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Aparcament
metropolità

Descàrrega gratuïta

A Badalona
ja no necessites
els parquímetres

aparcament.amb.cat

Ni a Barcelona, l’Hospitalet, Sant Joan Despí, 
Sant Just Desvern ni Santa Coloma de Gramenet.

Perquè l’app AMB Aparcament metropolità unifica la gestió 
de l’estacionament a la metròpolis de Barcelona.
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 Les jubilacions dels pescadors fa 
 perillar la subhasta cantada de Montgat  

La Setmana

Mobilitat | Carles Carvajal

Cada dia feiner, a la 1 en punt 
del migdia, els pescadors de la 
Confraria Verge del Carme de 
Montgat, el Masnou i Premià de 
Mar, van a vendre peix acabat 
de pescar a la Llotja del Peix 
de Montgat. Aquest local, a 
pocs metres de l’aigua, fa més 
d’un segle que ven peix, tot 
i que en els darrers anys ha 
anat perdent força i actualment 
només dos pescadors hi van 
a diari. Aquesta és la darrera 
subhasta cantada i oberta als 
ciutadans en general que queda 
a Catalunya. Tot i aquesta tradi-
ció, fa uns mesos han introduït 
les noves tecnologies amb una 
pàgina de Facebook “El Rotllo 
de Montgat” on s’informa a 

diari de si obre la subhasta o 
del peix que podrà comprar-
se Tot i aquests avenços, pels 
consumidors, aquesta forma 
de vendre podria tenir els dies 
comptats. La jubilació dels dos 
pescadors, i la manca de relleu, 
fa perillar aquesta cantada de 
peix centenària. A Badalona, 
fa uns 8 anys que es va perdre 
aquesta cantada de peix al local 
del final del carrer de Mar. La 
instal•lació de la nova subhas-
ta, al Port de Badalona, va fer 
perdre el mètode de cantar per 
automatitzar aquesta forma de 
vendre peix. 
 
Els pescadors de Montgat 
s’han quedat sense local
La Confraria de pescadors de 
Montgat, el Masnou i Premià 

5

de Mar disposava d’un local 
administratiu a pocs metres 
d’on té lloc la subhasta, al carrer 
Església. Els propietaris van 
decidir donar un nou ús al local 
i els pescadors fa temps que 
busquen un nou espai d’oficines. 
L’alcaldessa de Montgat, Rosa 
Funtané ha explicat al TOT que 
varen encetar converses amb 
el departament d’agricultura, 
ramaderia i pesca per trobar 
un local, perquè a Montgat 
no hi ha disponible cap. Ara, 
segons Funtané, els pescadors 
tindran aquest local al Masnou. 
Tot i això, l’alcaldessa aposta 
per seguir fent la subhasta a 
Montgat i de fet recorda que 
va ser declarada l’any 2012 bé 
patrimonial d’interès cultural. La 
Confraria de Montgat, Masnou 
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i Premià de Mar té 5 embarca-
cions que surten normalment 
però venen el seu peix a les 
llotges d’Arenys de Mar i Blanes. 

Com funciona la subhasta 
de Montgat?
Una vintena de compradors 
assisteixen a diari, menys 
quant el temps no ho permet, 
a la subhasta de peix. Els 
compradors busquen el peix 
més fresc al millor preu, però 
per això han d’estar puntuals 
a la 1 del migdia i sobretot 
seguir atentament la cantada 
de peix, tot un ar t. Fa uns 
anys varen passar de les 
pessetes als euros, però tot 
i així el funcionament de la 
subhasta de peix no ha variat 
en un segle. 

Cantant el preu per saber 
que costa el peix 
45 euros...45 a la banda..90,
80,70,60,50,45,40,35,30,25,2
0,15,10,5.
44 a la banda...90..80...” I el 
subhastador va seguint a la 
baixa fins que hi ha un compra-
dor que diu. “meu”
És demana el nom, tr ia la 
panera i li donen el peix en una 
bossa de plàstic i un paperet 
amb el nom i el preu per pagar 
quan acabi la subhasta.

A Badalona hi ha 5 
embarcacions que 
venen peix habitualment 
La l lot ja de pescadors de 
Badalona està situada al port. 
La Confraria de la ciutat és 
la responsable de gestionar 

aquesta subhasta, que té lloc 
de dilluns a divendres a les 12h 
del migdia. Des de la Confraria 
de Pescadors de Badalona han 
explicat al TOT que la venda 
de peix té lloc sempre que el 
temps ho permet o hi ha prou 
captura. Aquesta llotja només 
està oberta a professionals, 
peixateries o restauració, i 
actualment hi ha 5 embarca-
cions que treballen en aquesta 
llotja de peix badalonina.

Consulteu 
més imatges 
de la 
subhasta a la 
web del TOT
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Pugen els fets delictius a Badalona
en un 6,7% , menys que la mitjana catalana 

Seguretat | Redacció

Aquest dilluns s’ha celebrat  
la Junta Local de Seguretat 
de Badalona, amb la presèn-
cia del conseller d’interior de 
la Generalitat, Miquel Buch. 
Durant la Junta, s’ha donat 
detalls dels darrers fets delic-
tius de la ciutat. Segons s’ha 
explicat, aquests fets han 
augmentat un 6,7%, durant 
el darrer any, de l’agost de 
2018 a l’agost de 2019. Aquest 
augment també s’ha traduït 
en un pujada del nombre de 
detencions per par t de la 
policia, un 4,3%. Pel que fa 
a la tipologia de delictes que 
han anat en augment, Pastor 
ha fet públic que “han pujat 
un 9,4% els delictes contra la 
seguretat vial” i que la policia 
“ha intervingut un 62% més 
en robatoris amb intimidació o 
violència i un 51% en robato-
ris a l’interior de vehicles”. 
Per contra, ha explicat que hi 
hagut un descens d’un 13,8% 

de robatoris a domicilis i d’un 
9,7% en maltractaments en 
l’àmbit domèstic. L’alcalde 
de Badalona, Àlex Pastor, 
ha reconegut que no estan 
“contents amb les dades”. Tot 
i això, ha fet èmfasi en que 
cal “analitzar-les en el context 
de Catalunya i Barcelona”, 
on les xifres de fets delictius 
encara han augmentat més. 
L’alcalde ha demanat al conse-
ller d’interior més agents dels 
Mossos d’Esquadra a Badalo-
na. Davant aquesta petició el 
conseller Buch ha declarat 
que “estic convençut que sí 
que hi haurà més agents de 
Mossos a la ciutat de Badalo-
na però jo no puc ara mateix 
anticipar-me i dir-li un número 
determinat, perquè el cos a 
mi encara no m’ho ha trans-
mès i qui decideix aquí són 
els uniformats per qüestions 
operatives”. El percentatge 
de fets delictius de la ciutat es 
troba per sota del de Catalun-
ya, que és d’un 76’6%.

Imatge de la Junta de Seguretat Local, aquest dilluns, a l’edifici del Viver 

Adif licita les obres
de les tanques del tren

Dimecres de manifestació 
a Sant Crist

Dimiteix el president 
de l’AV d’Artigues

Adif ha obert el concurs públic 
per millorar el tancament de 
les vies del tren a Badalo-
na. Aquesta actuació, que 
l'entitat pública ha xifrat en 
382.556 euros, té l'objectiu de 
garantir l'estat de les tanques 
per prevenir actes vandàlics, 
robatoris, abocaments de 
residus, així com evitar el 
pas de vianants per zones no 
autoritzades.

Des de fa t res setmanes 
consecutives, cada dimecres 
a la tarda, un grup de veïns 
del barri de Sant Crist tallen 
el carrer Coll i  Pujol com 
a senyal de protesta per 
demanar que funcionin les 
rampes del carrer Cuba. Els 
veïns han recordat que fa 18 
mesos que no van les rampes 
mecàniques.

El president de l’associació 
de veïns del barri d’Artigues, 
Àngel Vendrell, ha presentat 
aquesta setmana la seva 
dimissió a la presidència 
de l’entitat, mitjançant una 
carta adreçada a la junta i 
als socis. Vendrell ha expli-
cat que s ’ha sent i t  “mol t 
sol” davant de les amena-
ces de mort per problemes 
greus de convivència al barri 
d’Artigues.
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@PortdeBadalona

Port de Badalona

SEGUEIX-NOS A:Port Esportiu i Pesquer de Badalona
E
T 933 207 500 · port@marinabadalona.cat 
www.marinabadalona.cat

EL CANAL 
DE BADALONA
APROPEM
EL PORT
A LA CIUTAT

ES CANAL

200 
AMARRADORS
NOUS
MÉS ESPAI
COMERCIAL

9-13 D’OCTUBRE
PORT VELL

PROMOCIÓ ESPECIAL
SALÓ NAUTIC
PRERESERVA
AMARRADORS.

PÀDEL RACE
DEL SALÓ A BADALONA.

1929
2019

90
ANYS

ENS VEIEM A L’ESTAND DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA
DE PORTS ESPORTIUS I TURÍSTICS (ACPET) 

VISITA EL QUETX CIUTAT
BADALONA A L’ÀREA DE
MARINA TRADICIONAL.
DESCOBREIX
LA SEVA
HISTÒRIA.
SORTIDES DE
NAVEGACIÓ.

difici de Capitania, s/n
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Quart accident, en un mes, a la cruïlla 
de Baldomer Solà amb Saragossa

Via Pública | Carles Carvajal

Un nou accident de trànsit al 
barri del Raval va provocar 
diumenge al matí una topada 
entre un vehicle i un autobús. 
El  cop i lo t  de l  cot xe,  que 
pujava pel carrer Saragossa 
i va girar a Baldomer Solà, 
va resultar ferit. Segons les 
imatges d'un vídeo, el vehicle 
s'hauria saltat un cediu el 
pas. En aquells moments, el 
semàfor no funcionava, tal 
com s'ha repetit en nombro-
ses  o c as ions  duran t  l es 
darreres setmanes.

L'Ajuntament demana 
un informe a l'empresa 
responsable del manteni-
ment dels semàfors
Segons fonts municipals, els 
motius d'aquests accidents 
són bàsicament perquè els 
conductors no han respec-
tat els senyals de trànsit , 

com es veu en els vídeos 
publicats a les xarxes socials 
pel Forn Marena, ubicat en 
aquesta cruï l la. Tot i així, 
l 'Ajuntament admet que el 
semàfor ha fallat en diverses 
vegades i s'ha demanat a 
l 'empresa de manteniment 
un informe detallat sobre quin 
és el problema. El consisto-
ri espera tenir l ' informe en 
dies vinents. D'altra banda, 
e l  reg idor  de l  PP, Xav ier 
Garcia Albiol expl icat que 
l'Ajuntament no tindria signat 
el contracte de manteniment, 
tot i que fonts municipals han 
respost que s'està treballant 
amb un nou conveni, però 
l'anterior empresa està fent 
les tasques de reparac ió. 
D 'a l t r a  band a ,  en  a l t r es 
cruïl les de Badalona, com 
e l  n o u  t r a m d e l  l a t e r a l , 
també s'han detectat que 
els semàfors no funcionaven 
durant dies.

