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100m + 50 de badiu
2 habitacions
2 lavabos

cuina oberta
menjador exterior

planta baixa 
en venda

Telf: 647 62 03 69

PLANTA BAIXA EN VENDA
· Superfície 100 + 50m badiu
· 2 habitacions
· 2 lavabos
· Cuina oberta
· Menjador exterior
· Moltes possibilitats

Tel. 647 62 03 69

moltes possibilitats

pl. del gas, badalona
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PRODUCTES 
D'OUTLET I 
TEMPORADA
exhibició de ball - actuacions musicals - restauració

27, 28 i 29 de setembre | PLAÇA POMPEU FABRA
BADALONA

T A R D O R

Organitzada per: 

+info: 628 562 561
          673 742 140

Col·laboren: 
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 En marxa 11 promocions 
 immobiliàries al barri del Gorg 

La Setmana

Ciutat | Carles Carvajal

Han passat gairebé més de 20 
anys des dels primers enderrocs 
al barri del Gorg. Aquell barri de 
casetes baixes, amb la Comis-
saria de la Policia Nacional en 
mig del barri, va estar anys amb 
solars i cases ocupades. El pla 
per transformar el Gorg porta 
molts anys de retard, en part per 
la irrupció de la crisi, però també 
pels canvis de planejaments i 
de promotors. Ara, cada cop 
queden menys solars buits i les 
grues, ara mateix un total d’onze, 
omplen aquest barri badaloní. De 
fet, les casetes comercials, els 
plafons publicitaris de construc-
tores i la maquinària pesada es 
distribueixen des de l'avinguda 
Marquès de Mont-Roig fins a les 
vies del tren, i entre els carrers 
de Ponent i Antoni Bori. Segons 
dades municipals, que ha tingut 
accés el TOT, ara mateix s’estan 

acabant 764 habitatges en les 
onze promocions immobiliàries 
que s’estan fent. Alguns edificis 
fa pocs mesos que s’han acabat 
i ja hi viuen els primers veïns. 
En una promoció del carrer Pi i 
Maragall, a tocar del Port, ja hi ha 
el primer bar obert, amb terrassa 
inclosa. Alguns dels nous veïns 
d’aquesta zona expliquen al TOT 
que fa molts anys esperaven que 
la seva promoció estigués acaba-
da, de fet molts varen comprar 
el pis sobre plànol i la crisi va 
fer aturar aquests habitatges. 
Els veïns comproven que cada 
vegada més hi ha més promo-
cions acabades i ara esperen 
que l’aigua ompli el canal, un 
cop també estigui acabat l’hotel 
del port, a l’altra banda de la via. 

Que val un pis al 
nou barri del Gorg? 
Una de les promocions que 
està en marxa és l’anomenada 
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“Kronos H2”, a tocar del futur 
canal del Port. Es tracta de tres 
nous edificis, amb 252 habitat-
ges. Pel que fa als preus, els 
preus van des dels 288.000 
euros, per 77 metres quadrats 
per a 2 habitacions a 600.000 
euros, per 128 metres i 4 habita-
cions. En una altre promoció, 
a càrrec de l’empresa Gestilar, 
s’estan construint 90 habitatges, 
de 2, 3 i 4 habitacions. D’altra 
banda, aquesta setmana hem 
conegut que Axa Invesment 
Manager-Real Assets, el braç 
immobiliari de l’asseguradora 
Axa, ha comprat per 77 milions 
d’euros a Stoneweg la promoció 
d’habitatges Marina Living al 
mateix barri del Gorg. Es tracta 
d’una promoció en dues fases 
que té una superfície de 28.0000 
metres quadrats, amb 216 pisos 
d’entre dues i quatre habitacions, 
que estaran preparats per lliurar-
los als compradors l’any 2021
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El barri sumarà 2.674 veïns 
nous durant els propers 
mesos 
L’any 2015, darreres dades 
disponibles per barris del padró 
municipal, el barri del Gorg tenia 
uns 5.741 veïns i veïnes. Aques-
tes dades, però, canviaran prope-
rament. Per les noves promo-
cions immobiliàries que s’estan 
acabant, de forma estimada, la 
població d’aquest barri badaloní 
creixerà en breu 2.674 veïns més. 
Això vol dir que el Gorg superarà 
els 8.500 habitants. Des d’entitats 
veïnals de la zona fa temps que 
recorden que el barri no té els 
serveis necessaris per acollir 
aquest increment tant important 
de població, com escoles públi-
ques, queda pendent construir 
el nou edifici de l’escola Badalo-
na Port o el nou ambulatori del 
barri que s’hauria de començar 
a construir, segons les darreres 
dates del Departament de Salut 

de la Generalitat, a partir del 
pròxim mes d’octubre. El nou 

El nou Gorg en 3 dades:

Veïns actuals del Gorg: 5.741 
Veïns que aniran a viure properament: 2.674
Promocions en marxa: 11 edificis

centre de salut hauria d’estar 
acabat, i obert, durant l’any 2021.
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Pastor anuncia que el barri del Remei
no acollirà un centre per MENAS

Societat | Redacció

L’alcalde de Badalona, Àlex 
Pastor, va anunciar, dijous 
passat, davant un grup de veïns 
del Remei que el barri no acolli-
ria finalment un centre d’acollida 
de MENAS, menors estrangers 
no acompanyats. Segons van 
explicar fonts municipals, el 
mateix alcalde de Badalona i el 
de Sant Adrià, Joan Callau, van 
reunir-se fa unes setmanes amb 
la Fundació ISOM per demanar-
los que busquessin un indret 
alternatiu per construir un centre 
d’acollida per MENAS. L’espai 
s’havia de situar al número 840 
del carrer Guifré. Pastor va expli-
car davant dels veïns que ara 
s’intentarà que aquest edifici 
sigui un espai “pels veïns del 
barri”. La polèmica va venir per 
les xarxes socials.  En una piula-
da des del  compte de Twitter 
de l’alcalde Pastor escrivia que 
"Els he pogut comunicar, a 
més, que hem aconseguit que 
la Generalitat no instal·li cap 
centre de MENA al barri", afegint 
l'etiqueta "Estimem Badalona". 
La seva piulada va provocar 
crítiques a les xarxes, entre elles 

la regidora de Guanyem, Dolors 
Sabater que assegurava que 
Pastor "defensa obertament 
postures de Vox i del PP crimina-
litzant immigrants menors sense 
cap rubor". "Va aprendre ràpid 
a vincular immigració i delin-
qüència del seu mestre Albiol", 
va etzibar. També ha carregat 
contra Pastor el regidor d'ERC 
Oriol Lladó o l’únic regidor de 
Junts, David Torrents. Les críti-
ques a Pastor, amb un ressò 
mediàtic important, també han 
vingut des de fora de Badalona. 
En canvi, les entitats veïnals del 
districte sisè emetien un comuni-
cat on defensaven al govern 
municipal i asseguraven que 
el barri del Remei, per la seva 
situació vulnerable, no era la 
millor zona per ubicar-hi aquest 
centre per menors no acompan-
yats. D’altra banda, des de la 
Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència, la 
DGAIA, s’ha assegurat que des 
del govern català van decidir, 
juntament amb Ajuntaments de 
Badalona i Sant Adrià i Fundació 
ISOM, que el barri del Remei 
no era la zona més adient per 
ubicar-hi aquest centre. 

Reunió entre Pastor i els veïns del Remei

20S, Manifestació violeta 
i nocturna a Badalona

Assaig de protesta dels 
Castellers de Badalona

El president del TRAM 
aposta per fer arribar 
el tramvia fins al Port 

Aquest d ivendres, 20 de 
març, Badalona se sumarà 
a la manifestació #Emergèn-
ciaFeminista que tindrà lloc a 
tot l’Estat. A la ciutat, diverses 
entitats, com la Federació de 
Dones o la Comissió 8 de març 
s’han unit a la convocatòria. 
La concentració serà a les 
20:30h, a la plaça de la Vila i 
també des de la plaça Trafal-
gar a la plaça de la Dona.

Amb el lema “Porta una espel-
ma” els Castellers de Badalo-
na han convocat un assaig 
per reclamar a l’Ajuntament 
la posada en marxa dels 
serveis d’aigua i llums a l’antic 
edifici del Mercat Maignon, 
actual seu de la colla micaco. 
L’assaig de protesta tindrà 
lloc aquest divendres 20 de 
setembre, a les 19h, al mateix 
mercat.

El president de TRAM, Felip 
Puig, ha fet balanç dels 15 
anys d’aquest transport amb 
la mirada posada a Badalona.  
Puig ha reconegut que treba-
llen amb la prolongació de les 
línies T4 i T6 fins al Port de 
Badalona amb tres o quatre 
estacions més que implicarien 
fer unes vies paral·leles a les 
actuals vies del tren.

7
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La 3a. Fira del Comerç de Badalona 
escalfa motors

Comerç | Redacció

La Federació d’Associacions 
de Comerciants de Badalona 
ha començat els preparatius 
de la tercera Fira del Comerç 
de Badalona. La mostra tindrà 
lloc els dies 27, 28 i 29 de 
setembre a la Plaça Pompeu 
Fabra de Badalona amb 

productes d’outlet i també de 
temporada. La tercera fira del 
Comerç obrirà de 16h a 20:30h, 
dissabte, de 10h a 20:30h i 
diumenge de 10h a 14.30h. 
Els comerciants de Badalo-
na que vulguin par t ic ipar 
poden posar-se en contacte 
amb els telèfons 673.742.140/ 
628.562.561.

