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 L’Escola de Natura Angeleta Ferrer 
 fa 40 anys divulgant l’entorn més rural  

La Setmana

Natura | Carles Carvajal

Fa 40 anys, el 1979, l'Escola 
de Natura Angeleta Ferrer, 
a la Masia de Can Miravit-
ges, va entrar en funciona-
ment sent un dels primers 
centres d'educació ambiental 
de Catalunya. La inauguració 
oficial no arribaria fins dos 
anys després, el 1981, segons 
ha explicat l'actual directo-
ra de l'Escola de Natura, la 
Montse Falcó. Per aquest 
centre, enmig de la muntanya 
de Can Ruti, hi han passat 
moltes generacions d'escolars 
badalonins, i aquesta setma-
na des del TOT hem entrat 
per recórrer un dels espais 
més singulars que encara 
c onser va  Bad a lona .  Pe r 

l'Escola de Natura Angeleta 
Ferrer hi passen cada curs 
uns 5.000 alumnes. Falcó ens 
explica que l'objectiu princi-
pal és ser un complement 
acadèmic per a les escoles. 
Per exemple, aclareix Falcó, 
"si al centre educatiu tracten 
sobre l 'a l imentac ió,  aquí 
oferim tallers de pa o format-
ges". L'altra objectiu, d'aquest 
centre natural, és la sensibilit-
zació per l'entorn. L'Escola de 
Natura Angeleta Ferrer està 
situada al barri de Pomar de 
Dalt, pujant la carretera de 
la Can Ruti. La directora de 
l'escola ens explica que molts 
alumnes de Badalona no van 
habitualment a la muntanya i 
arribar fins a l'escola fa conèi-
xer de prop l'entorn natural 

5

de Can Miravitges. Durant la 
visita al centre, segons ens 
explica la Montse Falcó, els 
escolars de Badalona poden 
veure, i també apreciar, com 
era la c iutat abans que el 
ciment guanyes terreny. Ara 
que estem a l'inici del curs 
lectiu, l'Escola de Natura ja 
s'omple d'activitats. "En un 
dia poden passar uns 100 
alumnes, amb tallers i activi-
tats", detalla Falcó. L'Escola 
de Natura és 100% municipal.

Donar-se a conèixer 
a tota la ciutat 
Hi ha dos dies a l 'any que 
l'Escola de Natura Angeleta 
Ferrer s'obre a la ciutadania 
en general. Per Nadal, amb 
una festa que serveix per fer 

Actualitat-4-5.indd   2 09/10/2019   11:43:04



4 5

algun taller, i durant la prima-
vera, coincidint amb el Dia 
Europeu dels Parcs Naturals. 
La directora de l'Escola de 
Natura, Montse Falcó, expli-
ca que les dues jornades 
ser veixen perquè v inguin 
moltes famílies badalonines 
i coneguin l'entorn. Segons 
Falcó, un dels comentar is 
més repetits és la sorpresa 
que tenen moltes famíl ies 
al veure tot l'entorn natural, 
tan proper al nucli urbà de 
Badalona. Falcó reconeix que 
l'escola té "prou fama" entre 
la comunitat educativa però 
no tanta entre la ciutadania 
en general. Un dels principals 
reptes és poder obrir encara 
més l'Escola de Natura a tota 
la ciutat.

Una mica d’història de la 
Masia de Can Miravitges
La Masia de Can Miravitges, 
al barri de Pomar de Dalt, 
és d'origen medieval i va ser 
molt reformada al final del 
segle XVII i principi del XVIII. 
El Museu de Badalona realit-
za visi tes puntuals i en el 
recorregut s'expl iquen les 
transformacions del camp 
cata là  en  aque l l a  època 
i com era la vida a pagès 
fins al principi del segle XX. 
Durant la visita podeu conèi-
xer espais com el celler, la 
sala de cups i les premses; 
la cuina, el safareig, les sales 
nobles i alguns dormitoris. 
Hi ha també unes estances 
dedicades al pintor i escenò-
graf Antoni Ros i Güell, últim 

propietari de la masia. Actual-
ment la Masia de Can Miravit-
ges és propietat municipal i 
compartida entre l'Escola de 
Natura Angeleta Ferrer i el 
Museu. Les persones interes-
sades a visitar aquest espai 
natural poden contactar amb 
el Museu de Badalona. Des 
d'aquí gestionen aquestes 
visites alguns diumenges de 
l 'any amb les explicacions 
corresponents de la Masia. 