Imatge de l’accident del passat diumenge. Foto: Montse Caparrós 

Els veïns de Bonavista vo-
len més seguretat al barri

Nova unitat d'atenció 
al pacient pediàtric 
a Can Ruti

Èxit de la neteja 
col·lectiva de les 
platges de Montgat

Durant les darreres setmanes 
s'han produït diversos robatoris 
al barri de Bonavista, sobretot a 
l'interior de domicilis. Aquesta 
setmana, els veïns d'aquesta 
zona de Badalona, a través de 
la seva associació de veïns, 
ha reclamat més seguretat a la 
zona i que s'ampliï la presència 
policial al barri de Bonavista.

Des d’aquest mes d’octubre, 
l’Hospital Germans Trias ha 
posat en funcionament un nou 
dispositiu per poder atendre 
a domicil i pacients pedià-
tr ics amb malalt ies cròni-
ques complexes.  Entre el 10 
i el 20% pacients pediàtrics 
tenen necessitats especials 
de salut que milloraran amb 
aquest dispositiu del centre 
sanitari badaloní.

Durant aquest darrer estiu, 
un grup de veïns i veïnes de 
Montgat i d’altres localitats 
del Maresme amb el nom 
de Montgat Net han organit-
zat neteges a les platges del 
municipi el primer dissabte de 
mes. En total, aquest col•lectiu 
ha pogut retirar més de 100 
quilos de residus que hagues-
sin anat a parar al mar. La inten-
ció es poder repetir la iniciativa.  
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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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L’aplicació mòbil AMB Aparcament Metropolità arriba a Badalona 

Preocupació a diverses escoles del barri 
de la Pau per la proliferació de gavines a 
l’hora del pati

Unes 10.000 persones passen 
per la Fira de Comerç 

Mobilitat | Redacció

L’aplicació mòbil AMB Aparca-
ment Metropolità ha ampliat 
el seu abast i funciona, des 
d’aquest 2 d’octubre, a Badalo-
na. Posada en marxa el passat 
mes de març gràcies a un acord 

Ciutat | Redacció

Diverses escoles del barri de 
la Pau, com el Miguel Hernán-
dez, Folch i Torres o el Jesús 
Maria estan preocupades per 
la proliferació de les gavines 
durant l'hora dels patis. Segons 
han explicat fonts dels centres, 
alguns d'aquests animals se 
situen als terrats dels centres 
educatius per tal d'esperar que 
els alumnes acabin d'esmorzar 
per buscar aliments. Durant 
els darrers mesos, segons han 
explicat des de les escoles, les 
gavines han perdut la por i fins 
i tot baixen a buscar menjar 
quan els nens i nenes encara 
estan jugant als patis. A més, en 

Balanç molt positiu de la Fira de 
tardor dels comerciants, que va 
tenir lloc aquest passat cap de 
setmana a Pompeu Fabra. El 
president de la Federació de 
Comerciants, Cinto Gubern, 
ha valorat molt positivament el 
públic que va adreçar-se fins a 
la fira, uns 10.000 assistents, 
durant els tres dies.

amb l’Ajuntament de Barcelo-
na i BSM, i basant-se en les 
aplicacions locals desenvo-
lupades amb anterioritat a la 
capital catalana per a aquesta 
mateixa funció, aquesta eina 
té com a objectiu unificar el 
model d’aparcament regulat de 

algunes ocasions, les gavines 
s'han acabat estibant contra 
els vidres d'alguns d'aquests 
centres. La comunitat educativa 
ha demanat una solució per tal 
d'evitar qualsevol problema amb 
els infants. Una de les possi-
bles solucions seria poder fer 
una campanya d'esterilització 
d'aquests animals.

Denuncien l'enverinament de 
gats als pins de Can Montal
Durant els darrers dies, veïns 
que viuen a prop dels pins 
situats prop de l'autopista, més 
coneguts com a Can Montal, 
han denunciat l'enverinament 
de diversos animals, sobre-
tot un parell de gats. Els veïns 

la metròpolis de Barcelona, fins 
ara gestionat individualment 
per cada municipi. Aquest fet 
suposava una dificultat per a 
la ciutadania, que havia de 
descarregar-se i disposar d’una 
app per a cada municipi on 
volien estacionar el vehicle. 

han penjat cartells a la zona 
per denunciar-ho i advertir als 
propietaris d'animals d'aquest 
perill.

Imatge dels pins de Can Montal 
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INT EMPRESA DE CONFIANZA EN EL CENTRO DE BADALONA 
Especialistas en instalaciones de calderas 

y aires acondicionados. 
Reparaciones de aires acondicionados y bombas de calor

93 222 04 33  - C/ Prim 163, Badalona 
info@intenergias.com - intenergias.com

Instalaciones y mantenimento 
Calefacción | Aire acondicionado | Electricidad | Gas

Datos | Agua  | Eficiencia energética 
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La Setmana en imatges

13

La Vaga Mundial pel Clima a la plaça de la Vila 
Trobada dels Amics d'Star Wars al Pont del Petroli 
Cotxes antics i clàssics a Tiana 
Setmana de l’envelliment de Badalona 
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El TOT reforça la seva presència en paper al barri de la Salut

El portal de referència de les notícies de la ciutat

Instagram

Comunicació | Redacció

El TOT Badalona és el mitja 
de comunicació de la ciutat 
amb més seguidors a la xarxes 

Vam ser el primer mitjà de 
comunicació de Badalona en 
disposar d’un perfil a Facebook, 
el 2009. En aquest espai, el 
seguidor té una gran participa-
ció comentant les notícies que 
pengen. Actualment, la pàgina 

El Twitter del nostre setmanari 
és líder a la ciutat. Té més de 
12.725 seguidors. Va néixer el 
mes de març del 2010. De fet, 
tot allò que passa a Badalo-

A diferència de Facebook i 
de Twitter, en aquest perfil 
trobareu imatges singulars 
de Badalona. Més de 4.100 
usuar is posen l ikes a les 

En 9 mesos, i després d’una 
renovació, el portal del TOT 
(www.eltotbadalona.com) s’ha 
conver tit en una important 
referència informativa. A més, 

La Salut és un dels barris amb 
més densitat de població de 
Badalona. Des d’aquesta setma-

socials.  Tenim oberts perfils a 
Facebook, Twitter, Instagram 
i un portal web de notícies, 
renovat a principis d’any. A 
través d ’aquests per f i ls, i 

de Facebook del TOT té gaire-
bé 20.000 seguidors. Durant 
la darrera setmana, del 23 al 
29 de setembre, les notícies 
penjades al nostre Facebook 
han arribat a l’abast de 95.000 
persones.

na ho piulem a la plataforma 
del pollet blau, on ja sumem 
més de 25.000 post publicats 
durant aquests gairebé 10 
anys de piulades. 

nostres fotografies. A més, a 
través d’aquesta xarxa realit-
zem puntualment concursos 
i també compartim imatges 
dels nostres seguidors. 

trobareu seccions exclusives, 
com una fotogaleria amb les 
millors imatges de Badalona 
o l’agenda de tots els actes 
programats a la ciutat.

na, l’edició en paper del nostre 
setmanari s’ha reforçat en el seu 
repartiment en aquest barri. A 

també de la nostra pàgina web, 
la Redacció actualitza cada dia 
tots els continguts i les darre-
res hores dels darrers fets que 
passen a Badalona. 

partir d’ara, trobareu un gran 
nombre d’exemplar a les parades 
del Mercat Municipal de la Salut.

Més de 37.000 usuaris segueixen
les xarxes socials del TOT 

Twitter

Facebook
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Bàsquet | Jordi Creixell

Carles Duran ha ampliat el seu 
compromís amb la Penya fins 
al juny del 2022. El contrac-
te del tècnic acabava a finals 
d’aquesta temporada i amb 
aquest nou acord, per dos 
anys més, el Joventut renova 
la confiança en l'actual projecte 
esportiu. “La renovació d’algú 
de la casa sempre és un motiu 
d’alegria i estem molt contents 
que en Carles segueixi liderant 
aquest projecte”, va explicar 
el president Juanan Morales, 
mentre que el director espor-
tiu, Jordi Martí, va posar en 
valor l’ambició i les ganes de 
competir del tècnic de Vilassar 
i el seu ADN Penya: “Volem 
construir un projecte ambiciós 
amb la nostra gent i en Carles 
és l’home ideal per encapçalar-
lo”. L’entrenador verd-i-negre, 
pel seu cantó, es va mostrar 
molt agraït per la confiança del 
club. “Estic on vull estar i fent el 
que m’agrada. Hem fet moltes 
coses en aquest darrer any i mig 
però encara en queden moltes 

Carles Duran renova fins al 2022

El Joventut buscarà aquest 
dissabte la primera victòria a 
la lliga ACB, davant del Burgos 
a l'Olímpic (20.30h). Els verd-i-
negres venen de caure contra 
el Madrid (69-88) i el Betis 
(95-88) i necessiten començar 
a sumar per agafar embranzi-
da, tot i que les baixes estan 

Estrena a Europa i visita del Burgos a l'Olímpic
sent un maldecap. Carles 
Duran no pot comptar amb 
Dawson, Morgan, López-
Arostegui i Harangody, que 
ja es van perdre el debut 
Europeu dimecres contra el 
Nanterre. A l'hora de tancar 
aquesta edició el partit encara 
s'estava jugant.

Carles Duran, amb Juanan Morales i Jordi Martí. / Foto: D. Grau-CJB

per fer”, va afirmar Duran, que 
té clar l'objectiu: “Volem situar 
la Penya el més amunt possible 
dins les nostres possibilitats i 

dins d’un context cada cop més 
competitiu. El club està fent una 
reconstrucció a tots nivells i 
volem intentar arribar al màxim.”