Nou operatiu policial a 
l’anomenat “mercat de 
la misèria”

Els encants de l  d imar ts, 
entre Sant Adrià i Badalo-
na, té des de fa molts anys 
diversos problemes amb els 
venedors ambulants i  de 
productes falsificats i robats. 
Aquest dimarts, una setan-
tena d'agents de les policies 
de Badalona i Sant Adrià i 
Mossos d'Esquadra i Policia 
Nacional han fet un operatiu 
on han comissat productes. 
Segons han explicat fonts 
polic ials, l 'operat iu ha de 
seguir durant les setmanes 
v inents per ta l  de poder 
erradicar la venda ambulant 
i de productes robats i falsi-
ficats.
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Els francesos són els 
estrangers que més visiten Badalona

Turisme | Carles Carvajal

E l  p ròx im d i l l uns ,  23  de 
setembre, començarà oficial-
ment la tardor. Arriba l’hora 
de començar a fer balanç de 
com ha anat l’estiu a Badalo-
na. L’Oficina de Turisme ha 
fet una pr imera valorac ió 
d’aquestes mesos de tempo-
rada alta turística. Des de l’1 
de juny i fins al 31 d’agost, 
2776 persones s’han adreçat 
a l ’Of ic ina de Tur isme de 
Badalona, ubicada a l’edifici 
del Carme. Segons dades 
que ha pogut saber el TOT, la 
majoria, un 82,2%, provenien 
de l’Estat Espanyol, seguida 
dels c iutadans francesos, 
un 7,1%, sent la nacionali-
tat estrangera que més ha 
visitat aquest estiu la ciutat 
de Badalona. 
També destaquen els ciuta-
d a n s  i t a l i a n s ,  u n  2 , 2 % , 
del Regne Unit, un 1,9% i 
alemanys, un 1,1% que s’han 
adreçat a l’Oficina de Turis-
me de Badalona. Pel que fa 
a les pernoctacions, segons 
les mateixes fonts, un 33% 
dels c iutadans francesos 
que han ut i l i tzat l ’Of ic ina 
de Turisme s’han quedat a 
dormir a Badalona. Seguei-
xen els ciutadans de l’Estat, 
un 22,3% i d’aquests destaca 
que el 19,3% van venir del 
País Basc. Els italians que 
van pernoctar a Badalona van 
ser un 8,6%. 
D’altra banda, un 87,3% que 
van utilitzar els serveis de 
l’Oficina de Turisme van venir 
per oci i només un 3,4% per 

esdeveniments. La majoria 
de tur istes, un 19,1%, van 
demanar plànols i un 7,1% es 
van interessar pel Museu o les 
Termes. Pel que fa a produc-
tes turístics, un 45,1% van 

interessar-se per productes 
culturals, un 16% per compres 
i un 14,7% per tur isme de 
natura. El 90% que van utilit-
zar l’Oficina de Turisme ho 
van fer de manera presencial. 

9

Productes turístics 
consultats a Badalona
Turisme cultural: 45.1%
Compres: 16%
Turisme de natura: 14.7%
Sol i platja: 8.8%
Turisme actiu: 8.6%

Les dades: 

Oficina de 
Turisme de 
Badalona
1 de juny 
a 31 d’agost 
2019

2.776 persones

País de 
procedència:

Espanya: 82.2%
França: 7.1%
Itàlia: 2.2%
Regne Unit: 1.9%
Alemanya: 1.1%
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Maria i Lucia i Hugo i Leo els noms 
més posats als nadons badalonins

Societat | Carles Carvajal

Per a les nenes, Maria, Lucia, 
Mar t ina i  Emma. Per  a ls 
nens, Hugo, Leo, Marc i Eric. 
Aquests són els noms més 
posats als nadons a Badalona 

durant els darrers tres anys, 
segons dades facilitades al 
TOT per l'Ajuntament extre-
tes dels padrons municipals. 
Pel que fa a les nenes, hi ha 
un empat entre els noms de 
Maria i Lucia i pel que fa als 

nens, Hugo és el més posat. 
Segons dades de l  dar rer 
padró actualitzat, el de l’any 
2017, a Badalona van néixer 
1.930 nadons,aquestes són 
les darreres actualitzades que 
s'han publicat oficialment. 

NOMS NENES TOTAL

Maria 53

Lucía 53

Martina 45

Emma 45

Noa 43

Paula 41

Mia 38

Chloe 38

Sofía 36

Aina 34

Arlet 34

Julia 34

Daniela 33

Carla 33

NOMS NENS TOTAL

Hugo 56

Leo 55

Marc 44

Eric 43

Pol 42

Àlex 41

Enzo 38

Lucas 30

Martí 30

Aleix 29

Bruno 29

Jan 28

Adam 27

Nil 24

Dades dels noms dels nadons badalonins dels darrers tres anys . Font. Departament Estadística Ajuntament
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Esports

Bàsquet | Jordi Creixell

Any rodó per al bàsquet estatal. 
Després de l'or sumat per la 
selecció femenina a l'Europeu, 
l'equip masculí no va voler ser 
menys i, liderat per Ricky Rubio 
i Marc Gasol, es va proclamar 
campió del Món a la Xina. 
L'Argentina, amb Nico Lapro-
vittola al capdavant, no va tenir 
res a fer davant del conjunt  de 
Sergio Scariolo, que va anar 
de menys a més durant tot el 
torneig i va ser una autèntica 
piconadora en la final (75-95). 
Un èxit que consolida una 
nova generació de jugadors, 
capaços de repetir la gesta del 
Mundial del 2006. Tres dels 
nous campions del món, a més, 
són producte de l'inesgotable 
factoria verd-i-negra. La triple 
R (Ricky, Rudy i Pau Ribas) 
es va tornar a reunir per explo-
tar tot el seu talent i contribuir 
decisivament a la victòria. 
Rudy, amb dobles figures a la 
final, va tornar a rendir al seu 
màxim nivell, fent un campio-
nat excepcional, mentre que 

Del planter de la Penya al cim del món 

La Penya ha tancat aquesta 
setmana el capítol d'amistosos 
de la pretemporada. Bilbao i 
Andorra han estat dels darrers 
rivals dels de Carles Duran, 
que han ofer t sensacions 
posit ives però alhora han 
evidenciat que encara estan 

El Joventut afronta el tram final de la pretemporada 
lluny de la seva millor versió, 
sobretot en l'aspecte defen-
siu. Diumenge els badalonins 
van caure contra el Morabanc 
per 90-80 i a l'hora de tancar 
aquesta edició estaven jugant 
el darrer partit davant del 
conjunt basc. 

Rudy, Pau Ribas i Ricky, amb la copa de campions. / Foto: @Penya1930

Pau Ribas sempre va sumar 
per al col·lectiu sortint des de 
la banqueta, erigint-se en un 
recanvi de luxe.  Menció apart, 
però, mereix el Mundial que ha 
fet Ricky Rubio. El base d'El 

El Círcol Catòlic, en categoria masculina, i la Penya, en la femenina, es van proclamar campions de 
la 33a Copa Badalona, que es va cloure diumenge passat al pavelló de la Plana. El Círcol va assolir 
el títol en imposar-se en la gran final al Sant Josep per 74-63. La Penya, pel seu cantó, es va endur 
la final femenina davant del Sant Andreu de Natzaret (75-50). Aquest cap de setmana, 21 i 22 de 
setembre, tindrà lloc la 14a Copa Badalona de Minibàsquet, al poliesportiu de Casagemes. / Fotos: 
@basquetcircol / @BasketBasePenya

  El Círcol Catòlic i la Penya, campions de la 33a Copa Badalona 

Masnou, en plena maduresa, ha 
enlluernat tothom (16,4 punts, 6 
assistències, 4,6 rebots i 17,5 de 
valoració per partit) per aixecar, 
també, el trofeu d'MVP indiscu-
tible del torneig.

10 11
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Futbol | J. C.

Nova derrota del CF Badalona 
a la lliga. Els escapulats van 
caure per la mínima al camp 
del Cornellà (1-0) i segueixen 
sense puntuar i sense marcar 
cap gol després de les quatre 
primeres jornades del campio-
nat.  En la primera part els de 
Juanma Pons van disposar 
d'oportunitats per inaugurar el 
marcador, però la manca de gol 
està sent un autèntic maldecap. 
Per contra, el Cornellà va aprofi-

tar una de les seves arribades a 
l'àrea per marcar l'únic gol del 
matx, amb una centrada xut de 
Pablo Fernández al minut 38. 
Quedava tota la segona part 
per intentar remuntar, però el 
Badalona no va trobar el camí 
de la reacció. Aquest diumenge, 
a l'Estadi, els de Juanma Pons 
rebran la visita del Lleida (17h), 
que suma 9 punts i ocupa la 
tercera posició. Repte complicat 
per als badalonins, amb moltes 
urgències per capgirar aquest 
mal inici de curs.  

El Badalona no reacciona
i rep el Lleida amb moltes urgències

La nedadora badalonina va 
sumar la seva tercera victòria 
en aquesta prova, després dels 
triomfs aconseguits els anys 
2011 i 2014. Belmonte (UCAM) 
va ser la més ràpida en nedar 
els 2.115 metres del recorregut, 
amb un temps de 24 minuts i 58 
segons, a sis segons del rècord 
de la prova, que ella mateixa va 
establir el 2014 (24:52).  

Mireia Belmonte
guanya la 76a Travessia
a l'Estany de Banyoles 

Un any més Badalona és la 
seu de la Bimbo Global Energy 
Race, que tindrà lloc aquest 
diumenge 22 de setembre a 
partir de les 8.45h del matí. 
La cursa, que se celebra en 
36 ciutats de 22 països, té un 
caràcter solidari, en benefici del 
Banc d'Aliments. Hi haurà tres 
circuits, de 3, 5 i 10 quilòmetres, 
amb la sortida i l'arribada al 
Passeig Marítim. Inscripcions a 
globalenergyracebcn.com.

Aquest diumenge es disputa 
la Bimbo Global Energy Race 

Els escapulats segueixen sense sumar cap punt. / Foto: Eloy Molina

Futbol | J.C.

El Seagull s'exhibeix en l'estrena a l'Estadi 

Espectacular debut del Seagull 
a l'Estadi en la segona jorna-
da del Reto Iberdrola. Les 
jugadores d'Ana Junyent van 
tombar el Friol per 5-2 i van 
sumar els primers tres punts 
de la temporada amb un partit 
brillant, especialment en la 
primera part. Les Gavines van 
arribar al descans manant per 
un contundent 4-0, oferint un 
autèntic recital de joc. Yosse, 
amb tres dianes, va sumar un 
"hat-trick", mentre que Núria 

Garrote i Clara Carmona van 
marcar els altres dos gols 
del conjunt badaloní. Aquest 

diumenge el Seagull afronta un 
difícil desplaçament al camp del 
Barça B (12.30h). 

Celebrant un dels gols contra el Friol. / Foto:  Manel Expósito
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Durant el mes de setembre, 
de l’any 2009, començaven 
els treballs per remodelar 
el teatre Principal, al carrer 
Francesc Layret. Uns diners 
provinents del Fons d’Inversió 
Local feien possible aquests 
treballs. El Principal aconse-
guia dos espais diferenciats, 
l’amfiteatre i la resta d’espai 
dest inat a ls espectadors, 
amb uns grades de suport. 
Les obres també permetien 
remodelar l ’entrada, d ’un 
espai fosc, el hall seria conver-
tit en una entrada lluminosa i 
molt més gran. Justament, 

El Teatre Principal era remodelat 
per ser un espai més polivalent

Fa 10 anys era notícia a Badalona...