Consulteu 
més imatges 
de Can 
Miravitges 
a la web del 
TOT
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Fiscalia investiga 4 càrrecs, durant 
el mandat d'Albiol, per les antenes 
de telefonia de la Guàrdia Urbana

Tribunals | Redacció

Des de fa més d’un any, Fiscalia 
investiga la instal·lació d’unes 
antenes de telefonia mòbil a 
l’exterior de la Comissaria de 
la Guàrdia Urbana de Badalo-
na. El cas es remunta l’any 
2012, amb Albiol a l’alcaldia. 
Aleshores, l’Ajuntament va 
considerar que la instal·lació 
d’aquestes antenes de telefo-
nia mòbil, hi ha dues antenes 
més de Ràd io C iu tat  de 
Badalona i Ona Mar al Turó 
d’en Caritg, podrien significar 
un ingrés pel cos de la Guàrdia 
Urbana. L’empresa Engestur, 
depenent de l’Ajuntament, va 
ser l’encarregada de portar 
les negociacions amb les 
operadores de telefonia mòbil. 
Arran d’un article del Diari de 
Badalona, el gener del 2018,  
Fiscalia va començar a inves-
tigar perquè des de l’any 2012, 
i fins a l’any 2018, quan van ser 
desmuntades, no va reportar 
cap euro a l’Ajuntament. Això 

és bàsicament el que investiga 
des de l’any 2018 la Fiscalia. 
Aquest dilluns i dimarts, tal 
i com va avançar el TOT en 
digital, es va presentar fins a 
la Casa de la Vila una secre-
taria judicial, acompanyada 
per 3 agents dels Mossos, 
per demanar informació sobre 
aquests contractes amb les 
empreses de telefonia mòbil. 
Fiscalia ha informat que inves-
tiga a 4 càrrecs polítics de 
Badalona per aquest cas. El 
regidor de seguretat d’aquella 
è p o c a ,  2011-15 ,  M i g u e l 
Jurado, com autor d’un possi-
ble delicte d’encobriment, 
Josep Duran, aleshores cap 
de servei jurídic i administra-
tiu general de l’Ajuntament 
de Badalona, per presump-
te prevar icació urbaníst i -
ca. I per part d’Engestur, el 
exconsel ler de l ’empresa 
municipal, durant el mandat 
2011-2015, Tomàs Vizcaino 
i l’actual gerent d’Engestur, 
Christian Carneado, també 

L'antena va estar instal·lada des de l'any 2012 al 2018 a la Comissaria de la Guàrdia Urbana

per presumpte prevaricació 
urbanística. En l’acta judicial, 
cita a Carneado com a gerent 
de l’any 2012, quan no ho era. 
De fet, l’Ajuntament ha enviat 
un escrit per aclarir aquest 
error. Fiscalia també reclama 
a l’Ajuntament un organigrama 
municipal de l’any 2012 per 
esbrinar qui tenia totes les 
competències. Des de Fiscalia 
s’aclareix que el 21 de juliol 
de l’any 2018, Vodafone va 
desmuntar les antenes, però 
aclareix que mai van legalit-
zar-se les seves antenes ni 
tampoc existeix cap expedient 
de disciplina urbanística. A 
més, aclareix que Vodafone 
no va pagar ni un euro per 
les antenes que estaven 
en terreny públic. Des de la 
seva instal·lació, agents de la 
Guàrdia Urbana van mostrar 
públicament el seu desacord 
per la instal•lació d’aquestes 
antenes que ara Fiscalia ha 
portat a investigar aquests 4 
càrrecs de l’Ajuntament.
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Pugen un 90% el lloguer a uns 
veïns del Progrés, de 1.000 euros 
a 1.900 euros

