROSALIA
Avda. Catalunya, 77-79
651 11 86 10
GRUPO TOMAS
Rambla Sant Joan, 95
933 995 609

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

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

  PROGRÉS  
FLORISTERIA 
S. VENTURA
Plaça Pep Ventura, 13
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

Troba el TOT cada setmana 
als nostres distribuïdors oficials
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Busca la botiga més propera a SAYEZ.COM o truca al 93 388 16 91
Estem a BADALONA - BARBERÀ DEL VALLÈS - SABADELL - SANTA COLOMA DE GRAMENET - TERRASSA - CERDANYOLA - MARTORELL

CONJUNT

Moble TV +
Taula +

4 Cadires

Tots els mobles al millor preu

386€

Menjador estil nòrdic

Conjunt de moble de menjador de 180 cm (inclou 

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

TRANSPORT 
I MUNTATGE

INCLÒS EN
EL PREU!

L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€

CONJUNT

Moble TV +
Taula +

4 Cadires

Tots els mobles al millor preu

386€

Menjador estil nòrdic

Conjunt de moble de menjador de 180 cm (inclou 

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

TRANSPORT 
I MUNTATGE

INCLÒS EN
EL PREU!

L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€
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