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

coincidint amb les obres del 
Teatre Principal, fa 10 anys 

també era remodelat el Teatre 
Blas Infante, al barri de Llefià. 

#Badalona és la reina 
de l'arqueologia urbana 
romana. Per fer-ho trinxa el 
que no és ni romà ni urbà 
@copdedestral

Cansats de tenir la façana 
pintada i no es faci res de 
res. L’hem pintat repetida-
ment moltes vegades per no 
tenir-la així #Badalona 
@montsestevezf

Al carrer Cervantes de 
#Badalona, amb el temporal 
de fa una dies, va caure un 
fanal. El tornaran a posar?
@anina46

Opinio-18-19.indd   2 17/09/2019   12:59:09
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En Badalona es complica-
do respectar las normes 
viarias incluso cuando no 
funcionan los semáforos 
@VySe87 

A ver si se hace algo de una 
vez contra el incivismo que 
hay los fines de semana por 
la tarde delante la piscina 
Sistrells @Eldeporaqui1

Massa sovint la carretera 
de Canyet és confon amb el 
circuit de Montmeló 
@Chopodavid1

El Museu de Badalona inaugu-
rarà el proper dijous, 26 de 
setembre (19h), una nova 
exposició que porta per nom 
“Estels, Ermites i Esglesioles”. 
El fotògraf artístic, Mariano 
Pagès, d’arrels argentines i 

catalanes, ha estat l’encarregat 
de fer un total de 26 imatges 
d’aquesta mostra. Es tracta 
d’una visió inèdita del patrimoni 
religiós, arquitectònic i cultural 
de la Serralada de Marina a 
través de la mirada de Pagès. 

El fotògraf Mariano Pagès retrata 
les esglésies més properes 

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Què portes pitjor: la pujada 
de gener o la de setembre?
Pitjor la de setembre 50%
Les dues 25%
Cap de les dues 15%
Pitjor la de gener 10% 

Pròxima pregunta:
Creus que el barri del 
Gorg està creixent bé 
urbanísticament??
Sí, estan bé les construccions
No, massa construccions 
Arriben tard les construccions

153 vots 
via Twitter @totbadalona

Els nostres 
seguidors han opinat!

Dani Fernàndez
Ni en el Remei ni en 
ningún lado.

Yoli Ramos
Veremos donde lo 
ponen, esta Badalona 
como para mas.

Esther Sansa
Desitjo pensar que no 
s’ha expressat correcta-
ment. Ho desitjo d debò.
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Divendres 20

Exposició fotogràfica per 
celebrar els 90 anys del 
QUETX Ciutat Badalona a 
l'aparcament del Viver, fins 
el 31 d’octubre

Manifestació nocturna , 
emergència feminista, a les 
20:30h, a la plaça de la Vila 
(organitza: Federació de do-
nes de Badalona)

Cinema A prop al Círcol 
amb el film El instante más 
oscuro, a les 19h i a les 22h, 
al teatre del Círcol 

Concert tribut al grup cata-
là “El último de la fila” amb 

El último tributo, a les 23:30h, 
al Sarau 08911

Dissabte 21 

Setmana Europea de la Mo-
bilitat.  Dia sense cotxes. En-

tre les 11 i les 19.30 hores, la 
plaça dels Països Catalans, 
circuit d’educació viària per 
a infants, carpes d’activitats 
i d’informació sobre la mobi-
litat sostenible i segura

Dia Mundial de l’Alzheymer, 
durant tot el dia, taula infor-
mativa a la plaça de la Vila 

Concert de sardanes, a les 
18h, al teatre del Círcol

Concert amb el grup Hotel 
Cochambre, a les 24h, a la 
Sala Sarau 08911

14

 Badalona 

15

64 poetes en l’exposició “L’atzar és breu” al Betúlia. L’Espai 
Betúlia, Centre de la paraula i les lletres (carrer d’Enric Borràs, 43-47) 
acull l'exposició “L'atzar és breu” on es poden veure 64 fotografies de 
poetes d’ara realitzades pel fotògraf Toni Moreno. Fins el 16 d’octubre

022_tb023.indd   2 16/09/2019   11:11:24
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Diumenge 22

Cursa Bimbo Race, sortides 
a les 8:45h, 5km, 9:15h, 10 
KM i 3km, 10:45h, sortida des 
del Passeig Marítim (alçada 
carrer Cervantes) 

Setmana Europea de la Mo-
bilitat.Pedalada popular del 
Barcelonès Nord. Sortida de 
la plaça de la Vila de Santa 
Coloma de Gramenet i arri-
bada a Badalona, de 9:30h 
a 13h 

Jugateca ambiental, a les 
11:30h,al parc de Ca l’Arnús 

Dimarts 24

Estrena del documental 
El rellotge no és un arbre. 
José Corredor-Matheos, de 

15

Toni Moreno. Col·loqui pos-
terior amb el protagonista i 
l’autor, a les 19h, a l’Espai 
Betúlia 

Dimecres 25

P r e s e n t a c i ó  d e l  l l i b r e 
"L'antifranquisme oblidat", 
d'Ivan Bordetas i Anna Sán-
chez, a les 19h, a l ’Espai 
Betúlia 

Dijous 26

Inauguració de l’exposició 
Estels, Ermites i esglesio-
les, a les 19h, al Museu de 
Badalona 

Montgat
Diumenge 22

31è Aplec de la Sardana, 
a les 10.30h  Inici de l'Aplec 
de la Sardana amb les Co-
bles Marinada, la Flama de 
Farners i Ciutat de Girona a 
les 14 h Arrossada popular 
al parc de la Riera d'en Font 
(Preu tiquet: 15€) Reserva de 
tiquets: 635400738 a les 17 h 
Ballada de sardanes amb les 
Cobles Marinada, La Flama 
de Farners i Ciutat de Girona 
al parc de la Riera de Font

Pedalada popular 2019, Re-
corregut del parc del Tramvia 
a la platja de les Roques. Hi 
haurà obsequis per als as-
sistents al parc del Tramvia. 
d'11.30 a 13h Jugateca am-
biental al parc del Tramvia. 
Tallers  i activitats mediam-
bientals per la canalla fins 
a les 13h d'11.30 a 13h a la 
platja de Montgat (a tocar del 
túnel del tren)

022_tb023.indd   3 16/09/2019   11:11:25



Cultura

El TOT va publicar l’any passat 
una entrevista amb la badaloni-
na Tamara González que havia 
publicat el primer llibre d’una 
saga, “Fuego”. Ara torna amb 
el segon “Tierra”, una segona 
part que serà presentada el 
divendres 27 a Badalona. 
 
Després d'un any, treus 
al carrer la segona part 
d'aquesta saga. Ara amb 
"Tierra", a més recordem 
que vas ser guanyadora del 
Concurs Juvenil LxL. Com 
definiries aquesta segona 
part?
Aquesta segona part és més 
adulta. En aquest volum, la vida 
de l'Ada, la protagonista, està en 
perill i l'única forma de protegir-la 
és l'exili. Aquesta situació límit 
posa de manifest les diferències 
cada cop més patents entre les 
dues espècies de la història, 
els humans i els infinits, uns 
éssers immortals amb milers 
d'anys. L'amor entre espècies 
i la maduresa d'aquest amor 
seran fonamentals en “Tierra”, a 
on, a més, es desvelaran alguns 
enigmes sobre l'existència dels 

Llibres | Redacció

16

Parlem amb l’escriptora 
badalonina Tamara González

17

immortals que es plantejaven a 
“Fuego”, el volum inicial, i sorgi-
ran d'altres, complicant una mica 
més la vida a la protagonista.
 
Quina va ser l'acollida 
de la primera part? 
T'ho esperaves?
Sincerament, sent el meu primer 
llibre publicat, donava per fet 
que “Fuego” només el llegi-
ria la meva família i els meus 
amics. M'ha sorprès gratament 
que persones desconegudes 
s'interessin per la novel·la, la 
llegeixin i inclús opinin d'ella, de 

Carrer 
a carrer 

Combats de la Guerra de la In-
dependència lliurats a prop del 
Bruc (Anoia) els dies 6 i 14 de 
juny de 1808, en els quals les 
tropes napoleòniques resultaren 
vençudes. Foren victòries ines-
perades, les primeres des de la 
invasió francesa.

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

Carrer del Bruc 

Bufalà

forma pública o privada. És una 
injecció d'energia que m'empeny 
a seguir amb aquesta aventura 
amb més il·lusió, encara.
 
On presentaràs el llibre?
Estem preparant vàries presen-
tacions, però la primera serà el 
divendres 27 de setembre a les 
18:30 h a l'Espai Betúlia de la 
biblioteca Can Casacuberta. La 
primera presentació de “Tierra” 
havia de ser a la meva “terra”, 
Badalona, no podia ser d'una 
altra forma. Per cert, esteu tots 
convidats!

20(ELMEUCARRER).indd   2 18/09/2019   9:37:51
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‘El TNC surt de gira’. Amb 
aquest epígraf s'ha presentat 
la doble gira que realitzaran 
dues estrenes de la tempo-
rada 2019/2020 del Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC) 
arreu del territori català. A 
Badalona, durant el 2020, 
podrem veure les obres ‘La 
Rambla de les Floristes’, de 
Josep Maria de Segarra , i 
‘Solitud’, de Víctor Català, al 
Zorrilla. Una iniciativa com 

Les obres d’una nova promoció 
immobiliària al barri de Coll i Pujol 
ha fet sortir a la llum noves restes 
arqueològiques que podrien tenir 
el seu origen a l’època romana. 

Teatre | Redacció

El TNC arribarà a Badalona amb les obres 
‘La Rambla de les Floristes’ i ‘Solitud’

Troben més restes arqueològiques a la plaça Alcalde Xifré

aquesta, amb recursos propis 
del TNC i que permet oferir 
les produccions a diferents 
municipis a preus assequi-
bles, no s’emprenia des de fa 
deu anys i és possible gràcies 
a un ajut públic extraordi-
nari de 540.000 euros del 
departament de Cultura. "La 
Rambla de les Floristes’ i 
‘Soli tud’ són dos clàssics 
del teatre català que podrem 
veure durant e ls pr imers 
mesos del proper any, 2020, 
a Badalona.

El Museu de Badalona ha confir-
mat la troballa però de moment 
no ha transcendit més detalls 
perquè encara s’hi està treballant 
en l’excavació. 