Societat | Carles Carvajal

La bombolla del l loguer a 
Badalona sembla que no té 
aturador. El darrer exemple 
l ’hem trobat en un edi f ic i 
del carrer Indústria. Fa tres 
mesos,  l ’empresa So lv ia 
del Banc de Sabadell,  es 
va vendre un centenar de 
p i s o s  s i t u a t s  e n t r e  e l s 
carrers Indústria, Providèn-
cia i Tresmall, al Progrés, 
al fons d’inversió immobilia-
ri Lazora. De cop,  aquest 
fons d’inversió va començar a 
notificar als veïns i veïnes de 
la zona que finalitzaven els 
seus contractes de lloguer, 
pujades del 90% del preu 
actual per a totes aquelles 
que volguessin renovar els 
seus contractes. D’aquesta 
manera l logaters que ara 
estan pagant al voltant de 
10 0 0 euros ,  passar ien a 

pagar-ne uns 1800-1900. Els 
veïns no hi estan d’acord i 
s’han començat a organitzar 
penjant pancartes i denun-
ciat aquest cas, que conside-
ren abusiu. Aquest dimarts, 
l’alcalde de Badalona, Àlex 
Pastor s’ha reunit amb els 
ve ïn s  i  s ’h a  c o m pr o m è s 
reunir-se amb la immobiliària 
per tractar d’aquesta pujada 
del preu del lloguer. D’altra 
banda, la formacions com 
ERC, Guanyem o En Comú 
Podem, han anunciat que 
presentaran mocions, durant 
el pròxim ple, per reprovar 
la decisió del fons d’inversió 
immobi l iàr ia “Lazora” per 
la pujada abusiva de preus 
de lloguer dels seus pisos 
a Badalona. Entitats com el 
Sindicat de Llogaters o la 
plataforma “Sant Roc, Som 
Badalona” també han denun-
ciat aquest cas.

Els veïns del carrer Indústria han penjat pancartes contra
aquesta pujada de preus 

Actualitzen el nombre 
de pisos turístics legals a 
Badalona

L’Ajuntament treu a 
licitació l’enderroc
de l’edifici de la Mobba

 El incivisme a Can Ribó 
preocupa també
a Montgat

L’Ajuntament ha actualitzat el 
nombre de pisos turístics legalit-
zats a la ciutat, segons ha confir-
mat al TOT. En total hi ha 136 
habitatges turístics legalment 
constituïts i registrats per la 
Direcció General de Turisme. 
Els barris que han crescut més 
el nombre de pisos és el Progrés 
i Gorg. A Dalt la Vila, hi ha 4 pisos 
legalitzats.

L’Ajuntament de Badalona ha 
tret a licitació les obres i projecte 
d’enderroc de l’antiga fàbrica 
de la Mobba. Fonts municipals 
assenyalen al TOT que les obres 
d’enderroc podrien començar 
durant el mes de març. Recor-
dem que el solar està destinat a 
zona verda, però encara no hi ha 
un projecte definit. El consistori 
vol buscar una solució als artis-
tes que ara ocupen la nau.

Els conflictes que cada cap de 
setmana és viuen a Can Ribó, 
per l’oci nocturn, també ho 
pateixen els veïns de les Mallor-
quines, a Montgat. Aquesta 
setmana, l’alcaldessa d’aquest 
municipi, Rosa Funtané, s’ha 
reunit amb l’alcalde de Badalo-
na, Àlex Pastor, per abordar 
aquests problemes de civisme.

9
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Veïns de la plaça Patí de 
Vela s’organitzen perquè 
no aparquin els cotxes

Badalona es farà present 
en el Saló Nàutic

La comunitat de veïns de la plaça 
Patí de Vela número 1 han fet 
un escrit, que han fet arribar un 
escrit a l’Ajuntament de Badalo-
na reclamant mesures urgents 
per acabar amb l’aparcament a 
la plaça, sobretot durant els caps 
de setmana. Els veïns han recor-
dat al consistori que està prohibit 
aparcar i que molts conductors 
no fan cas.

El Port de Badalona es farà 
present en el Saló Nàutic amb 
el quetx Ciutat Badalona, el 
projecte de Dragon Boats, la 
incorporació de nous centres 
al programa de Vela Escolar 
i la consolidació de la pàdel 
race. El saló, que arriba a la 
58ena edició, té lloc fins aquest 
diumenge 13 d’octubre a les 
instal·lacions del Port Vell de 
Barcelona.

9

El radar que més multa a tot l'Estat 
es troba a la C-31 davant les Guixeres

Mobilitat | Carles Carvajal

B ad a l o n a  l i d e r a  u n  n o u 
rànquing. Dins del seu terme 
munic ipal té e l radar que 
més multes va posar l 'any 
passat a tot l'Estat. Segons 
els Automobilistes Associats 
Europeus, durant e l  2018 
va recollir més de 120.000 
infraccions. Dit d'una altra 
manera: va posar més de 340 

multes cada dia. A mitjans 
del 2017, amb el canvi de 
velocitat en aquest tram, de 
120 km/ hora a 80 km/h el 
radar va començar a multar a 
qui circulava a més d'aquests 
80 quilometres. Ja aquell any, 
va ser notícia la quantitat de 
multes que va recaptar aquest 
radar, però ara està al podi 
del punt on més multes s'han 
expedientat a tot l'Estat.