Els Maristes Ademar, campions de la Copa 
Catalunya el curs passat, han començat amb 
bou peu la seva participació a la Lliga EBA. Els 
badalonins han sumat dues victòries en les dues 
primeres jornades, l'última a la Plana davant 
del Calvià (72-69). El Badalonès, pel seu cantó, 
també va sumar el primer triomf a l'EBA, a la 
pista del Palma (82-85). / Foto: @maristesademar

L'Ademar brilla en el debut a la Lliga EBA

El Seagull va tombar l'Atlético de Madrid B (4-1) i 
ja suma sis punts a casa en el seu debut al Reto 
Iberdrola. Les Gavines van dominar bona part del 
matx i ja es van avançar als cinc minuts amb un gol 
de Barea. Núria Garrote, amb dues dianes, i Xiki 
van arrodonir la victòria, que situa les badalonines 
a la sisena plaça. La lliga s'atura fins al cap de 
setmana del 12 i 13 d'octubre. / Foto: Xavi García

  El Seagull es fa fort a l'Estadi 

14
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Futbol | J. C.

El CF Badalona segueix sense 
remuntar el vol a la lliga. Els 
de Juanma Pons van caure 
al camp del Castelló per 3-1 i 
només han pogut sumar un punt 
dels 18 possibles. Un bagatge 
molt preocupant que els manté 
a la cua de la classificació del 
grup tercer de la Segona B i 
que agreuja els dubtes al voltant 
de l'equip. Davant dels caste-
llonencs, els escapulats van 

encaixar un gol a l'inici de cada 
part i això els va obligar a anar 
gairebé sempre a remolc. El gol 
de Chema Moreno al minut 60 
(2-1) va donar esperances als 
badalonins de poder puntuar, 
però César Díaz, autor de dos 
gols, va sentenciar per al Caste-
lló. Els escapulats tornen aquest 
diumenge a l'Estadi per rebre el 
València-Mestalla (17h), en una 
setmana on el director esportiu 
del club, Manel Benavente, s'ha 
desvinculat de l'entitat.  

La reacció no arriba 

El Rugby Club Badalona va 
debutar en la fase prèvia del 
Campionat de Catalunya de 
Divisió d'Honor al camp de 
l'INEF Lleida. Els badalonins, 
que aquest curs compten amb 
nou entrenador, Xavier Oncins, 
van caure davant dels lleidatans 
per 59-40. Aquest diumenge 
els Taurons s'estrenaran a casa 
davant del CRS Granollers (12h).   

Els Taurons enceten la nova 
temporada amb derrota a 
Lleida (59-40)

Els badalonins ja estan plani-
ficant la pròxima temporada i 
han tancat el primer fitxatge. Es 
tracta del receptor nord-americà 
de 23 anys Marquese Surrell 
(1m89 i 84 kg), que prové dels 
Grizzlies de la Adams State 
University (NCAA Divisió II).  
Jugador molt polivalent, està 
cridat a ser una peça clau en 
l'equip d'Óscar Calatayud. 

El nord-americà Marquese 
Surrell, primer reforç dels 
Dracs

Els escapulats han sumat un punt dels 18 possibles. / Foto: CD Castelló

La Unió Gimnàstica i Esportiva de Badalona es va 
concentrar divendres a la Plaça de la Vila i va fer 
un entrenament a la platja per reclamar millores 
urgents a les Pistes d'Atletisme Paco Águila. La 
instal·lació no està homologada des del 2016, 
en no complir la normativa de la Federació 
d'Atletisme, i l'històric club demana solucions a 
l'Ajuntament./ Foto: @ugebadalona

La UGE reclama millores a les pistes d'atletisme

Les pistes de l'Skate Àgora van ser l'escenari de 
la final dels Campionats d'Espanya d'Street Skate-
boarding, organitzats per la Federació Espanyola 
de Patinatge i el Comitè Nacional d'Skate. Andrea 
Benítez, en la categoria femenina, i Rafa Bocane-
gra, en la masculina, van ser-ne els guanyadors. 
A la imatge, el podi de la categoria femenina. / 
Foto: www.skateagora.com

Badalona acull l'estatal d'Street Skateboarding

14
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Fa just 20 anys, l’octubre del 
1999, l ’Ajuntament debatia 
on situar el nou Tanatori de la 
ciutat. En un primer moment, 
l’alcaldessa de l’aleshores, 
Mai te Arqué, assegurava 
que el parc se s i tuar ia al 
parc Serentill, entre Bufalà i 
la Morera. Aquest anunci va 
provocar un grapat un munt 
de protestes ciutadanes, amb 
manifestacions i força polse-
guera a la zona, que final-
ment van provocar un canvi 
d’ubicació. El consistori va 
anunciar llavors que tenia dos 
possibles ubicacions, i final-

Polèmica per la ubicació 
del nou Tanatori de Badalona

Fa 20 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

ment, després de mesos de 
debat, va decidir situar el nou 
equipament  a la muntanya 

de Can Ruti, espai que ocupa 
en l’actualitat el Tanatori de 
Badalona.

Guàrdia Urbana, només 
per confirmar si es poden 
deixar les motos a vorera a 
tocar de les façanes. Foto 
d’aquest matí a Pomar de 
Baix @TelepataDublin

Des de Badacentre volem 
agrair a tots i totes: establi-
ments participants, públic, 
entitats i organització el 
seu esforç, col·laboració i 
participació a la fira 
@Badacentre

Carrer Industria #Badalona. 
Ja paguem prou impostos 
perquè els carrers presentin 
aquest estat lamentable. 
Brutícia i deixadesa 
@apherva

Opinio-18-19.indd   2 02/10/2019   9:47:05
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És una vergonya. Fins 
quan estarem així @Alcal-
dePastor i @AjBadalona? 
Hem d’esperar que hi hagi 
víctimes mortals per fer 
alguna cosa? @ragnosbdn 

4 accidents...potser caldria 
prendre mesures...no? 
#Badalona #Reflexió  
@CarrerasXavi

A Lloreda i Llefià cada nit 
hi ha un parell de semàfors 
que no funcionen... 
@danidemo87

El badaloní Jaume Costa 
tenia una empresa dedicada 
a la fabricació i muntatge de 
mobles. Va decidir tancar l'any 
2011, en plena crisi, per tal de 
viatjar cap a Hondures, el país 
natal de la seva dona. D'això ja 
en fa 8 anys, i el que no espera-
va ell de cap de les maneres era 
que tot seria una enganyifa. En 
Jaume no sabia que la dona 

havia estat enviada a Catalunya 
pels seus pares per allunyar-la 
d’un antic amor. Tot plegat va 
fer perdre una gran quantitat de 
diners a l’empresari badaloní, 
tot plegat per un matrimoni 
per interès. Ara ha publicat el 
seu propi llibre on explica tota 
l'aventura que ha viscut al país 
americà, sota el títol “Las dos 
caras de la moneda”. 

Jaume Costa, l'empresari badaloní 
que es va quedar atrapat 8 anys 
a Hondures amb la seva filla

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Creus que Badalona és una 
ciutat insegura?
Sí, hi ha més criminalitat  66%
No, no és insegura 34%

Pròxima pregunta:
Creus que Badalona té prou 
oferta d’oci nocturn pels 
joves?
Sí, hi ha prou oferta
No, no hi ha prou

232 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres 
seguidors han opinat!

Carme Lucena
Quants accidents més 
hi hauran d’haver per 
canviar les coses en 
aquest carrer

Adri Uve
Baldomer Solà amb 
Saragossa i amb Cervan-
tes són molt habituals. 
Per que no hi posen 
algun mirall? 

Pili Cedillo
Per què no segueixen les 
normes de circulació? Els 
semàfors són un extra

Opinio-18-19.indd   3 02/10/2019   9:47:06



Divendres 4 octubre

Posta de sol des del Quext 
Ciutat de Badalona, a les 
18:30h, al Port. Més informa-
ció a Marina Badalona

Quinzena de l'envelliment 
actiu, I Obert de Petanca, 
a Canyadó, a les 9:45h, a 
Canyadó 

Especial CinemaAprop al 
Círcol, amb la col·laboració 
d'Aspanin, "Campeones", a 
les 19h

Tribut a Queen, amb el grup 
Momo, a les 23:30h, al Sarau 
08911

Dissabte 5 octubre

Alliberament i reconeixe-
ment d'aus marines del 
nostre litoral des del Quext 
Ciutat de Badalona, durant el 
matí. Més informació: Marina 
Badalona 

Festa d'inauguració del 
projecte Radars a Badalo-
na, a les 17h, a la Rambla, 
davant de Roca i Pi

Festa de la tardor de la Mo-
rera, amb arts al carrer, d’11h 
a 14h, pels carrers del barri. 
La festa acabarà amb un 
dinar de germanor 

Projecció del documental 
"Lesbofònia", a les 19h, al 
Teatre del Círcol 

Teatre ,  amb l 'obra "Al -
menys no és Nadal" a les 
20h. a la Badalonense

Actuació del grup Gema, 
celebrant els seus 25 anys, 
a les 20:30h, al Teatre Zorrilla

Concert tribut Duncan Dhu, 
amb el grup Duncan2, a les 
24h, al Sarau 08911

Diumenge 6 octubre

5è Huella Solidària de Ba-
dalona, a benefici de la in-
fància, sortida a les 9h des 
de la Rambla

Va de pirates! des del Quetx 
Ciutat de Badalona, durant el 
matí, al Port. Més informació: 
Marina Badalona 

Visita al Monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra, a les 
11h, al mateix monestir 

18

 Badalona 

19

Diumenge 6 d'octubre

Espectacle poètic i musical dins dels 150 anys de l'església de Sant 
Josep. Concert de la Coral Betúlia, a les 18h, a la mateixa parròquia, 
entrada lliure.