El teatre del Círcol torna a 
programar, un divendres més, 
a les 19h i 22h, una pel•lícula 
d i n s  d e l  c i c l e  “ C i n e m a 
Aprop” amb “El instante más 
oscuro”. El film narra la vida 
de Winston Churchill (Gary 
Oldman) quan es converteix 
en primer ministre britànic en 
un moment realment crucial 
de la Segona Guerra Mundial.

Un indret tant singular per 
exposar,  un aparcament 
públic, és l ’escenari d’una 
nova mostra a Badalona. 
El pàrquing del Viver acull, 
fins el dia 31 d’octubre, una 
exposició que repassa els 90 
anys del vaixell Quetx Ciutat 
de Bada lona .  La most ra 
ha estat possible gràcies  
a la Penya Fotogràfica de 
Badalona. 

Després de l’Aplec de Badalo-
na, que va tenir lloc el passat 
cap de setmana,  aquest 
diumenge 22 de setembre, 
arr iba el 31è Aplec de la 
Sardana de Montgat. A les 
10:30h començaran a sonar 
les sardanes, al parc de la 
Riera d ’en Font, amb les 
cobles Marinada, la Flama 
de Farners i Ciutat de Girona. 
L’aplec s’allargarà durant tot 
el dia. 

El film “El instante más 
oscuro” al Círcol

Exposició sobre el quetx 
Ciutat Badalona 

Arriba el 31è Aplec de la 
Sardana de Montgat

Imatge de l’obra ‘La Rambla de les Floristes’ produïda pel TNC

20(ELMEUCARRER).indd   3 18/09/2019   9:37:54
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Carmen Orriol, de família de 
militars i casada amb un coro-
nel, veu com el seu home és 
afusellat a Burgos pels seus 
mateixos companys, l’agost de 
1936, per haver-se mantingut 
fidel a la República.

Els vius

Santanach, 
Joan

Editorial
Meteora

Facilitat per Saltamartí Llibres

Arriba la tardor. L’Elisabet ob-
serva els canvis en el seu en-
torn després d’un estiu que ho 
ha capgirat tot al seu país. Els 
governs deceben, les opinions 
es polaritzen, el temps passa… 
No pot evitar que les relacions 
de les persones que l’envolten 
es transformin.

Editorial

Tardor

Ali Smith

Editorial 
Raig Verd

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. 197

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

Estrenes de Cinema

Cuatro manos

A dos metros de ti

Los años más bellos de una vida

Direcció: Oliver Kienle
Intèrprets: Frida-Lovisa Hamann, Friederike Becht, 
Christoph Letkowski, Agnieszka Guzikowska, Detlef 
Bothe

La Sophie i la Jessica van ser testimonis d'un bru-
tal assassinat quan eren unes nenes. La Jessica li 
va prometre a la seva germana que sempre la pro-
tegiria, cosa que s'ha convertit en una obsessió.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Justin Baldoni
Intèrprets: Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moi-
ses Arias, Kimberly Hébert Gregory, Claire Forlani

Stella Grant és una adolescent de disset anys nor-
mal i corrent: viu enganxada al seu portàtil i adora 
els seus amics. No obstant això, a diferència de la 
majoria de noies de la seva edat, passa bona part 
del seu temps en un hospital a causa de la fibrosi 
quística que pateix.
Crítica:   Públic: 

Direcció: Claude Lelouch
Intèrprets: Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, 
Souad Amidou, Antoine Sire, Marianne Denicourt

Temps enrere, un home i una dona van viure una 
història d'amor fulgurant, inesperada, atrapada 
en un parèntesi. Actualment ell, antic pilot de ca-
rreres, es perd pels camins de la seva memòria.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

ESTRENES.indd   1 16/09/2019   10:15:30



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

Sara

Rampes a l'escola Ventós i Mir

Tanca metal.lica descalçada

Solar al carrer Galileo

19

L'escola està dividida en dos 
edificis, una part en mòduls i 
l'altre a un edifici antic ple de 
barreres arquitectòniques. 
Aquest pare es mou en cadi-
ra de rodes. Les filles han fet 
infantil als mòduls on podia 
accedir, però primària la fan a 
l'edifici antic.
Des del curs passat va estar 

Fa molt de temps que a 
l'Avinguda President Com-
panys davant del número 
106-110 hi ha al terra una 
tanca metal·lica que ha que-
dat descalçada de l'asfalt i 
cada vehicle que passa fa 
trontollar amb molt de so-
roll. Els veïns tenim moltes 
molèsties i ja es hora que 
l'Ajuntament ho arregli. 

Aquest solar del carrer Ga-
lileo, al barri del Raval, té la 
tanca trencada i cada dia hi 
ha més porqueria dins, podria 
l'Ajuntament de Badalona fer 
quelcom? Us envio aquesta 
imatge perquè pogueu com-
provar la seva situació. 

demanant constatant que es 
facilités l'accés per poder ac-
cedir a les reunions, festivals 
i festes en el moment que les 
seves filles ja estiguessin en 
aquest edifici. Ell mateix va 
contactar amb empreses que 
col·loquen rampes elevado-
res, va presentar el pressu-
post totalment assumible per 
part de l'ajuntament, però ha 
començat el nou curs i ningú 

ha muntat les dues rampes 
que ell necessita. Ara les ne-
cessita ell, però les poden 
fer servir qualsevol persona 
que en algun moment tingui 
aquesta necessitat.
Ja disposem d'una escola 
amb moltes mancances, com 
perquè a sobre permetin des 
de l'administració aquesta 
desigualtat amb una família 
de l'escola.

Mercè Baraza 

Alfred

Lectors-28-29.indd   1 18/09/2019   11:01:13
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 Canvis a l’examen per 
 treure’s el carnet de conduir 

El temps passa i la tecnolo-
gia avança a gran velocitat, 
modelant la societat i la forma 
de viure de l'ésser humà. En la 
majoria dels casos, les novetats 
tecnològiques faciliten la vida de 
les persones i aconsegueixen 

més moderns compten amb 
nous sistemes de seguretat 
per evitar accidents i facilitar 
algunes funcions bàsiques de 
conducció. La Direcció General 
de Trànsit (DGT) ha tingut 
en compte aquests avenços 

així l'estalvi de temps i energia, 
entre altres coses. Aquests 
canvis vertiginosos afecten 
diferents sectors, entre ells el 
de la indústria de l'automòbil. 
Gràcies als avenços del sector 
automobilístic, els vehicles 

• Permisos de moto i cotxe
• Reciclatge
• Intensius de teòrica i pràctica  
• Pagaments Fraccionats
• Packs en oferta  

Avda. President Companys, 21 Badalona
Tel. 933 891 461 Whatsapp: 640 362 622 · www.autoescolacarian.com

SUPLEMENT AUTOESCOLES.indd   2 18/09/2019   15:07:45
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SUPLEMENT 
AUTOESCOLES

i ha decidit adaptar els seus 
exàmens als nous temps. Així, 
des d'aquest 15 de setembre, 
Trànsit permet l'ús d'aquests 
mecanismes en els exàmens 
de conduir pràctics. Això ha 
fet canviar, també, les autoes-
coles de Badalona. D'aquesta 
manera, si el cotxe compta amb 
una sèrie de sistemes que facili-
ten la conducció, l'alumne que 
es presenta a l'examen serà 
lliure d'utilitzar-los. Un dels punts 
més temuts per molts preten-
dents a conductors arriba en el 
moment d'aparcar. Són diverses 
les tècniques que els profes-
sors d'autoescola assagen amb 
els alumnes perquè, arribat el 
moment, puguin aparcar sense 
massa problemes, cenyint-
se al pla entrenat amb el seu 
tutor. Però, amb els cotxes 
que compten amb càmeres 
de marxa enrere, 360 graus o 
sensors d'aparcament, aquest 
problema pot estar a prop 
d'arribar al final.

Altres dispositius que poden 
oferir ajuts extra durant l'examen
• Càmeres 360 graus
• Càmeres de marxa enrere
• Sensors d'aparcament
• Alerta de trànsit creuat 
  (RCTA)
• Sistema de frenada 
  d'emergència (AEB)
• Activació automàtica de 
  llums i parabrises
• Sistema d'ajuda de sortida 
  en pendent
• Avís de frenada 
  d'emergència (EDB)
• Sistema Start-Stop
• Sistema de detecció
  de fatiga

La nova llei també preveu 
instal·lar més radars a les carre-
teres convencionals i que, a 
partir d’aquest any, un seguit de 
drons sobrevolin la xarxa viària 
per detectar infraccions. La 
nova llei també preveu instal·lar 
més radars a les carreteres 
convencionals i que, a partir 
d’ara, un seguit de drons sobre-
volin la xarxa viària per detectar 

infraccions (sobretot l’ús del 
telèfon mòbil).

Quin tipus de permís 
necessites?
Cada tipus de vehicle té el seu 
propi permís de conduir i un 
examen específic teòric i pràctic 
que fa la Direcció General de 
Trànsit a través de les Prefectu-
res Provincials de Trànsit. L'edat 

q
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mínima per obtenir el carnet B1, 
que autoritza a portar cotxe, és 
de 18 anys. Però a partir dels 
15 anys ja es pot conduir un 
ciclomotor de fins a 50cc. Amb el 
carnet A1 es poden pilotar motos 
de fins a 125cc a partir dels 

16 anys. Les motos amb més 
cilindrada requereixen proves 
addicionals específiques a partir 
de la majoria d'edat. Qui ja dispo-
sa d'un permís de conduir motos 
des de fa més de dos anys i vol 
obtenir-ne el de cotxe o vicever-

sa, podrà convalidar la part teòri-
ca, però el millor és informar-se 
en una autoescola.

L'autoescola
Per preparar les proves que cal 
superar per obtenir el permís 

TOTS ELS PERMISOS
A2 · B · C · D · CE · CAP · ADR
EXÀMENS A GRANOLLERS

AVD. MARQUÉS DE 
SANT MORI, 200 

TEL . 93 460 04 47 
C. Santiago, 56

Tel. 93 399 17 54
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22 23

de conducció, és habitual matri-
cular-se en una autoescola. 
Però a l'hora d'escollir el centre 
d'aprenentatge convé aturar-se 
a comparar preus i ofertes, fins 
i tot dins de la mateixa ciutat. Els 
resultats poden ser sorprenents. 

C/ Francesc Macià 6 bx. Badalona 08912
I nou horari: Matins i tardes de dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 i de 16 a 20 

934643789 · centremediclavila@hotmail.com · www.renovacioncarnet.net

Des de 1994
• Centre acreditat per la DGT per a la renovació i obtenció del carnet de conduir

• Tramitació Gratuita a DGT
• Certificats: d‘armes, seguretat privada, marina, A.P. Perillosos i certificats mèdics oficials 

   (esportius, oposicions....)