Radar situat davant del polígon Les Guixeres

'Lesbos. Una illa que espera'
Divendres 18 d'octubre, a les 19 hores

Teatre Zorrilla

Preestrena del documental fet per Badalona 
Comunicació amb la participació de l'AMB i la 

Diputació de Barcelona, que explica la situació 
d'aquesta illa grega on hi malviuen milers de refugiats

Entrada lliure, fins exhaurir les localitats
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El 48H Open House BCNés torna a Badalona amb un homenatge 
a les dones arquitectes

El badaloní Toni Vera torna a guanyar el 
premi a millor croissant artesà de l’Estat

Festival | Redacció

En el seu desè aniversari, el 
48h Open House BCN desta-
ca les dones arquitectes de 
la programació d’aquest any, 
on Badalona, un any més, 
tindrà un paper destacat. Els 
dies 26 i 27 d’octubre de 2019 
s’obriran més de 200 edifi-

Societat | Redacció

El badaloní Toni Vera ha tornat a 
guanyar el premi per fer el Millor 
Croissant Artesà de Mante-
ga de l’Estat. En aquesta XII 
edició del Concurs, organitzat 
pel Gremi de Pastisseria de 
Barcelona, Vera, actualment 
treballa a la Pastisseria Canal 
de Barcelona, ha tornat a repetit 
guardó com l’any 2016, on va 
quedar també campió pel seu 
Croissant. El jurat, format per 
diferents experts del sector, ha 
valorat el sabor, el color, el fullat, 
el format i l’acabat. 

cis i més de 30 itineraris de 
Badalona, Barcelona, Santa 
Coloma de Gramenet, Vilas-
sar de Dalt, Sant Joan Despí i 
Hospitalet. Aquest any, i com a 
novetat, El 48H OPEN HOUSE 
BCN ha seleccionat 10 dones 
arquitectes. Cadascuna d’elles 
és la representant d’una de les 
diferents seccions del Festi-

val o d’un dels seus àmbits 
geogràfics. A Badalona serà 
Pepita Teixidor. Aquesta arqui-
tecte va idear les noves ofici-
nes municipals de l’Ajuntament 
de Badalona El Viver o l’Escola 
Planes i Casals, de Badalona 
mateix (ciutat que participa al 
festival 48h Open House BCN 
des de l’any 2016).

Imatge de Toni Vera, guanyador del millor croissant de mantega de l’Estat 

El vaixell Galiassa abandona 
Badalona per la brutícia 

Els pescadors badalonins 
Ramon i Miquel Costa han 
decidit aquesta setmana deixar 
de pescar en aigües de Badalo-
na per la quantitat de brutícia 
que troben davant del litoral de 
la ciutat. Els Costa feia uns 60 
anys que pescaven a Badalona. 
De moment, s'han establert al 
Port d'Arenys.
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La Setmana en imatges

Presentació del Projecte Radars a la Rambla de Badalona
Homenatge als alumnes de Badalona amb notes d’excel·lència a les PAU 
Un dilluns més, la marea pensionista surt al carrer a Badalona 
Cinquena “Huella Solidària” amb gran èxit de participació 
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Diumenge 22 de desembre 18 h
Teatre Zorrilla
La nena dels pardals

Diumenge 24 de novembre 18 h
Teatre Blas Infante
A taula !!

Diumenge 13 d’octubre 18 h 
Teatre Zorrilla
Dàmaris Gelabert 
en concert

Diumenge 15 de desembre
10.30 h   11.30 h   12.30 h

Teatre Principal
My baby is a queen

6€

6€

12€

6€

Ho organitza Amb el suport Venda 
d’entrades

Mitjans de comunicació oficials

www.teatrezorrilla.cat
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Bàsquet | Jordi Creixell

Deu anys després l 'Olímpic 
va tornar a acollir un partit de 
l'Eurocup. El pavelló badaloní, 
malauradament, no es va omplir 
ni de bon tros per veure en directe 
l'estrena europea del Joventut a 
casa (només 2.539 espectadors), 
però els de Carles Duran van 
anar per feina i van poder gaudir 
per fi de la primera victòria de la 
temporada, tombant el Germa-
ni Brescia per 81-68. Els verd-i-
negres, després d'un primer temps 
igualat (35-36), van decantar la 
balança amb un gran tercer quart, 
on van arribar a guanyar de 15 
punts (58-43) sota el lideratge de 
Prepelic (24 punts). Els italians 
van reaccionar, però aquest cop la 
Penya, malgrat el 6/25 en triples, 
no va deixar escapar el triomf. 
El Darussafaka, dimecres que 
ve, serà el següent a passar per 
l'Olímpic.