022_tb023.indd   2 02/10/2019   10:15:46
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Jugateca ambental .  (als 
jardins de la Casa Clara) a 
partir de les 11:30h, al parc 
de Ca l'Arnús 

32è Concurs de paelles de 
Canyet, 14à Memorial Fran-
cesc Güell, a les 10h, inici de 
les paelles i a les 14h, dinar, 
al carrer Mas Felip, antiga 
església cremada de Canyet 

Dilluns 7 octubre

Quinzena de l'envelliment 
actiu, I Obert de Dòmino  al 
Centre Cívic Cabanyes,, a les 
9:45h, a Can Cabanyes

19

Dimarts 8 octubre

Poesia i cia...2019. "La Pell, 
de Conxita Jimènez, a les 
20h, a l'Espai Betúlia

Dimecres 9 octubre

Quinzena de l'envelliment 
actiu, Centre d'Atenció La 
Morera a la platja, caminada, 
a les 9:30h, al CAP La Morera

Dijous 10 octubre

Documental i recital: “La 
tarde s’enamora d’aquell 
lloc. Antoni Vidal Ferran-
do”, a les 19h, al Teatre Prin-
cipal 

Conferència "Cicle Baró de 
Maldà", a les 19h al Museu 
de Badalona

Xerrada sobre Teresa Pà-
mies, a les 19h, a l 'Espai 
Betúlia 

 
Montgat
Dissabte 5 d'octubre

Neteja col·lectiva de la pla-
tja de Montgat, d'11h a 13h, 
a la platja de l'Espigó

Diumenge 6 d'octubre

19è Concurs de Paelles 
de Montgat, a partir de les 
11:30h, a la plaça de les Ma-
llorquines i voltants

Dimarts 8 d'octubre

Club de lectura de la Biblio-
teca de Montgat, a les 18h, 
al mateix equipament

022_tb023.indd   3 02/10/2019   10:15:48



Cultura

E l  g r u p  G e m a  4  e s t a n 
celebrant els seus 25 anys 
als escenaris i ho fan amb 
nou disc i espectacle a on 
reviuen les seves mil lors 
cançons, les més conegudes, 
aquelles que les han portat 
a ser un referent en el seu 
estil a escala internacional. 
Aquest dissabte, 5 d’octubre, 
arriben al Teatre Zorrilla, a les 
20:30h, per celebrar aquest 
quart de segle d’història. Els 
arrengaments vocals de Gema 
4 estan impregnats d’arrels 
cubanes i altres influències 
que han passejat pels princi-
pals escenaris de tot el món, 
compartint espectacles amb 
artistes com Ibrahim Ferrer, 

Música | Redacció

20

Les Gema 4 actuen al Zorrilla 
per celebrar els seus 25 anys 

Convocat el XIII Concurs Literari de Badalona

21

Tito Puente, Celia Cruz, Omara 
Portuondo o Eddie Palmieri 
entre d’altres. Aquest dissabte 
a Badalona, i amb el mateix 
sentit de l’humor que les va fer 
populars fa 25 anys, ens faran 

Carrer 
a carrer 

Luis de Góngora y Argote (Còr-
dova 1561-1627). Poeta. Autor 
de les dues obres de teatre, és 
reconegut sobretot per la poesia-
Fábula de Polifemo y Galatea.
Las soledades (1612-1613). Fou 
enemic declarat de Quevedo i 
Lope de Vega.

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

Carrer de Góngora 

Sant Crist

viatjar per l’essència de grans 
boleros, els sones, les guara-
chas, el chachachá... amb les 
seves quatre veus excepcio-
nals, en un treball delicat i 
d’altíssim nivell musical. 

Les Gema 4 bufaran els seus 25 anys aquest dissabte a Badalona 

L’asso c iac ió  Poè t i c a  de 
Badalona organitza, un any 
més, el XIII Concurs Literari 
de Badalona. Dins d’aquest 
certamen s’ha programat el III 
Premi Badiu de les lletres, per 

Lletres | Redacció a persones majors de 50 anys 
i el de poesia i narrativa, per 
a persones de 18 a 49 anys. 
Les obres han de ser inèdi-
tes i el treball és lliure. Els 
poemes no podran tenir més 
de 50 versos i les narratives, 
més de 2 fulls. La informa-

ció i bases d’aquest concurs 
podeu consu l ta r- l es  per 
telèfon al 659.45.00.45 o a 
l'adreça electrònica, concurs-
l i teraribdn@gmail.com. El 
lliurament de treballs serà 
fins diumenge 13 d'octubre 
de 2019. 

20(ELMEUCARRER).indd   2 30/09/2019   11:56:09
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El Museu de Badalona s’ha 
proposat recuperar la vida i 
història del Maldà, a través 
d’un seguit de conferències 
durant els propers mesos. La 
primera tindrà lloc el pròxim 
di jous, 10 d’octubre, amb 
una xerrada titulada “El Baró 
de Maldà, primer cronista 
de la vida de Barcelona i 
el seu temps”, a càrrec de 
la professora Carme Rubio 
Larramona. La conferència 
tindrà lloc al mateix Museu 
de Badalona, a les 19h. La 
segona s’ha programat per 
di jous 17, sota el títol “El 
menjar i el vestir en l’època 
de la Il·lustració”,  a càrrec de 
l’arqueòleg i museòleg Joan 
Santacana i la darrera, el 
dijous 24, que tractarà sobre 

A través del Flickr, el Museu 
acaba de publicar un àlbum 
virtual amb fotografies antigues 

Conferències | Redacció

Primera conferencia del nou 
cicle dedicat al Baró de Maldà

El Museu publica imatges històriques de l’UGE

la Badalona en l’època del 
baró de Maldà, a càrrec de 
la historiadora i conservado-
ra del Museu de Badalona, 
Dolors Nieto. Les entrades 
són gratuïtes. 

de la Unió Gimnàstica i Esporti-
va de Badalona, entitat creada 
l’any 1926. 

A q u e s t  d i u m e n g e ,  6 
d’octubre, la parròquia de 
Sant Josep serà l’escenari 
d ’un espec tac le poèt i c  i 
m u s i c a l  d i n s  d e l s  15 0 è 
aniversari de la Parròquia de 
Sant Josep, amb la partici-
pació de la Coral de l’escola 
Betúlia. L’acte començarà a 
les 18h i l’entrada serà lliure 
per les persones que vulguin 
assistir.

Aquest divendres, a les 19h, 
arr ibarà la tercera sessió 
del cinemAprop del Círcol 
amb una projecció especial. 
El film triat serà “Campeo-
nes” i v indrà acompanyat 
d’un col·loqui amb l’entitat 
Aspanin. En aquesta ocasió 
només hi haurà una sessió, 
a di ferència de les al tres 
setmanes que també hi ha 
una altre sessió a les 22h.

Carrers i places de la Morera 
celebraran aquest dissabte 
al matí la Festa de la tardor, 
les ar ts al carrer. D’11h a 
14h, hi haurà música, pintu-
ra, escultura, teatre, màgia 
i fins i tot puntes de coixí. 
A més, durant la festa s’ha 
programat una exposició de 
fotografia. La festa s’acabarà 
amb un dinar de germanor. 

La Coral del Betúlia 
actua a l’església 
de Sant Josep

Especial CinemAprop 
amb Aspanin

Festa de tardor al barri 
de la Morera

El Museu dedica aquest octubre al 
cicle sobre el Baró de Maldà

20(ELMEUCARRER).indd   3 30/09/2019   11:56:10
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

L'Octavi Fontseca està en cri-
si: el seu matrimoni s'ensorra 
i es incapaç d'escriure. Ja no 
queda res de l'escriptor que 
va transformar tota la ràbia 
que sentia per una infantessa 
trencada en una novel·la que 
el va convertir en la veu d'una 
generació.

L abisme: tots 
tenim un motiu 
per caure

Carla Gracia

Facilitat per Saltamartí Llibres

Siri Hustvedt es posa en la 
pell d'una escriptora ja gran 
que, esperonada per la troba-
da d'un quadern de notes an-
tic, evoca els records del seu 
primer any a Nova York, el 
1978, quan acabada d'arribar 
de Minnesota, sola i sense ni 
cinc.

Editorial

Records 
del futur

Hustvedt, Siri

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. 199

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

Estrenes de Cinema

Mientras dure la guerra

El papel de sus vidas

Bienvenidos al barrio

Direcció: Alejandro Amenábar
Intèrprets: Karra Elejalde, Eduard Fernández, Nathalie 
Poza, Miquel García Borda, Pep Tosar

Espanya. Estiu de 1936. El cèlebre escriptor Mi-
guel de Unamuno decideix donar suport pública-
ment a la rebel·lió militar que promet portar ordre a 
la convulsa situació del país. 

Crítica:   Públic: 

Direcció: Anne Giafferi
Intèrprets: Mathilde Seigner, François-Xavier De-
maison, Arié Elmaleh, Marie-Anne Chazel, Nicolas 
Briançon

La Julie és una actriu de mitjana edat que acaba 
amb els llavis desfigurats temporalment per culpa 
d'una operació de cirurgia estètica que no surt com 
ella esperava.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Mohamed Hamidi
Intèrprets: Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Camille 
Lou, Sabrina Ouazani, Anne-Elisabeth Blateau

Fred Bartel és el carismàtic cap d'una agència de 
comunicació parisenca molt de moda anomena-
da Happy Few. Després d'un tempestuós control 
fiscal, es veu obligat a deslocalitzar la seva em-
presa al barri de La Courneuve, una zona molt 
conflictiva de l'extraradi parisenc.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

ESTRENES.indd   1 01/10/2019   9:54:46



PROPER SUPLEMENT 

SÈNIORS
PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM 
651 97 65 17

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

Homenatge a la Teresa 
i en Bernat de Canyadó

Multa incorrecta 

Voreres en molt mal estat

23

Des de l’Associació Veïnal 
de Canyadó volem fer home-
natge a la Teresa Aznar qui, 
des de principis dels anys 
1970, ha regentat la Peixe-

Com altres vegades, 3 cops 
el meu marit Joan Cañada i 
ara 2 cops jo, em tornen a po-
sar una multa incorrecta del 
Iaparca. Aquest sistema no 
funciona, ja fa 2 anys que ens 

Les voreres del carrer Rivero, a 
Casagemes, cauen a trossos. 
Fa temps que alguns trams 
s’estan enfonsant amb el perill 
que això representa. A vegades 
els veïns hem senyalitzat els 
trams més perillosos. Envio una 
imatge del darrer forat que s’ha 
creat en una de les voreres amb 
l’esperança que l’Ajuntament hi 
posi una solució urgent.

Associació Veïnal de Canyadó

Neus Rojas

Neus Rojas

taria Teresa. Ella, juntament 
amb el seu marit Bernat Ca-
rreras, s’han encarregat de 
tirar endavant la peixateria 
amb productes frescos del 
mar.  Situat al carrer Eduard 
Marquina 23 de Canyadó, va 

ser la primera peixateria del 
barri. Des de l’entitat volem 
encoratjar amb la nova vida 
a la Teresa i en Bernat i, a 
la vegada, desitjar molt bona 
sort al nou regentador de la 
nova Peixetaria Teresa.

estan posant multes incorrec-
tament i no ho arreglen. Envio 
còpia al Tot Badalona, perquè 
facin ressò de la meva queixa, 
ja que el sistema Iaparca no 
funciona bé o el sistema o els 
vigilants que s'encarreguen 
de posar les multes i no con-

sulten l'aparell que duen i po-
sen les multes directament. 
No és normal que tantes ve-
gades ens hagin posat multes 
incorrectament. M'agradaria 
que algú fes alguna cosa per 
solucionar-ho, ja que fins a la 
data ningú fa res.