Per exemple, el cost mitjà per 
preparar i obtenir el carnet al 
primer intent a Badalona és 
d'uns 800 euros, però la diferèn-
cia entre l'autoescola més cara 
i la més barata pot arribar a 
400 euros. En cas de suspen-

dre més de dues vegades, cal 
renovar l'expedient, cosa que 
pot encarir-ne el cost fins als 
1500 euros, amb una diferèn-
cia de més de 500 euros entre 
l'autoescola més cara i la més 
econòmica. 
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L'examen teòric
Les autoescoles poden exami-
nar directament del permís de 
conducció dels ciclomotors, 
sense necessitat de passar 
per Trànsit. Per a la resta de 
permisos de cotxe o de moto, 

l'examen teòric és comú i consta 
de 30 preguntes sobre segure-
tat vial i mecànica bàsica. Fins 
l'any 2012 el qüestionari de 
l’examen teòric s’alimentava 
d’una base de dades amb 
800 preguntes, possibles de 

memoritzar pels cervells més 
privilegiats. A partir de l'any 
2013 la cosa es complica una 
mica ja que la base de dades 
passa a tenir 15.500 preguntes. 
Per aprovar s'admeten fins a 
tres errors, però tothom disposa 

ESTEM PREPARANT LA 
FIRA COMERÇ TARDOR 2019

SI VOLS PARTICIPAR: 
TEL. 673 742 140  
         628 562 561

T A R D O R

Organitzada per: 

27, 28 i 29 de setembre | Plaça Pompeu Fabra
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BADALONA

CENTRE MÈDIC 
BADALONA

Temple 24, Baixos (costat Museu Municipal) · TEL. 93 384 48 92

Certificats mèdics i psicotècnics,
per a tots els permisos de conduir, 
d'armes i certificats oficials

OBTENCIONS

35€
i al moment

TRAMITACIÓ 

VIA TELEMÀTICA
HORARI: matins: 
9,30 H. - 13,00H. 
16,00H. - 19:30H.

d'una segona oportunitat abans 
d'haver de tornar a pagar els 
drets d'examen. Les autoes-
coles proporcionen el codi de 
circulació i tests a dojo perquè 
t'entrenis tant com vulguis.
El dia de l'examen teòric els 

nervis et poden jugar una mala 
passada, de manera que és 
aconsellable anar-hi preparat 
i, sobretot, mantenir la calma. 
Hi ha prou temps per a fer-lo, i 
pot anar bé intentar respondre 
per ordre totes les preguntes, 

sense encallar-se en les que 
s'ignoren, que convé deixar 
estar fins al final. Quan acabis, 
pots tornar a les que s'havien 
quedat sense resposta, i t'has 
d'assegurar que no en deixes 
cap en blanc.
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Després de l'estiu, combat la 
deshidratació de la teva pell 
per a calmar la seva set

26

Tendències

bellezaactiva.com
  

A més del bronzejat, és possi-
ble que l'estiu hagi deixat una 
altra petjada en la teva pell: 
la deshidratació. Les conse-
qüències més comunes solen 
ser un aspecte apagat, tibantor 
–sobretot després del bany o 
la dutxa– i l'aparició d'escates. 
Per sor t , és una si tuació 
temporal, si se li proporcionen 
a la pell les cures que precisa.
El primer que has de tenir en 
compte és que la deshidratació 

pot afectar qualsevol tipus de 
pell, fins i tot si és grassa. I és 
que moltes vegades confonem 
la pell deshidratada amb la pell 
seca, però no són el mateix. 
La primera és una condició 
transitòria i reversible que es 
produeix per la falta d'aigua 
en l'epidermis, la qual cosa 
altera la funció de barrera de 
la pell. En canvi, la pell seca 
és un tipus de pell que manca 
principalment de components 
grassos i sol tenir una causa 
genètica.

La importància de mantenir 
la hidratació
Les cèl·lules de la nostra pell 
compten amb un mecanis-
me natural d'hidratació que 
la manté en perfectes condi-
cions i la protegeix dels agents 
externs. Si aquest mecanis-
me es veu afectat, la quanti-
tat d'aigua disminueix i es 
produeix la deshidratació. 
Existeixen diverses causes per 
les quals pot succeir: ambien-
tals (com la radiació solar 
a l'estiu o el fred a l'hivern), 

27

El teu ordinador és
molt lent?

tenim la SOLUCIÓ

93 460 31 10
www.integer.cat
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emocionals (com l 'est rès 
o el cansament), determi-
nats fàrmacs o productes 
cosmètics molt agressius.
Ara, després de les vacan-
ces i les llargues jornades 
d 'ex p os i c i ó  so la r,  és  e l 
moment de retornar-li a la 
pell la hidratació perduda: 
equilibrar els nivells d'aigua 
i enfortir la funció de barrera 
protectora. Per a això, a més 
d'utilitzar cremes hidratants 
adaptades al teu t ipus de 
pell, és important que beguis 
almenys 2 litres d'aigua al dia 
i portis una bona alimentació. 
Així mateix, no oblidis conti-

nuar utilitzant protecció solar 
en el teu dia a dia.
Finalment, setmanalment 
realitza una suau exfoliació en 
la pell. Això et permetrà elimi-
nar les impureses i les cèl·lules 

mortes de la pell, deixant-la 
molt més recept iva per a 
absorbir els principis actius 
que li aplicaràs a continuació. 
A més, t'ajudarà a prolongar 
el bronzejat.
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IX CAMPEONATO
DE ESPAÑA 

27—29 SEPTIEMBRE 

PUERTO DE BADALONA 2019 

XIV Campeonato de España
Curricán de Costa
20—22 de Septiembre 2019

Puerto de Badalona

Campeonatos
organizados por

TENDENCIES.indd   3 18/09/2019   9:32:21



28

Redacció / api.cat

Si has pensat a donar un canvi 
a la teva cuina, una tendència 
que mai passarà de moda és 
l’ús dels tamborets. Aquests 
aportaran la sensació d’estar 
a la barra d’un bar, sent una 
experiència divertida per casa 
teva. 
Aquest element resulta un 
complement ideal per a les 
illes o per a col·locar-lo en 
una zona de el nostre taulell 
destinat a menjar. A més, té 

l’avantatge de generar una 
sensació de major amplitud 
allà on es col·loqui i augmentar 
la funcionalitat dels espais. 
Sent conscients de totes les 
possibilitats que ofereixen, des 
d’Api.cat volem aportar-te una 
sèrie d’idees que et puguin 
ajudar a triar els tamborets per 
a la teva cuina.
Si desitges aportar-li un estil 
clàssic i rural, la millor opció 
és decantar-te per aquells 
realitzats amb fusta. Oferei-
xen l’avantatge d’acomodar-se 
perfectament a qualsevol tipus 
de cuina, per la qual cosa, si 
amb els anys realitzes una 
reforma, podràs reutilitzar-
los sense problemes. Actual-
ment, podem trobar al mercat 
una gran varietat de colors 
que podran combinar perfec-
tament amb la resta del teu 
mobiliari. Una cosa que ens 
encanta és barrejar diferents 
dissenys, tipus de suports i 

CONSELLS CASOLANS 
Catifa sempre neta

Les catifes sempre són de 
mal netejar, però, si vols 
manten i r  l a  teva cat i fa 
s e m p r e  n e t a  i  b r i l l a n t 
co l · loca en una cubeta 
a i g u a  t è b i a ,  u n  r a j o l í 
d 'amoníac i  e l  suc d 'un 
cogombre, després passa 
u n  d r a p  e m b e g u t  a m b 
aquesta preparació, veuràs 
com recull tota la brutícia.

29

 Posa un tamboret a la teva vida 

` `

Llar
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colors, atès que aporten un 
aire més desenfadat. A més 
dels estils decoratius, a l’hora 
de triar els nostres tamborets 
no hem d’oblidar-nos del grau 
de funcionalitat que ens poden 
aportar. Si han de ser utilitzats 
per diferents persones i en 
diverses situacions, ja sigui 
una per esmorzar a la cuina 
o com a cadira extra per a les 

reunions familiars, et recoma-
nem que adquireixis models 
regulables en alçada. Com en 
el cas anterior, combinarem 
una part metàl·lica per a la 
base i el regulador, amb altres 
mater ia ls que conformen 
l’espai per asseure’s. Hi ha 
dissenys realment molt avant-
guardistes, per la qual cosa 
segur que t’enamoraràs d’ells, 

si el que vols és donar un toc 
súper modern a la teva cuina. 
També trobaràs tamborets en 
totes les gammes cromàtiques. 
Per tant, és només qüestió de 
triar un disseny i adaptar-lo a 
les teves necessitats específi-
ques. Estem segurs que, una 
vegada els tinguis a casa, no 
podràs plantejar-te passar la 
vida sense ells.

GUIFRE, 127 | CONQUISTA, 81 | TEL. 93 383 38 47 | badalona

DETERGENTS I SABONS BIODEGRADABLES 
+ COSMETICA VEGANA.

UN NOU CONCEPTE DE COMPRA A GRANEL 
PER UN CONSUM RESPONSABLE.
MILLOREM EL MEDIAMBIENT
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Redacció / api.cat

Encara que tots ho desitgem, 
som pocs els afortunats que 
poden disposar d’una cuina 
enorme i espectacular. No 
obstant això, pots aspirar al fet 
que la teva resulti bonica i funcio-
nal. No volem renunciar a totes 
les comoditats que podem tenir, 
però tampoc desitgem realitzar 
grans inversions econòmiques. 
Per tant, hem de centrar els 
nostres esforços en aprofitar al 
màxim l’espai del qual disposem 
i no haver de plantejar-nos realit-
zar obres per ampliar-lo.
Probablement, consideres que 
aquesta tasca resultarà molt 

complexa. No obstant això, no 
has de desanimar-te abans de 
començar. T’aportarem una 
sèrie d’idees que et puguin facili-
tar aquest objectiu.
Per començar, la distribució dels 
mobles ha d’estar perfectament 
estudiada. Totes les portes, 
calaixos i altres aparells, han 
de poder obrir-se amb facilitat. 
Pel que hem de parar esment al 
disseny i assegurar-nos que no 
ensopegaran entre si. A més, 
cuida que no hagis de tancar uns 
per poder usar uns altres.
Recorda que, en els espais 
petits, l’ordre és fonamental. Per 
aquest motiu, inclou separadors 
dins dels teus mobles. D’aquesta 

 Treu-li partit a la teva petita cuina 

manera, podràs tenir els teus 
utensilis de cuina perfectament 
ordenats, la teva coberteria 
llesta per a ser usada i els teus 
plats preparats per al següent 
menjar. A més, has de ser molt 
prudent amb la selecció dels 
teus electrodomèstics. Opta per 
posar només allò que realment 
necessites, o cerca algun que 
t’ofereixi dobles funcions. Si ets 
dels que t’agrada menjar a la 
cuina, les taules plegables són 
la teva opció ideal. D’aquesta 
manera, no ens menjarem l’espai 
quan no l’estiguem utilitzant.
Un factor clau per generar una 
major sensació d’amplitud en 
espais petits, és l’adequat ús de 
la il·luminació. Si tens la sort de 
tenir una finestra a la teva cuina, 
procura no cobrir-la per poder 
aprofitar al màxim la claredat 
que entri per ella. Pel que fa a 
la il·luminació artificial, decanta’t 
per llums potents i clares.Un altre 
truc que no has de menysprear 
és seleccionar electrodomès-
tics fabricats amb acer inoxi-
dable. Aquest material ofereix 
l’avantatge de reflectir la llum, 
funcionant com si fos un mirall. 
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L’Hospital Germans Trias ha 
obtingut el Premio a la imple-
mentación de prácticas seguras 
en seguridad del paciente 2019 
que atorga el Ministerio de 
Sanidad per l’estratègia “Impac-
te d’una intervenció multimodal 
en el compliment de la higie-
ne de mans”. Es tracta d’un 
ambiciós projecte implementat 
durant el 2018 a tot l’Hospital 
que ha suposat una millora 
del 15% en el compliment de 
la higiene de mans entre els 
professionals i una reducció 
en la prevalença i incidència 
de les infeccions associa-
des a l’assistència sanitària, 
també conegudes com a infec-
cions nosocomials. L’Hospital 
Germans Trias reconeix la 
seguretat dels pacients com 
una dimensió essencial de la 

Salut

 Premi del Ministerio de Sanidad a professionals 
 del Germans Trias per la higiene de mans  

qualitat assistencial i com una 
exigència ètica de la institució 
i dels seus professionals. Per 
això, està compromès amb 
crear un entorn segur per 
als seus pacients. “Entre les 
diferents accions que vam dur 
a terme l’any passat, podem 
destacar la posada en marxa 
de dos cursos de formació 
continuada en higiene de 

mans: un en línia, en el qual 
es van formar 539 professio-
nals, i un altre semi presen-
cial amb un taller de simula-
ció de casos, que van fer més 
d’un miler de professionals”, 
explica Irma Casas, coordina-
dora del Grup de Vigilància i 
Control d’Infecció Nosocomial 
i metgessa especialista de 
Medicina Preventiva.
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 Nova jornada de donació 
 de sang al CAP Nova Lloreda 

32

El CAP Nova Lloreda, gestio-
nat per Badalona Serveis 
Assistencials (BSA) acollirà 

el proper divendres, 27 de 
setembre, una nova jornada 
de donació de sang organit-

zada pel Banc de Sang i 
Teixits amb la col·laboració 
de BSA. L’activitat, oberta 
a totes les persones que hi 
vulguin col·laborar (ciuta-
dania i  professionals del 
centre), es durà a terme de 
10 a 15 hores. Es tracta de 
la quarta jornada de donació 
de sang d'aquest any en un 
dels centres gestionats per 
BSA. A Catalunya, calen 
cada dia 1.000 donacions 
per atendre les necessitats 
dels malal ts. En general, 
pot donar sang qualsevol 
persona que t ingu i  bona 
salut i compleixi aquestes 
condicions: ser major d’edat, 
pesar 50 quilos o més i, en 
cas de ser dona, no estar 
embarassada. Els donants 
han de portar un document 
indentificatiu oficial i no s'ha 
d'anar amb dejú. 
Les persones que participin 
en la jornada rebran un SMS 

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
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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

quan la seva sang s’enviï 
a un hosp i ta l  per t rac tar 
un pacient. Aquest servei 
d’informació mitjançant SMS, 
que es va posar en marxa 
el gener de 2018 coincidint 
amb celebració la Marató de 
sang de Catalunya, té com a 
objectiu millorar l’experiència 
de l  donant .  Ca l  ten i r  en 
compte que, des del moment 
de la donació fins que la sang 
és transfosa, per exemple, 
a un accidentat, passa una 
mitjana de 20 dies.
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Ingredients:
4 lloms de bacallà dessalat de 
250 grams

1 pot de caviar d’oli d’oliva 
Crema d’alls: 
8 caps d’alls morats, 100 
grams de mantega, 80 ml 
consomé d’au, sal, 4 cullera-
detes de mel
Pel cremós de mongetes:
600 grams de mongeta del 
Ganxet, 2 peces de cebes pe-
tites de Figueres 

(tallada a dauets), 80 ml d’oli 
d’oliva, 2 grams d’all picat, 6 
cullerades de tomàquet natu-
ral ratllat, 1/2 culleradeta de 
pebre vermell dolç, 50 ml de 
brandi, 4 dl de fumet, sal al 
gust, 1 cullerada de sucre
Fumet de peix base: 
1 kg d’espines i retalls de 
peix: lluç, rap, cintes, etc., 

35

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

Gastronomia

Recepte gentilesa de:
FORQUILLABADALONA

RESTAURANT SOTAVENT

Eduard Maristany, 5-7 1er pis · 
08912 Badalona | 934 646 092 

 Llom de bacallà amb crema de mongetes, 
 all confitat i caviar d'oli d'oliva  
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POLLASTRES A L'AST · MENJARS PER EMPORTAR
MENÚ DIARI 7,50€

Obert de dilluns 

a diumenge de 10h. 

a 15.30h. 

Canonge Baranera, 121 
Tel. 93 464 19 76

1,2 l d’aigua mineral, 1 fu-
lla de llorer, 2 alls, 1/2 peça 
de blanc de porro, 1 branca 
d’api, 2 peces de cebes ten-
dres, 3 cullerades soperes 
d’oli d’oliva, 1 dl de vi blanc, 
julivert, sal

Preparació:
Crema d’alls: Traurem la pri-
mera capa de la pell dels caps 
d’alls i farem un tall a la part 
superior, a 1 cm partint de 
la part més alta. Col·locarem 
els alls amb el tall cap amunt. 
Tallarem la mantega en là-
mines fines, la cobrirem amb 
els alls i ho rostirem al forn a 
160°C d’entre 15 a 20 minuts. 
Donarem la volta als alls amb 
la finalitat de què absorbei-
xin la mantega i es facin per 
l’interior. Ho courem fins que 

estiguin fets. Ho reservarem 
en una mànega pastissera.
Per al cremós de monge-
tes: Sofregirem la ceba que 
prèviament haurem tallat a la 
brunesa amb l’oli i l’all picat. 
Afegirem el tomàquet, el pe-
bre vermell i el brandi i deixa-
rem que s’evapori l’alcohol. 
Hi posarem el fumet, rectifica-
rem de sal i acidesa afegint el 
sucre i ho triturarem a la Ther-
momix. Ho reservarem.
Fumet de peix base: Farem 
una bresa amb totes les ver-
dures netes i les bullirem amb 
les aromàtiques. Ho courem 
durant 5 minuts i hi afegirem 
les retallades i les espines 
del peix. Ho courem a foc lent 
durant 15 - 20 minuts. Passat 
aquest temps, ho traurem del 
foc i hi afegirem el vi blanc i 

l’oli. Deixarem que es refredi 
perquè el conjunt es maceri 
durant un mínim de 15 mi-
nuts més i ho filtrarem per un 
xinès.

Presentació:
Marcarem el bacallà per la 
pell a la planxa durant 3 mi-
nuts i després li donarem la 
volta amb l’ajuda de dues es-
pàtules fins a aconseguir un 
punt daurat. L’acabarem de 
fer al forn prèviament escalfat 
a 175°C durant 3 minuts.

Posarem al centre del plat 
una cullerada del cremós de 
mongetes formant un cercle, 
farem uns punts de la crema 
d’alls i col·locarem el bacallà. 
Per acabar, posarem el caviar 
d’oli d’oliva per sobre del llom.
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Esmorzars de forquilla
Carns a la brasa i Peix de platja

Menú diari
Obert de dilluns a 

dissabte de 8.30 a 16h. 
i divendres nit

Carrer de la Mercè, 13 · 08911 Badalona
689 594 455

Ingredients:
Pel pa de pessic
150 grams de mantega
200 grams de sucre de llustre
30 grams de sucre 
1 barreta de vainilla
6 ous
140 grams de xocolata al 
80%
150 grams de farina per a 
postres 
250 grams de melmelada 
d’albercoc 

Per a la cobertura
200 grams de sucre
130 ml d’aigua
150 grams de xocolata negra
100 grams de maduixes
50 grams de gelatina 

Preparació:
Agafarem els ous i separa-
rem els rovells de les clares 
i ho afegirem en 
un bol amb la mantega, el su-
cre de llustre i la vainilla.
Fondrem la xocolata i 

l’afegirem a la barreja ante-
rior sense deixar de remoure.
Estendrem bé la barreja en 
una safata de forn a la que 
li haurem posat mantega prè-
viament perquè no s’enganxi. 
La deixarem reposar una 
mica i la courem al forn uns 
45 minuts a 160º - 170º.

Una vegada estigui freda, la 
tallarem en 3 làmines.

Per a la cobertura: Escalfa-
rem una mica la melmelada i 
la repartirem en dues capes.
Prepararem el setinat amb 
aigua i sucre fent un almívar 
lleuger i ho deixarem tem-

perar. Desfarem la xocolata 
al bany maria i l’afegirem 
a l’almívar temperat sense 
deixar de remoure.
Abocarem el glacejat per so-
bre del pastís, ho deixarem 
refredar sense que qualli i ho 
decorarem amb la maduixa. 
Després ho pintarem amb la 
gelatina calenta.

Durada 1 ½ h

Maridatge:
Cava Anna de Codorniu

Maridatge musical: 
Mediterraneo - Joan Manuel 
Serrat

Recepte gentilesa de:
FORQUILLABADALONA

FORN MARENA
C/ Baldomer Solà, 55 · 08912 
Badalona |  933 979 671

 Pastís de Sacher amb 
 carpaccio de maduixa 
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Immobiliària

 Els joves veuen cada vegada més 
 difícil invertir en un habitatge 

idealista.cat

Fills de la crisi i independents 
econòmicament en plena 
recess ió econòmica ,  e ls 
joves d'entre 25 i 35 anys es 
topen amb la realitat: sense 
estalvis no hi ha habitatge. 