Lectors-28-29.indd   1 02/10/2019   10:53:21
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Redacció / api.cat

Comptar amb una habitació ‘de 
sobres’ a casa és tota una sort, 
però de vegades, no sabem 
com treure-li partit perquè sigui 
un espai funcional tot l’any, a 
més d’un dormitori per convi-
dats ocasionals. 
Tenir una habitació de convi-
dats que només rep hostes 
dues o tres vegades a l’any és 

CONSELLS CASOLANS 
Vi fresc

U n a  m a n e r a  e l e g a n t  i 
veritablement deliciosa de 
conservar fred un vi blanc, 
és aplicant raïm totalment 
congelat a la beguda.

25

una llàstima, a més d’un gran 
desaprofitament de l’espai. Tret 
que tinguis un habitatge gran i 
no necessitis amortitzar aques-
ta habitació, és clar… Si no és 
el teu cas, esprem bé aquests 
metres quadrats!

Opta per un sofà llit o un llit 
plegable
Si l’habitació que tens lliure 
és petita, posar un llit fix és 

sinònim de perdre espai i 
funcionalitat. Opta per un llit 
plegable o un sofà llit on a 
més de poder dormir, puguis 
descansar, asseure’t o simple-
ment, desplegar-la solament 
quan sigui necessari. 

Habitació de convidats + 
zona d’estudi
Sempre és útil disposar d’una 
zona de treball o estudi a casa, 

 Com muntar una habitació 
 de convidats còmoda i funcional 

Llar
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encara que ja no estudiïs ni 
treballis des de casa. Aprofita 
l’espai disponible a la teva 
habitació de convidats, posa 
un escriptori amb una bona 
cadira i converteix el dormi-
torio en el teu despatx perso-
nal. Si encara et sobra un 
buit, col·loca prestatgeries o 
calaixeres per mantenir tots 
els teus papers en ordre.

Aconsegueix 
emmagatzematge extra
N e c e s s i t a r  m é s  e s p a i 
d ’emmagatzematge és un 
p rob lema mo l t  hab i tua l , 
s o b r e to t  a l s  h a b i t a tg e s 
habitats per famíl ies amb 
nens. Aprof i ta l ’habitac ió 
de convidats, i  a més de 
posar-hi un llit, posa-hi un 
armar i ex tra, encara que 
sigui petit. Podràs utilitzar-
ho mentre no hi hagi visites, 

a ixí com col· locar caixes 
d’emmagatzematge a la part 
superior de l’armari. 

Detalls decoratius 
per a calidesa
Un error que se sol cometre a 
l’hora de muntar habitacions 
de convidats és no decorar-
les amb la mateixa conside-
ració amb la que es decora la 
resta de la casa. Total, no la 
fa servir ningú… Al contrari, 

` `

intenta afegir detalls decora-
tius com plantes, quadres o 
tèxtils que facin d’aquesta 
habitació un lloc càlid i acolli-
dor. Opta per mobles i acces-
soris que siguin senzil ls i 
pràct ics, a més a més de 
bonics. 

Avui estan a l’habitació de 
convidats, però el d ia de 
demà, qui sap si necessitaràs 
posar-los a un altre lloc!
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Tendències

bellezaactiva.com
  

Després de l'estiu és el moment 
perfecte per a condicionar la pell 
i iniciar un bon curs amb un cutis 
radiant. Durant les vacances 
hem relaxat les nostres rutines i 
ara toca cuidar el rostre després 
de l'agressió de la radiació solar 
i dedicar-li temps. En aquesta 
posada a punt és interessant 
confiar en algun tractament 
professional que donarà una 
resposta més eficaç i inten-
sa a les teves necessitats. A 

continuació, et presentem una 
sèrie de propostes que et poden 
semblar molt interessants. 

Tractament netejador
Si existeix un tractament impres-
cindible en qualsevol època de 
l'any, aquest és el d'higiene 
facial. Encara que creguem que 
és suficient amb retirar diària-
ment la brutícia i les restes de 
maquillatge de la nostra pell, 
per a garantir la lluminositat 
del rostre és essencial realit-
zar, de tant en tant, un tracta-
ment professional de neteja 
facial. Així eliminem les cèl·lules 
mortes i els punts negres i ens 
assegurem que la pell llueixi 
radiant, fins i tot sense una gota 
de maquillatge.
El tractament d'higiene profunda 
The Cure, de Natura Bissé, que 
ofereix Caldea és increïble. Es 
tracta d'un mètode facial desin-
toxicant que neteja en profundi-
tat el teu rostre d'imperfeccions i 

de cèl·lules mortes, aconseguint 
que estigui revitalitzada, fresca 
i plena de llum. Entre els seus 
beneficis, destaquem la seva 
dosi d'hidratació i de reparació 
cutània. 

Tractament reparador
Els canvis de temperatura del 
període estival (amb la calor 
exterior i el fred dels aires 
condicionats) i l'exposició solar 
provoquen diferents efectes en 
el nostre cutis, que contribuei-
xen a llevar-li llum i a l'aparició 
d'arrugues i tibantor. Per això 
necessitem un tractament 
professional que potenciï els 
mecanismes naturals del procés 
cel·lular cutani.
VitaRepair, d'Estética Rame 
(Lleida), té com a objectiu 
reparar el teixit cutani, fent 
desaparèixer les cèl·lules 
mortes i estimulant la regenera-
ció cel·lular. Així s'incrementen 
els nivells d'hidratació i, per tant, 
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 Els tractaments facials professionals 
per a rebre la tardor: quin és més 
 adequat per a tu? 

• Arrenjaments i reformes
• Roba de la llar
• Nuvies, comunions 
    i cerimonies

C/Prim, 179
de 10 a 14 i de 17 a 20h.
DISSABTES TARDA TANCAT

Mercé Rodríguez
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el rostre llueix una lluminositat 
increïble. Després d'una eficaç 
exfoliació, l'alt contingut d'àcid 
hialurònic penetra amb força en 
la pell i es manté en el temps, 
garantint que el propi àcid es 
prolongui en la nostra pell, en 
embolcalls secs. 

Tractament antienvelliment
Durant les vacances, possible-
ment has relaxat la teva rutina 
de cura facial, i els cosmètics 
antienvelliment hagin actuat 
poc. És el moment de recuperar-
los per a aconseguir que la pell 
recuperi la seva vitalitat i les 
imperfeccions s'atenuïn.
Des de Carmen Navarro 
(Madrid, València i Sevilla) han 
dissenyat un tractament facial 
professional especialment 
concebut per a l'estació que 
ha arribat: Autumn Therapy. 
Aquest procediment combina la 
magnetoteràpia WISHPRO (que 
dota les cèl·lules d'energia), les 

microcorrents (capaç de relaxar 
i garantir la contracció i tonifica-
ció dels músculs del rostre) i el 
microneedling (que estimula la 
formació de les fibres d'elastina 
i col·lagen). 

Tractament despigmentant
Evitar que les marques no 
desitjades romanguin en la 
teva pell després dels mesos 
d'exposició solar és un dels 
grans reptes facials. Eliminar-les 
no és una tasca senzilla i les 
taques poden tornar a aparèixer 
amb el temps si ens exposem 
als raigs solars, en gairebé el 
90% dels casos, encara que 
apostem per un tractament 
despigmentant adequat. En 
dos o tres anys, el melanòcit 
estarà baix control i amb un bon 
tractament fotosensibilitzant 
es podrà prendre el sol sense 
témer l'aparició de taques.
En aquesta batalla contra les 
taques no volgudes és recoma-

nable, Eligth Melano Out, de 
Marta García (Oviedo) que 
combina el nou làser de fibra 
òptica amb radiofreqüències 
multipolars per a despigmentar 
els teixits de forma focalitzada. 
El làser Xenon amb tecnologia 
díode i l'energia RF (que penetra 
fins a 15 mm) es complemen-
ten per a garantir una termòlisi 
selectiva. La "llum" és absorbida 
pels cromòfors (hemoglobina, 
aigua i melanina), mentre que 
l'energia RF tracta amb profun-
ditat dermis i hipodermis.

El teu ordinador és
molt lent?

tenim la SOLUCIÓ

93 460 31 10
www.integer.cat
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Motor

2022 és l’any que Ford ha marcat 
com a punt d’inflexió, i en el 
qual planeja que les vendes de 
vehicles elèctrics superin les 
vendes de vehicles de combus-
tió interna.
Amb la imminent arribada dels 
nous models Ford als concessio-
naris, ens acostumarem a nous 
termes per a les diferents tecno-
logies de propulsió. Detallem 
a continuació un llistat de les 
noves tecnologies, les seves 
característiques i les dates de 
llançament. 
Mild Hybrid: Combina un 
motor convencional amb un 
sistema elèctric alimentat per 
una bateria de 48V. Mitjançant 
aquesta combinació, es redueix 
el consum de combustible i les 
emissions de CO2, garantint 
així un vehicle comercial més 
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 Nova gamma de vehicles 
 elèctrics Ford 

ciutatdelmotor.com eficient, ecològic i a un preu molt 
assequible. 
Electric Hybrid: Els vehicles 
híbrids elèctrics (HEV) són 
cada vegada més comuns a les 
nostres carreteres, especialment 
a les ciutats i zones urbanes. A 
causa de les característiques de 
conducció en aquests entorns, 
les seves baixes emissions i 
menor consum de combustible 
representen un gran avantatge. 
Igual que els mild hybrid (MHEV) 
tenen un motor de combustió 
interna, però també compten 
amb una bateria de major 
grandària i un motor elèctric 
més potent. 
La bateria d’un vehicle híbrid 
elèctric es recarrega mitjançant 
una combinació de frena-
da regenerativa i el motor, no 
mitjançant connexió a una presa 
elèctrica, de manera que no cal 
buscar punts de càrrega. La 

transmissió d’un vehicle híbrid 
és totalment automàtica i no està 
disponible amb canvi manual. 
Plug-in Hybrid: Els vehicles 
híbrids endollables (PHEV) 
compten amb tota la funcio-
nalitat de la tecnologia híbri-
da i amb l’avantatge afegit que 
poden recarregar mitjançant 
una presa elèctrica externa. La 
major capacitat de la bateria 
els permet recórrer fins a 50 
quilòmetres sense emissions, 
amb la possibilitat de canviar a 
la manera híbrid per estalviar 
bateria i a només gasolina o 
dièsel per als desplaçaments 
més llargs.
All Electric: Els vehicles 
completament elèctrics funcio-
nen només amb bateria. Zero 
combustible. Zero emissions a 
la carretera.
Ford té previst llançar 16 vehicles 
elèctrics fins 2022.