Segons reve la un estud i 
de Vitrio, sobre les tendèn-
cies del comportament dels 
mi l lenn ia ls  en e l  mercat 
immobiliari, la taxa d'estalvi 
d'aquests joves és ara molta 
més baixa que la de genera-
cions anteriors, i que al seu 
torn estiguin més limitats a 
l'hora de realitzar inversions 
immobiliàries.

Segons Vitrio, a causa dels 
alts preus del lloguer, molts 
joves d'avui dia somien amb 
tenir un habitatge en propie-
tat, però només un 37% té 
aquest tipus d'immoble. És 
a d i r,  aquesta generac ió 
té cada vegada més difícil 

l'estalviar per poder pagar la 
taxa inicial d'una propietat i 
la seva consegüent hipoteca. 
L'informe també destaca com 
a obstacle perquè els joves 
passin del lloguer a la propie-
tat és la seva preferència per 
viure al centre de les grans 
ciutats ja que, en ser zones 
més cares, retarda el pas cap 
a la compra. 

E n  a q u e s t  s e n t i t ,  p a r t 
d 'aquest grup d ' indiv idus 
s'està inclinant cada vegada 
més cap a les opcions més 
assequ ib les  que o fe re ix 
l 'ex traradi, habi tatges de 
major grandària i obres noves 
en bon estat.

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€
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 El preu de l'habitatge supera el nivell 
de 2008 en 12 països de l'eurozona 

idealista.cat

L'eurozona té el focus en el 
mercat de l'habitatge. I és 
que, en la major par t dels 
països, el preu de les cases 
supera e l  que ex is t ia en 
2008, l 'any que va marcar 
l'inici de la major crisi econò-
mica i financera dels últims 
temps.

S e g o n s  l e s  d a d e s  d e l 
Banc de Pagaments Inter-
nac ionals (BPI),  l 'o f ic ina 
d'estadístiques comunitària 
Eurostat i el Banc Central 
Europeu (BCE), recopilats 

pel Banc d'Espanya, en 12 
països de l'eurozona el preu 
de l'habitatge va superar en 
el primer trimestre d'aquest 
any el nivell de 2008, mentre 
que en altres dos roman en 
aquestes cotes i en altres 
cinc països encara el saldo 
és negat iu.  Espanya,  de 
moment, és un dels països 
on el preu de l'habitatge es 
manté per sota dels nivells 
precrisi.

Cinc països encara registren 
un saldo negatiu: es tracta 
d'Ir landa (amb descensos 
propers al 5%), Espanya (la 

caiguda supera el 15%), Itàlia 
(que s'acosta al 20%), Xipre 
(amb un -30%) i Grècia (on el 
preu de l'habitatge ha baixat 
un 40% des de 2008).
Deixant de banda els països 
q u e  r e g i s t r e n  u n  s a l d o 
negatiu o similar al del 2008, 
e l  Banc d 'Espanya sosté 
que "el preu de l'habitatge 
en alguns països presenta 
signes de sobrevaloració que 
fa als seus nivells d'equilibri. 
En el cas d 'Espanya, les 
estimacions indiquen que el 
preu de l'habitatge no està, 
de mitjana, allunyat del seu 
valor de equilibrio5.

Construida en 2011 y reformada en su totalidad 
en 2018 con todo lujo de detalles
FINCA de 5 plantas comunicadas por ascensor

PLANTA SÓTANO: Gran sala polivalente de 44m² + trastero
PLANTA BAJA:  Garaje 2 coches+ patio/jardín 60m², aseo y lavadero 
PLANTA 1ª: Zona de día con salón comedor con chimenea, cocina 
“SANTOS” abierta a zona office exterior con salida a balcón, 1 aseo de 
cortesía y un armario ropero panelado según interiorismo de la sala
PLANTA 2ª:  Zona de noche. 3 dormitorios (1 en master suitte 
con baño y vestidor independiente), 2 dormitorios y 1 gran baño 
independiente con bañera y ducha
PLANTA 3ª: Exclusiva zona con 2 terrazas una con una magnifica 

PISCINA y otra terraza con barbacoa  para las comidas en grupo, 
entre ambas terrazas tenemos un dormitorio zona polivalente 
según las necesidades
DETALLES: Placas solares, iluminación LED,  carpintería aluminio 
oscilobatiente de máxima calidad, persianas automáticas, insta-
lación internet en todas las dependencias (fibra óptica), video 
portero y alarma.
Comunicaciones inmejorables a BCN y alrededores C-31, Ronda 
de Dalt, Ronda Litoral , METRO L2 Pep Ventura y Gorg, BUS, TREN 
a 10 min.
DISPONEMOS DE PLANOS

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO:   Cr. Ganduxer, 5-15, local 6, Barcelona  Tel + 34 93 414 35 37  /  M +34 606 261 294

NOU CANAL DE BADALONA
CASA ADOSADA EN UN MAGNÍFICO ENCLAVE JUNTO PORT MARINA 

Y PABELLÓN OLÍMPIC Y CENTRO COMERCIAL MÀGIC
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 ·  93 383 04 68

285.000 € pis i pk 

PEP VENTURA A 5 MIN DEL METRO  Ref 
B-2960: 125m², 4hab, bany i aseo, cuina ext 
en bon estat, menjador de 24m² amb sortida 
a balcó grandet, calef. Asc.

220.000 €

PEP VENTURA Ref B-2920: 80 m², 2 hab do-
bles, menjador a 2 nivells de 25 m ²,bany compl 
+ cuina ref., balcó, parquet, calefacc.

MORERA Ref B-2939: Pis ideal parelles, 
2hab, menjador de 21m² amb cuina ameri-
cana i sortida a gran balcó, a/c i caleff, finca 
amb ascensor.

185.000 €

CASAGEMES Ref B-2952: Baixos de 65 m ² + 
pati de 10 m ², 2 hab., bany i cuina office ref., 
menjador de 17 m ², calefacc. A 2 min de la 
platja!

263.000 €

PEP VENTURA Ref B- 2957: Pis de 3 hab., 
bany i cuina en bon estat, menjador de 17m², 
balcó, a condicionat. Finca amb ascensor, a 2 
min de la platja.

166.000 €

TIANA CENTRE REF B-2962: Duplex baixos 
de 100m², 4hab (3 dobles), cuina office, 2 
banys , menjador de 31m² amb llar de foc, 
jardí de 135m², per entrar a viure.

385.000 € pk opcional

FRONT MARÍTIM OBRA SEMINOVA REF 
B-2961: Duplex de 110m²,4hab, traster, 2 
banys i aseo, cuina office, menjador de 22m² 
ext a balcó, calef i a/c,asc.Ideal per zona, per 
entrar a viure.

355.000 €

190.000 €

PEP VENTURA-GORG Ref B-2963: Pis de 
65m², 3hab, cuina i bany per reformar, men-
jador de 15m² ext a balcó, finca amb ascen-
sor. TOT EXTERIOR.

PROGRÉS –CENTRE Ref B-2964: Casa de 
Pb+1,90m²  amb 2hab,  bany complert, cuina 
reformada, menjador exterior, a/ c, calef, pati 
10m², terrassa de 10m² , ideal per zona.

309.000 €

PEP VENTURA Ref B-2956: 70 m², 3 hab ( 1 
doble), bany i cuina conservats, menjador de 
20 m² a balcó. Pis alt amb ascensor. A 2 min 
metro Pep Ventura.

190.000 €

CENTRE ST JOSEP Ref B-2967: Dúplex de 150 
m ²+ 2 terrasses de 30m ² i 20 m ²+ balcó gran, 
4 hab dobles, 2 banys+ aseo, marbre, calefacc. 
TOT EXTERIOR, IMPECABLE!!!

524.000 € pk opcional

ST CRIST Ref B-2966: Per entrar a viure!!! Pis 
de 3 hab. ( 2 dobles), bany compl + cuina ref., 
menjador de 18 m ² ext a balcó, parquet, ca-
lefacc, asc.

187.000 €
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Sembla que de cara 
a la nova temporada, 
tinguis l'edat que tinguis, 
pots mostrar interès a 
formar-te. Es poden donar 
desplaçaments per motius 
familiars, en aquests dies.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Els assumptes legals, 
que potser es van quedar 
paralitzats, sembla que 
arrenquen de nou. Et 
mous entre estalviar o 
gaudir del lleure. Potser 
cal posar al dia els 
comptes.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

En aquests dies pots 
haver de passar més 
temps a casa del que és 
habitual en tu, sigui per 
qüestions de salut, o bé 
perquè t'has apuntat, com 
d'altres, a la tele feina.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

A E s t à s  p e n d e n t 
de resoldre alguns 
assumptes del sector de 
la salut i laborals i això 
encara et dóna una mica 
de neguit. Però les teves 
emocions es tornen més 
optimistes.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Amb diversos planetes a 
Verge, transitant la teva 
Casa XI, t'inclines a posar 
el focus en les qüestions 
laborals i materials, i te'n 
preocupa sobretot, la 
projecció futura.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Voldries que les coses 
agafessin un altre ritme, 
especialment el que té 
a veure amb la feina i 
els diners. És un bon 
moment per fer una 
anàlisi detallat de què 
cal millorar.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Si no estàs prou satisfet 
en el sector laboral, amb 
Júpiter fent tensió a Neptú, 
cercaràs altres opcions. 
Fins i tot, no descartes 
haver de canviar de lloc 
de residència.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Molts planetes a Casa II, 
mostren que el teu interès 
del moment, és material. 
També pot caldre un 
repàs a la filosofia de vida 
pròpia, per trobar més 
sentit a tot plegat.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Amb tants planetes al 
teu signe, pots sentir-te 
protagonista. Irradies 
una energia que pot 
procurar-te seguidors. 
Si necessites divulgar-te, 
aquest pot ser un bon 
moment.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

P o t  s o r g i r  u n 
assumpte laboral en 
un altre indret, el que 
significaria un proper 
canvi de residència. Et 
preocupa el descans i 
voldries millorar-lo per 
trobar-te més bé.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Les qüestions relatives a la 
llar prenen protagonisme, 
i potser penses a invertir 
en una nova casa. La 
salut sexual és una àrea 
de l'existència dels adults, 
que t'interessa.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

L a  p r o f e s s i ó  p o t 
demanar més energia 
en nous projectes, el 
que pot restar temps 
per altres activitats o per 
estar amb la parella. Fes 
la teva valoració per triar 
el millor.