Tallers, Recanvis, Vendes i Exposició
Especialitzat en motos de gran cilindrada

www.motosbadalona.com

President Companys, 11 · 08911 BADALONA · Tel.: 93 464 05 53 · Fax 93 464 05 19
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RESTAURANTE 
SHAN HAI CITY

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

93 397 91 63 · 658 918 151 · restauranteshc@gmail.com
Av del Marqués de Mont-Roig, 72-74

en badalona desde 1990

RESTAURANTE 
SHAN HAI CITY

ENTRADAS Y SOPAS
1.Ensalada China                     3,75€
5.Ensalada de Gambas                        3,70€
7.Rollo de Primavera                     1,70€
8.Pan Chino                                             1,50€
9.Pan de Gambas                     1,95€
11.Sopa de Aleta de Tiburón            3,25€
12.Sopa Agripicante                    3,25€
13.Sopa de Maíz con Pollo                3,25€
14. Sopa de Maíz con Cangrejo        3,25€
15.Sopa de Marisco                              3,70€
16.Sopa de la Casa                                3,65€
18.Sopa de Pollo con Champiñones  3,25€

ARROZ Y TALLARINES
20.Arroz con Curry                             3,80€
21.Arroz Frito Tres Delicias              3,75€
22. Arroz Frito con Ternera              3,45€
23. Arroz Frito con Pollo                    3,45€
24. Arroz Frito con Gambas              4,15€
25.Arroz Especial                                 5,75€
26.Arroz Blanco                                    1,60€
27.Tallarines con Tres Delicias        4,75€
28.Tallarines con Ternera                 4,50€
29.Talarines con Pollo                     4,50€
30.Tallarines con Gambas                 4,95€
31.Tallarines Hong Kong                   5,50€
32.Tallarines Chinos a la Plancha   6,10€
33.Fideos con Tres Delicias               4,95€
34.Fideos con Ternera                     4,70€
35.Fideos con Pollo                              4,70€
36.Fideos con Gambas                     5,10€
37.Fideos Japoneses a la Plancha    6,10€

TERNERA
40.Ternera Liqi Estilo Coreana        5,85€
41.Ternera con Verduras                   5,30€
42.Ternera con Salsa de Ostras       5,95€
43.Ternera con Cebolla                      5,30€ 
44.Ternera con Pimientos Verdes  5,30€
45.Ternera a la Plancha                      6,50€
46.Ternera con Curry                      5,40€
47.Ternera con Champiñones          5,30€
48.Ternera con bambú,setas chinas   5,70€
49.Ternera con Salsa Picante           5,30€
50.Ternera Estilo Tailandia              5,85€

POLLO
51.Pollo con Verduras                        4,85€
52.Pollo con Salsa Agridulc              4,85€
53.Pollo con Almendras                    5,50€
54.Pollo con Pimientos Verdes       4,85€
55.Pollo a la Plancha                           6,50€
56.Pollo con Curry                               4,85€
57.Pollo con Champiñones               4,85€
58.Pollo con Bambú y Setas Chinas  5,40€ 
59.Pollo con Salsa Picante                4,95€
60A.Pollo con Limón                           5,10€
60B.Pechuga Frita 
        con Huevos y Patatas                  5,35€

GAMBAS Y MARISCO
61.Gambas con Verduras                  7,25€
62.Gambas con Salsa de Ostras       7,25€
63.Gambas con Cebolla                      7,25€
65.Gambas a la Plancha                     8,50€
66.Gambas con Curry                         7,25€
67.Gambas con Champiñones         7,25€
68.Gambas. Bambú y Setas Chinas   7,60€
69.Gambas con Salsa Picante           7,25€

FRITURAS
74.Cerdo Agridulce                              4,95€
82.Langostinos Estilo Japonés         7,80€
83.Ternera Frita Estilo Chino           5,40€
84.Pollo Frito Estilo Chino                5,40€
86.Wan Tun Frito                                  3,30€
89.Patatas Fritas                                   2,90€
90.Alas de Pollo Fritas                     4,55€

PESCADO Y SEPIA
91.Sepia con Verduras                        7,25€
92.Sepia con Salsa de Ostras            7,25€
93.Sepia a la Plancha                           8,95€
96.Sepia con Curry                              7,25€
98.Sepia, Bambú y Setas Chinas     7,25€
99.Sepia con Salsa Picante                7,25€

PLATOS ESPECIALES
100.Pato Asado Pekín                   12,50€
101.Pato con Naranja                          8,95€
102.Pato con Bambú y Setas Chinas 8,95€
104.Empanadillas Fritas                    4,95€
106.Ku-Bak con Tres Delicias           7,70€
107.Ku-Bak con Gambas                    8,10€

MENÚ PARA 2 PERSONES 17,50 €
1 Ensalada china
2 Rollos de primavera
1 Pollo con almendras
1 Ternera con bambú
Setas chinas
1 Arroz frito tres delicias

MENÚ PARA 3 PERSONSONAS 25,95 €
1 Ensalada china
3 Rollos de primavera
1 Arroz frito tres delicias               
1 Ternera a la planxa
1 Pollo con almendras
1 Cerdo agridulce

MENÚ PARA 4 PERSONAS 37,50 €
2 Ensaladas chinas
4 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Pollo con almendras 
1 Alas de pollo fritas
1 Ternera a la planxa
1 Gambas salteadas con bambú y setas

MENÚ PARA 5 PERSONAS 42,95 €
2 Ensaladas chinas
5 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Ternera con salsa de ostras
1 Pollo con almendras 
1 Empanadilla frita
1 Cerdo agridulce
1 Gambas con ostras

MENÚ PARA 6 PERSONAS 54 €
2 Ensaladas chinas
6 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Empanadilla al vapor, a la plancha 
o fritas
1 Pollo con limón
1 Alas de pollo fritas
1 Ternera a la plancha
1 Pollo con almendras
1 Gambas con champiñones
2 panes chinos

menús especiales

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

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

93 397 91 63 · 658 918 151 · restauranteshc@gmail.com
Av del Marqués de Mont-Roig, 72-74

en badalona desde 1990
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Ingredients:
Pel Xarop: 
400 ml d’aigua, 400 grams 
de sucre, Uns fils de safrà
2 culleradetes d’aigua 
de roses

Per les boletes:
8 culleradetes de llet sencera 
en pols
3 culleradetes de farina
1/4 de culleradeta 
de bicarbonat

31

Gastronomia

Recepte gentilesa de:
FORQUILLABADALONA

TARIQ INDO PAKISTANES

Carrer Baldomer Solà, 3 Badalona
 682 034 862 

 Gulab Jamun 

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
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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

1/8 de culleradeta de llevat en 
pols, Un pessic de sal, 1 cu-
lleradeta de mantega fosa, 3 
culleradetes d’aigua freda, Oli 

Preparació:
El Xarop: Posarem a mig foc 
una olla amb aigua, el sucre 
i els fils de safrà que accen-
tuaran el color taronja de les 
boletes.
Quan comenci a bullir, baixa-
rem el foc i ho deixarem sen-
se remoure durant 5 minuts 
fins que s’espesseixi la ba-
rreja. Retirarem l’olla del foc, 
deixarem que es refredi una 
mica i hi afegirem l’aigua de 
roses. Ho remenarem bé per-
què es barregi el xarop. Ho 
reservem per a després. 
Les Boletes: Posarem en un 
bol tots els ingredients secs i 

els barrejarem bé. 
Afegirem la mantega i ho ba-
rrejarem amb les mans. 
Hi posarem l’aigua de culle-
rada en cullerada i anirem 
barrejant amb les mans a me-
sura que hi afegim l’aigua. Ho 
amassarem tot fins a obtenir 
una pasta elàstica, però fer-
ma i la deixarem reposar du-
rant 10 minuts. Amb una mica 
d’oli a les mans començarem 
a fer les boletes totes elles de 
la mateixa mida.
Posarem una paella al foc 
amb força oli i un cop arri-
bi aproximadament als 90 
graus, hi fregirem les boletes 
fins que agafin el color daurat. 
Un cop estiguin llestes, les re-
tirarem de l’oli i les posarem 
a sobre de paper de cuina 
perquè s’absorbeixi l’excés 

d’oli. Quan tinguem totes les 
boletes fregides, escalfarem 
lleugerament el xarop i el 
posarem en un bol. Anirem 
afegint les boletes al xarop i 
les deixarem reposar a tem-
peratura ambient almenys 
durant 1 hora. Finalment, les 
posarem com a mínim durant 
2 hores a la nevera. 

Presentació:
A l’hora de servir el Gulab Ja-
mun ho farem amarant-lo en 
el xarop. 
Podem decorar-ho amb coco 
ratllat. 

Maridatge:
Chai (Té especiat i amb llet 
típica de Pakistan i Índia)
Maridatge musical: 
Chammak Challo - Ra One
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 Anguila al papillota en royale 
 d’aletes de pollastre

33

Horario: De martes a sábado de 8 a 16h. Noches de viernes y sábado de 20 a 23.30h. Domingos de 11 a 16h.

SUPER MARISCADA: BOGAVANTE, CIGALAS, GAMBA ROJA, 
CUERPOS, BOCAS, ZAMBURIÑAS, NAVAJAS, ALMEJAS, MEJILLONESMercè, 2 · 93 384 87 44
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Recepte gentilesa de:
FORQUILLABADALONA

SUTZILLERI
Carrer Carme, 53 · 08911 Badalona 
647 168 880

33

Ingredients:
(Per 2 persones)
1 anguila fresca neta (250 
grams aprox.), 
2 branques de romaní sec i 
1 branca de fresc, 2 bran-
ques de farigola seca i 1 
branca de fresca, 500 grams 
de sal, 250 grams de sucre, 
500 grams d’aletes de po-
llastre, 4 peces de pasta-
nagues, 1 peça de porro, 1 
peça de ceba, 1 ampolla de 
vi negre (a ser possible que 
no sigui de baixa qualitat), 1 
l de brou lleuger de verdures 
(1 ceba, 1 porro, 4 pastana-
gues, 1 patata i 2 l d’aigua), 
20 grams de caviar de truita, 
20 bolets mini, Un grapat 
de micro-mezclum o brots 
de ravenets o flors (per 
decorar), Un rajolí d’oli V.E., 
sal i pebre

Preparació:
Començarem posant a ma-
cerar les aletes de pollastre 
ben netes amb el vi negre, 
les pastanagues, el porro i la 
ceba (les verdures tallades 
a trossos), unes 12 hores 
abans de la preparació del 
plat.
Seguirem fent un brou lleu-
ger de verdures amb els in-
gredients esmentats (anar a 
veure en ingredients: 1 l de 
brou lleuger de verdures). 
Farem una reducció del pre-

parat a la meitat i apagarem 
el foc. Posarem la sal i el 
pebre al final per no passar-
nos. 
Finalitzada la maceració, 
escorrerem el líquid de les 
aletes i de les verdures i el 
guardarem. 
Marcarem bé en una olla les 
aletes i les verdures amb 
una mica d’oli verge extra. 
Abocarem el vi i el brou a 
l’olla amb les aletes i les ver-
dures. Reduirem a foc mitjà 
fins a arribar a una desena 
part de la quantitat. 
Obtindrem així un fons que 
salpebrarem al final i on 
col·locarem l’anguila una 
vegada fornejada. Mentre 
es redueix el brou de ver-
dures, recobrirem els filets 
d’anguila d’una barreja de 
sal i sucre (el total dels in-
gredients). 
Passada una hora, nete-
jarem els filets en aigua i 
l’eixugarem bé. Disposarem 
les herbes aromàtiques se-
ques i l’anguila en una olla 
ampla i baixa, de manera 
que entre els dos hi hagi 
8/10 centímetres. 
Cremarem les herbes amb 
un bufador i tenint cura que 

la flama s’apagui, taparem 
l’olla i ho deixarem fumant 
uns 20 minuts. Repetirem el 
procés de fumat tres vega-
des. 
Seguirem fornejant l’anguila 
a la papillota amb paper de 
forn uns 15 minuts de cada 
costat a 160 °C, amb oli ver-
ge extra, sal, pebre, romaní 
fresc i farigola fresca.

Presentació:
Començarem disposant els 
¾ de la royal a la base del 
plat, al centre hi col·locarem 
els bolets mini, lleugerament 
torrats a la paella amb sal i 
pebre a foc fort. Posarem 
l’anguila sobre d’aquests i el 
¼ restant de la royal el farem 
servir per mullar la part su-
perior de l’anguila. 

Un cop ho tinguem, per da-
munt de tot posarem el ca-
viar de truita i acabarem el 
plat disposant els brots o mi-
cro-mezclum o flors, a gust.

Maridatge:
Mamaioa Bio Blanco, Ver-
mentino de Cerdeña, Bode-
ga Attilio Contini - Cabras 
- Italia

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

Bar - Restaurant

Santa Madrona, 122 - 123
08911 Badalona 

Tels. 93 389 30 80- 93 464 17 09
labotadearagon@wanadoo.es

ESPECIALITAT
en Tapes Variades i típiques d'Aragó

des de 1973
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 L’Hospital Municipal, millor centre 
 en la categoria diagnòstica d’aparell 
 circulatori dels premis BSH  

34

L’ H o s p i t a l  M un i c i pa l  d e 
Badalona és reconegut com 
a millor hospital en la catego-
r ia d iagnòst i ca d ’apare l l 
c i rcu lator i  de la  I  ed ic ió 
dels premis Best Spanish 
Hospi ta ls Awards (BSH), 
organitzat per Benchmar-

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

king sanitario 3.0 i Asho. El 
centre hospitalari, gestionat 
per Badalona Serveis Assis-
tenc ia ls (BSA) també ha 
quedat finalista en la catego-
ria diagnòstica de malalties 
infeccioses. Aquests premis 
tenen per objectiu posar en 
valor l’eficiència, adequació 
i qualitat assistencials de 
centres hospitalaris d’aguts, 
públ ics i  pr ivats, a n ivel l 
nacional, fruit d’un anàlisi 
contrastable dels ind ica-
cions de gestió clínica. El 
lliurament dels premis s’ha 
celebrat aquest dijous, 26 
de setembre, a la seu de la 
Societat Espanyola de Direc-
tius de la Salut (SEDISA).

Salut
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Coincidint amb el Dia Mundial 
del Cor, l’endemà, dilluns 30 
de setembre, la Farmàcia 
Olímpic del Gorg va celebrar 
una Marató del Colesterol. 
Durant tot el dia, l’establiment 
badaloní va realitzar la prova 
ràp id .  101 pac ien ts  van 
participar-hi, 41 homes i 60 
dones. Segons dades de la 
farmàcia, 29 dels participants 
estaven prenent medicació pel 
colesterol. La farmàcia propo-
sava un repte. Baixar el nivell 
de colesterol i d’aquí a tres 
mesos poder aconseguir un 
rellotge intel•ligent valorat en 
uns 60-100 euros). D'aquests 
101 pacients, un total de 28 
estaven per sobre de 220 i per 
tant, entren dins el programa 
de la Marató del colesterol, o 
sigui que disposen d’aquests 
3 mesos per canviar d'hàbits i 
poder baixar de 220. Totes les 
persones que van adreçar-se 
a la Farmàcia Olímpic, i van 
fer-se la prova, van emportar-
se de regal una poma, per 
començar amb els bons hàbits. 
Un 15% dels participants van 
participar d’aquesta Marató del 
Colesterol gràcies a la notícia 
que va publicar la setmana 
passada el TOT Badalona.

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

Més de 100 persones participen 
a la Marató contra el Colesterol 
de la Farmàcia Olímpic
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Anys 60 inauguració de la bassa al carrer Núria
en el 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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idealista.com

El preu de l'habitatge usat a 
l'estat marca una pujada del 
0,2% durant el tercer trimes-
tre del 2019. Aquesta pujada 

deixa el metre quadrat en 
1.735 euros segons l'últim 
índex de preus d'idealista. 
Atenent a la variació anual, 
l ' increment és del 4,2%. A 
Madrid capital l 'habitatge 
avança un 3,3% interanual, 
mentre que a Barcelona cau 
un -1,7% respecte a l 'any 
passat.
Per a Fernando Encinar, cap 
d 'estudis d ' ideal ista, " les 
xifres de preus, hipoteques i 
compravendes estan d'alguna 
manera desvirtuades per la 
incer tesa en la que por ta 
instal·lada el país durant els 
últims mesos. Propietaris i 
possibles compradors estan 

a l'espera abans de prendre 
les seves dec is ions. Les 
xifres macroeconòmiques que 
vénen d'Europa no ajuden a 
fer llum a un mercat en el qual 
ja es comencen a sentir els 
primers rumors d'un possible 
canvi de cicle".Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

El preu de l'habitatge puja, 
però a menor ritme

Immobiliària

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

IMMOBILIARIA.indd   1 02/10/2019   9:56:51
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idealista.com

El sector immobiliari torna 
a registrar grans xifres en 
matèria d'inversió. Segons 
xifres de la consultora immobi-
liària Cushman & Wakefield, 
durant el període de gener-
setembre del 2019 el 51% de 
la inversió immobiliària a l'estat 
pertany al mercat de les ofici-
nes, fet que suposa un rècord 
històric i "bastant inusual tenint 
en compte que la quota mitja-
na d'oficines oscil·la entre el 
25% i el 35% ", explica Ramiro 
Rodríguez, director associat 
de research de Cushman & 
Wakefield. L'estat es manté 
com un dels principals desti-
nacions per a la inversió inter-
nacional en immobiliari i el 
capital internacional és el nucli 

de les adquisicions. Els inver-
sors continuen percebent a 
l'estat com una font impor-
tant de retorns a causa de les 
perspectives de creixement del 
país, la millora contínua en els 
nivells d'ocupació i al creixe-
ment previst de les rendes. 

En aquest context, el mercat 
d' inversions immobiliàries 
manté el seu impuls. El volum 
total d'inversió a Espanya de 
gener a setembre ha estat de 
6.100 milions d'euros, per sota 
dels 9.600 milions d'euros del 
mateix període en 2018.

Les oficines registren el 51% de 
la inversió immobiliària, segons C&W

Avd. Alfons XIII, 87

690 843 350
info@grupbarreres.com 
www.grupbarreres.com

PROMOCIÓ 
EN VENDA

EDIFICI ALEADOS 
BADALONA

Zona comunitària a l’interior d’illa
Locals comercials en planta baixa 
81 places d’aparcament. 
Acabats d’alta qualitat 
A 15 minuts del centre de Barcelona.
A 300m de l’estació de metro i Tramvia
Fàcil accés a l’autopista C-31 i la Ronda Litoral

IMMOBILIARIA.indd   2 02/10/2019   9:56:53



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.

PEP VENTURA Ref B-2945: Pis de 76 m ², 3 
hab ( 2 dobles), bany compl i cuina ref., men-
jador de 24 m ², calefacc., a cond. TOT EXTE-
RIOR, per entrar a viure!

192.000 €

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.

390.000 € pk opcional

PROGRÉS-CASA EN VENDA  Ref B- 2932: 
Fantàstica casa de 480 m ² construïts, repar-
tits en PB+ 2 + estudi + soterrani, 6 hab., 3 
banys + aseo, TERRASSA 40m ². Única a la 
zona!

775.000 € 9.900 €

PARQUING PEP VENTURA Ref- 00715: Plaça 
d'aparcament en venda per a cotxe petit. Mi-
des 3 m x 3, 80 m. Fàcil accés.  

BUFALÀ Ref B- 2923: -: Pis de 100 m ², 4 hab., 
bany i cuina en bon estat, menjador de 24 m ² 
ext a balcó gran, calefacc. Finca amb ascensor! 
Tot exterior!!! 

185.000 €

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.

186.000 €

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 €

PROMOCAT.indd   1 02/10/2019   12:05:45
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Algunes persones del 
signe poden estar vivint el 
final d'una relació. Si més 
no, els assumptes relatius 
a la parella es posen de 
manifest i cal parlar per 
establir ponts.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Qüestions de salut et 
demanen canvis d'hàbits. 
Pot ser que estiguin força 
arrelats i no sigui tan 
senzill, però si estableixes 
l'estratègia adequada, ho 
aconseguiràs.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Si tens parella, pots sentir 
que no parleu el mateix 
llenguatge o que les 
vostres filosofies vitals 
són diferents. Sembla 
que descobreixes un nou 
talent que et satisfà.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

En l'àmbit de la salut, 
potser tocarà fer alguns 
canvis pel teu bé. També 
serà bo canviar la 
perspectiva vers algun 
assumpte material i baixar 
el nivell de preocupació.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Sembla que pots conèixer 
gent interessant, que 
t'ajudarà en un procés 
all iberador de vells 
patrons. Amb el Sol 
transitant per Casa XII, 
vius un període de moltes 
reflexions.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Amb el trànsit de Mercuri 
i Venus per Casa XI, 
pots trobar-te fent noves 
amistats i adquirint nous 
contactes. Entre els 
amics, pot sorgir l'amor 
i algú es pot declarar.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Et sents inconformista amb 
una situació relacionada 
amb la feina. Si tens 
germans, en aquests 
dies es poden donar 
necessàries converses 
sobre qüestions patri-
monials.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

A Tot i que potser tens 
molt a dir, prefereixes 
esperar a un millor 
moment per expressar-
te. Possiblement has 
viscut una experiència, 
que t'ha ofert l'oportunitat 
de madurar.