Facilitat Imma del Destí · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres Dites

«Mai consideris l'estudi com 
una obligació, sinó com una 
oportunitat per penetrar en 
el bell i meravellós món del 
saber»

Albert Einstein

«Anar de mal borràs»
Significat: "anar cada vegada pitjor"
en castellà: ir de mal en peor
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

Durant els darrers dies de les 
vacances escolars, el temps no 
va acompanyar gaire. L’arribada 
d’un embossament d’aire fred i 
la formació d’una depressió 
mediterrània davant de la costa 
catalana van afavorir la forma-
ció de grans nuvolades que van 
deixar pluges i tempestes entre 
els dies 10 i 11 de setembre. 
Les llampegades mar enfora 
van ser espectaculars, fins i tot 
amb algunes trombes marines 
a no massa quilòmetres de la 
costa. A més, es van arribar 
a acumular fins a 45,6 l/m2 
en dos dies. Es va notar un 
notable descens de la tempera-
tura durant unes hores que van 
portar un ambient més propi de 
finals d’octubre. Tant és així 
que el termòmetre va baixar 
fins als 15 °C al centre de la 

La forta ventada que hi va haver 
dimecres de matinada va provo-
car la caiguda de branques i 
arbres a diversos punts de la 
ciutat, com per exemple davant 
mateix de la Masia de Can 
Canyadó. Les ratxes de vent van 
oscil•lar entre els 75 i els 80 km/h 
al conjunt de la ciutat, i arran de 
platja es van acostar als 90 km/h. 
Fotografia de Toni Arisa.

Temp màx 27,1 °C el dia 14

Temp mín 15,3 °C el dia 10

Hr màx 92% el dia 10

Hr mín 39% el dia 14

Press atm màx 1031,0 hPa dia 10

Press atm mín 1007,1 hPa dia 13

Vent màx 75,6 km/h (nord) 
el dia 11

 Precipmàx 24h 39,7 l/m2 dia 10

 Precip anual 279,9 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

ciutat. Al Pirineu, la fresca i les 
precipitacions es van traduir en 
la primera nevada destacable 
de la temporada per sobre dels 
2.000 metres. Un cop passada 
la Diada, el temps va començar 
a millorar. Les clarianes van 
anar guanyant terreny alhora 
que el termòmetre va tornar a 
marcar valors per sobre dels 
25 °C.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

Setmana del 9 al 15 
de setembre
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA

MORERA Ref B-2959: Pis de 
60m², 3 hab, bany conservat, 
cuina reformada, menjador de 
18m² ext, a/c amb bomba de 
calor, ideal parelles.160.000€ Tel 
933 832 806
PEP VENTURA-Ref  B-2949: 
Pis de 100 m ², 4 hab ( 2 dobles), a 
banys, cuina office, menjador  24 
m ² , 2 balcons, parquet, calefacc. 
Impecable! Zona comunitària. 
428.000 € Tel 933 830 468
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!!! 
575.000 € Tel 933 832 806
MONTGAT- CAN MAURICI 
Ref B-2943:Baixos de 75m² amb 
3hab, bany i cuina arreglats, 
menjador amb sortida a pati de 
30m²a/a i caleff, per entrar a 
viure.235.000€ Tel 933 830 468
PEP VENTURA- Ref B-2945: 
Pis de 76 m ², 3 hab ( 2 dobles), 
bany compl i cuina ref., menjador 
de 24 m ², calefacc., a cond. TOT 
EXTERIOR, per entrar a viure! 
192.000 € Tel 933 832 806
PEP VENTURA- Ref B-2954: 
50 m ², 3 hab, bany i cuina 
arreglats, menjador 15 m ², a 
cond amb bomba de calor. Pis 
alt amb ascensor. 122.000 € Tel 
933 830 468

TREBALL
 

SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza. Con referencias 
y experiencia. Disponibilidad 
inmediata. 620 829 865
CHICA SE OFRECE para 
cuidar personas mayores, 
niños y limpieza. Con experien-
cia. 651 946 874
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores,  niños y limpieza.  
Interna o externa. 602 894 167
CHICA SE OFRECE para 
cuidar personas mayores, 
niños y limpieza. Por horas. 
Con experiencia y buenas 
referencias. 661 159 514
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidar personas mayores 
y limpieza. Con experiencia 
y referencias. Disponibilidad 
inmediata. 671 336 367
S E Ñ O R A  H O N R A D A 
BUSCA trabajo para cuidar 
personas mayores y limpieza, 
por horas o por las noches. 
600 074 801
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. 
Interna o por horas. Persona 
responsable. 631 327 937
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de perso-

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

nas mayores, niños y limpie-
za. Externa. Disponibi l idad 
inmediata. 612 542 119
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Fija 
o por horas. Con referencias. 
722 855 235
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 
y l impieza. Por horas. Con 
referencias. 698 844 384
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza. 687 104 126
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA se ofrece para cuidado de 
personas mayores y limpieza. 
Interna. 697 886 366
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Por 
horas. 612 574 995
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y limpieza. Por horas. 
De 13:30 a 16:30, de Lunes a 
Viernes. 602 816 484
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza.  Fija 
o por horas. 602 050 107
SE PRECISA DEPENDIEN-
TE más deshuesador en terne-
ra y cordero con experiencia en 
ambas cosas. Horario merca-
do. Jornada completa. Teléfono 
607 162 221
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INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT AL CENTRE: 

TODO PARA TUS CELEBRACIONES DE COMUNIONES, BAUTIZOS, 
BODA, ANIVERSARIOS, MESAS DULCES (CANDY BAR), PASTELES 
PERSONALIZADOS ,RAMOS, CONOS

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
dimonidolcbdn@gmail.com · Faccebook   - instagram

Preu: 0,35€/paraula

Necrològiques

18 de setembre
• Manuel Burgos Garnica
• Vicente Sansegundo Borillo 

17 de setembre
• Matilde Carmen Vicente Gar-
bayo
• Emilio Gallardo Guillén
• Pedro López Cruz
• Ginés Fernández López

16 de setembre
• Félix Rodríguez Fernández
• Remei Bas Caballé
• Elena Capilla Urrienes
• Luis López Ramil
• José Bernardo Rodríguez 
  Rodríguez
• Isi Caparrós Moreno
• Francisco Güell Corbella

15 de setembre
• María Pérez Hernández
• Sebastiana Martínez Márquez 
• Francisco Ocaña Anguita
• Pablo Ivars Espasa

COMUNICA'T AMB EL WHATS-
APP DEL TOT 651 976 517 
DES DEL TOT US CONVIDEM A 
ENVIAR-NOS EL QUE CREIEU QUE 
POT SER NOTÍCIA A BADAL ONA.

651 976 517

CHICO JOVEN BUSCA 
trabajo para cuidado de perso-
nas mayores y labores del 
hogar. 612 267 267
SEÑORA JOVEN BUSCA 
trabajo para limpieza de casa 
u oficina, y labores del hogar. 
Por horas. Con referencias. 
698 328 304
CHICA SE OFRECE para 
trabajos de limpieza. En las 
tardes. Con referencias. 693 
671 673

VARIS

COMPRO ANTIGUEDADES: 
muñecas, Scalextrics, Geyper-
man, 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
GRACIAS AL ESPÍRITU 
SANTO por los Favores Recibi-
dos D.C.

ALQUILER OFICINA 
300 €/MES 

O COMPARTIR 200 €/
MES CON POSIBILIDAD 

DE ALMACÉN
TEL. 608 690 516

CLASSES

ES DONEN CLASSES parti-
culars de piano i l lenguatge 
musical. Professora  amb titula-
ció Superior de piano i llenguat-
ge musical. Badalona Centre. 
656 190 408
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Anys 80, urbanització de l'avg, Mònaco 
entre Santa Coloma i Badalona en el barri de Puigfred.
Foto antiga: Autor desconegut
Foto actual: Facu Martínez   

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

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

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 

BadalonaRecuerdos.indd   1 16/09/2019   12:50:13



Distribuïdors oficials del TOT

Renovació distribuïdor

De dimarts a diumenge de 9h a 17h - de 20h a 24h · 
diumenge tarda tancat
El nostre restaurant te un gran sortit de tapes, torrades, 
carns i peixos. Menú laborables. Cuina Casolana. Dijous 
paella. Els nostres plats i tapes també per emportar.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Els clients i veïns la demanen cada setmana.
Col.laborem amb la revista fa anys. Si voleu saber
que passa a Badalona teniu que mirar el TOT.

Santa Madrona, 122-123
93 389 30 80
93 464 17 09
Oberts desde l'any 1973

Totes les seccions: Fruiteria, xarcuteria 
i carnisseria, peixateria amb Peix de la Llotja 
de Badalona cada dia a partir de les 13 hores i forn. 
Comandes a domicili. 
Reserva d'hores de comanda. 
No tanquem al migdia.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Som distribuidors perquè BADALONA es mereix una 
revista com aquesta i com a badalonins li volem donar 
suport. 

Independencia, 188
933 88 65 08

Dilluns de 17 a 20h. Dimarts a divendres de 10.30 
a 13h. i de 17 a 20h. Dissabte de 10.30 a 13h.

Tot el que necessitis pel ball i la dansa.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè és la revista més coneguda per la gent
de Badalona i ens agrada molt la informació que
dóna de la ciutat.

Cadis, 45
934 64 26 77
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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
DIBUSTAMP
Sant Bru, 202
605 640 521

  CENTRE  
LA NOVA GRANJA
Prim, 177 · 933 841 153 
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
SABATERIES  GUBERN
Mar, 54
93 384 50 03

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

  DALT LA VILA  
PASTISSERIA LA VILA
Marti Pujol, 192 ·
93 389 36 25

Distribuïdors oficials

Troba el TOT cada setmana 
als nostres distribuïdors oficials
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LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
SMARTOPTICS
Avd. Marti Pujol, 211
931 164 674
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, 45 
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 
FORNUS
Av. d'Alfons XIII, 121
936 845 950

  LA SALUT  
CLÍNICA DENTAL ROQUE
Antiga de València, 35
935 407 459
CARNISSERIA HERNANDO
Pau Piferrer, 15
933 990 901

CARNICERIA
CHARCUTERÍA 
MARI LA EXTREMEÑA 
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
DROGUERIA
PERFUMERIA L. DIAZ
Avda.Sant Mori, 69

  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
FORN CA L’AVI MARSAL  
Carrer de Sant Vicenç, 31
93 156 58 66

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 
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 

REP CADA SETMANA EL TOT A CASA TEVA DURANT TOT L'ANY         
FES-TE SUBSCRIPTOR

651 97 65 17 · subscripcio@totbadalona.com
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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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