VERGE
(22/8 al 21/9)

No perds l'esperança 
amb un tema sentimental. 
Tocarà adaptar agenda 
i  economia, a les 
necessitats dels fills. 
Al sector professional, 
poden dup l i c a r- se 
responsabilitats.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Dies de vida social o 
d'assistència a llocs 
on, possiblement, hi 
haurà molta gent. Estàs 
de més bon humor i 
els altres ho noten. 
Gaudiràs de la vida a 
casa, per relaxar-te.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

El Sol, transitant per 
la Casa IX, inclina que 
cerquis altres horitzons i 
maneres de viure. Alguns 
nadius del signe, estaran 
pensant a canviar de lloc 
de residència.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Assumptes financers/
fiscals poden demanar 
la teva atenció. Però, 
si bé és cert que pots 
tenir més despeses, de 
la mateixa manera, pots 
trobar-te rebent diners 
inesperats.

Facilitat Imma del Destí · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres Dites

«El mestre que intenta ensen-
yar sense inspirar en l'alumne 
el desig d'aprendre està tractant 
de forjar un ferro fred»

Horace Mann

«Anar a peu coix»
Significat: caminar amb una sola cama i saltant
en castellà: ir a la pata coja

PASSATEMPS.indd   2 01/10/2019   10:00:55
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

Ja ha acabat un mes de setem-
bre que ha estat marcat pels 
xàfecs i les tempestes, sobretot 
durant les primeres tres setma-
nes. S’han arribat a acumu-
lar 76,3 l/m2, dos mil·límetres 
menys del que marca la mitja-
na climàtica. Per tant, es pot 
considerar que ha estat un mes 
normal, pel que fa a la pluja. Ara 
bé, a la calor d’estiu li ha costat 
de marxar. De fet, dimarts de 
la setmana passada es va 
arribar als 29,2 °C de màxima 
fruit del vent de llebeig que va 
bufar durant les hores centrals 
del dia. Aquest valor iguala 
l’anterior rècord de la sèrie de 
dades que comença l’any 2009, 
datat del 24 de setembre de 
2012. La temperatura mitja-
na mensual ha estat de 22,6 
°C, vuit dècimes per sobre del 

La ventada que hi va haver la 
matinada de l’11 de setembre 
no només va tenir conseqüèn-
cies dins del nucli urbà. A la 
Serralada de Marina van arribar 
a caure alguns arbres. Un parell 
de mostres les trobem al torrent 
de la Font de l’Amigó. Allà, dos 
arbres barren el pas al camí, 
un dels quals és part d’un dels 
roures que hi ha a la fondalada. 
Fotografia d’Helena Guasch. 

Temp màx 29,2 °C el dia 24

Temp mín 19,2 °C dies 23 i 24

Hr màx 89% el dia 27

Hr mín 44% el dia 24

Press atm màx 1022,2 hPa dia 28

Press atm mín 1011,8 hPa dia 24

Vent màx 41,8 km/h (sud) 
el dia 24

 Precipmàx 24h 0,0 l/m2 

 Precip anual 287,2 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

normal. Aquests darrers dies 
del mes han estat dominats pel 
temps tranquil, tot i la presència 
d’intervals de núvols baixos. Ara 
bé, a Badalona no ha arribat 
a ploure. Així, ens plantem a 
les portes del darrer trimestre 
del 2019 havent recollit 287 l/
m2, poc menys de la meitat del 
que sol caure en tot l’any a la 
nostra ciutat. 

Meteorologia | Oriol Rodríguez

Setmana del 
16 al 22 de setembre

PASSATEMPS.indd   3 01/10/2019   10:00:58



42

Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA

SE ALQUILA PLAZA de 
Parking para coche pequeño o 
moto, calle Independencia, 224, 
Badalona, Bufala. 630 586 481 
SE ALQUILA LOCAL para 
Peluquería, con mobiliario incluí-
do. Ubicación: Avenida Alfonso XIII, 
Barrio La Salud. Mucho movimien-
to comercial. 933 951 980 
MORERA Ref B-2959: Pis de 
60m², 3 hab, bany conservat, cuina 
reformada, menjador de 18m² ext, 
a/c amb bomba de calor. TOT 
EXTERIOR!!! 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 MAURI-
CI  Ref B -2943:Baixos de 

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

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-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 
933 832 806
MORERA Ref B-2939: 60m ²,  
2hab, menjador de 21m² amb 
cuina americana i sortida a gran 
balcó, a/c i caleff, finca amb 
ascensor. Per entrar a viure!! 
185.000€ Tel. 933 830 468

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 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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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
2 d'octubre 
• Elena Gómez García
• Antonia María Paredes 
  Gallardo

1 d'octubre 
• Manoli Rodríguez Flores

30 de setembre 
• Encarnación Morales 
  Quesada 
• José Alarcón Valverde
• Dalmau Artigas De La Colina
• Albert Muñoz López
• Ángel Genovés Bellés
• Marisol Iglesias Rey
• María Antequera Ortega
• Manuel Gordillo López

29 de setembre 
• José María Fernández 
  Soriano
• Ana Cuadrado Hernández
• Francisca Vilches Suárez
• Pedro Bravo Rodríguez
• Mariano Pitarque Vidal
• María Albuger Díaz

28 de setembre
• Rosa Vives Gili
• Paquita Bertrán García
• Benigna López López
• Joan Sitjes Pujolà
• Joan Roig Aubí
• Antonia Borrego Luque
• Miguel Luis Serrano

TREBALL
 

CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y  niños. 
Externa o por horas. 657 929 326 
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y limpie-
za. Por horas. Con referencias. 
698 844 384
SE PRECISA DEPENDIENTE 
más deshuesador en ternera y 
cordero con experiencia en ambas 
cosas. Horario mercado. Jornada 
completa. Teléfono 607 162 221
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y limpieza. Disponibilidad 
inmediata. 698 393 504
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Por las 
mañanas. Con referencias. 
617 938 033
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Por las 
mañanas. Con referencias. 
631 746 027
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños, limpieza. Con referencias y 
papeles. 649 583 141
CHICA SE OFRECE para cuidar 
personas mayores, niños y limpie-
za.  Con experiencia. 651 946 874
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Por 

horas, en las tardes, fines de 
semana. Con referencias. 
616 551 856
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
por las noches y fines de semana. 
Con experiencia y referencias. 
632 087 887
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidar personas mayores, 
niños y limpieza. Con experiencia 
y referencias. Por horas, fines de 
semana y noches. 612 270 105
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, niños y 
limpieza. Por horas, en las noches 
y fines de semana. 698 773 161
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Por 
horas. 632 740 704
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, niños y 
limpieza. Por horas. 632 743 145
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y limpieza. Por horas, 
interna. 632 113 133
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, niños y 
limpieza. Por horas, interna. 612 
235 508

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 Dades facilitades per Pompes Funebres
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Anuncis per paraules

44

CLASSES

ES DONEN CLASSES particu-
lars de piano i llenguatge musical. 
Professora  amb titulació Superior 
de piano i llenguatge musical. 
Badalona Centre. 656 190 408 

El TOT  és el mitjà escrit més llegit a Badalona  
i també el que més seguiment guanya. Més lectors i 30.000 se-
guidors a les xarxes socials, on som el mitjà líder de Badalona

Som líders, gràcies a tu!

ANUNCIA'T AL TOT, TRUCAN'S I T'INFORMAREM

651 976 517
comercial@totbadalona.com

*Dades Baròmetre municipal maig 2018

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

INFORMÁTICO PÁGINAS 
WEB para Autónomos, Pymes, 
Clubs y Entidades. 628 921 054

AMISTATS

ENAMORA’T. Troba parella. 
Presentac ions garant ides. 
T’ajudem. T’escoltem. Carme. 
667 95 94 31 WhatsApp comoco-
nocerte.com

ES TRASPASSA 
CENTRE D’ESTÈTICA 

A BADALONA PER 
JUBILACIÓ.

INTERESSATS 
TRUCAR AL 
670 743 014

ESTILISTES
AMB EXPERIÈNCIA

Presentar C.V.
C/mar, 35

COMUNICA'T AMB EL 
WHATSAPP DEL TOT 
651 976 517 DES DEL 
TOT US CONVIDEM A 
ENVIAR-NOS EL QUE 
CREIEU QUE POT SER 
NOTÍCIA A BADALONA.

651 976 517
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Distribuïdors oficials del TOT

Nou distribuïdor

Renovació distribuïdor

Posa't en contacte amb nosaltres:

651 976 517
comercial@totbadalona.com

Vols distribuir 
el TOT al 
teu comerç?

HORARI
de 7h a 14,30h. de dilluns a dissabte. 
Divendres de 7h a 20h.

Més de 50 parades amb productes frescos, carn, peix, 
fruita, verdura i alimentació en general.

Per què et fas distribuïdor del TOT?
Perquè explica coses de la nostra ciutat, coses que ens 
envolten. Els nostres clients ho esperen!

Avd. Marquès de Mont-Roig, 
72-74
93 397 91 63 · 658 91 81 51

Horari: De dimarts a divendres de 9 a 14h i 
de 17 a 20h i dissabtes de 9 a 14h.

Tenim carns de girona.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perque estem molt contentes del TOT
 i de poder donar-lo als nostres client i veïns.

Prim, 107 Badalona
622 25 95 30
652 42 33 61
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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

  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
LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518

Distribuïdors oficials

Troba el TOT cada setmana 
als nostres distribuïdors oficials
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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 
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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www.gress.es

TOT PER A LA CONSTRUCCIÓ
 I LA REFORMA DE LA LLAR

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

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

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: 8:00h a 13:30h

PR
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S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LÒ

S

10,65€/m2

Des de

PORCELÀNIC
IMITACIÓ FUSTA
23x120cm
1a qualitat

+ de 50
models

diferents!

¡MÉS DE 600 MODELS
DE PAVIMENTS EN STOCK!

A

¡tria el teu!

PORCELÀNIC
RECTIFICAT 
60x60cm
1a qualitat 6,50€/m2

Des de

+ de 100
models

a escollir!
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