Birgander, operat de nou
Les lesions continuen sent un  
malson en aquest inici de curs. 
Zagars, amb un esquinç al turmell, 

La primera victòria arriba a l'Eurocup

La Penya té un compromís 
complicat aquest dissabte a la 
Lliga Endesa. Els badalonins, 
sense cap victòria a la classifi-
cació després de perdre a casa 
amb el Burgos (74-82), visiten la 
pista de l'Unicaja (20.30h), que 
també va començar el curs amb 

 Visita a Màlaga en la quarta jornada de l'ACB
dues derrotes però ve d'estrenar-
se a la pista del Baskonia (77-78). 
Amb dos triples de Josh Adams 
(23 punts) i la sang freda de 
Jaime Fernández en els tirs 
lliures, els de Luis Casimiro van 
sumar un triomf de prestigi a 
Vitòria. 

Prepelic, davant del Brescia a l'Olímpic. / Foto: D. Grau-CJB

es va perdre el partit contra els 
italians, on per contra va poder 
reaparèixer Conor Morgan. La 
pitjor notícia, però, ha estat la nova 

operació de Simon Birgander, 
que dimecres va haver de tornar 
al quiròfan per fer net dels seus 
problemes al genoll.

Jordi Garcia, del CN Badalona, va tenir una brillant 
actuació en la 12a edició de la Triatló de Barcelona, 
disputada el cap de setmana passat. El triatleta 
badaloní va aconseguir la segona posició amb un 
temps d'1h46:00 i només va ser superat per Francesc 
Godoy (1h44:34). La prova va comptar amb 4.000 
participants. / Foto: @JordiGarcia92

Jordi Garcia, segon a la Triatló de Barcelona 

El Badalona Cricket Club va organitzar unes jornades 
a la platja del Pont del Petroli per donar a conèixer 
aquest esport a la nostra ciutat.  Nascut a Anglaterra, 
el criquet no és gaire conegut a casa nostra però és un 
esport de masses en països com l'Índia o el Pakistan.  
El club badaloní compta amb una escola de criquet per 
a nens i nenes a partir de 6 anys.  / Foto: @BadalonaCC

 Criquet a la platja del Pont del Petroli
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TALLER: Guixeres, 52  Badalona 

PADDOCK-BDN
ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

Tel.93 399 26 92                     info@paddockbdn.es                      www.paddockbdn.es

BOTIGA: Baldomero Solà, 4  Badalona 
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Natació | J.C.

Mireia Belmonte suma dues medalles a Hongria, en la Copa del Món

La badalonina Mireia Belmonte es 
va penjar dues medalles, una d'or 
i una de bronze, en la quarta cita 
de la Copa del Món a Budapest 
(Hongria). En la prova dels 400 m 
estils, Belmonte va acabar tercera 
amb un temps de 4:41.82, rere 

les hongareses Katinka Hosszu 
(4:34.37) i Zsuzsanna Jakabos 
(4:41.73), que nedaven a casa. El 
millor resultat, però, va arribar en 
els 800 metres lliures, on la badalo-
nina es va penjar la medalla d'or 
amb un temps 8:31.42, per davant 
de l'australiana Maddy Gough 
(8:32.54). 

Futbol | Jordi Creixell

Relleu a la banqueta del CF 
Badalona. Els escapulats van 
agreujar la seva crisi de resultats 
en caure a l'Estadi davant del 
València Mestalla (1-2) i dilluns 
la directiva, davant de la situa-
ció crítica de l'equip, va decidir 
prescindir de Juanma Pons i tornar 
a fitxar Manolo González com a 
entrenador.  
González, que ja va dirigir els 
badalonins durant quatre tempo-
rades (del 2014 al 2018), torna 
al club després del seu pas per 
l'Ebro, on va estar el curs passat. 
El nou tècnic escapulat tindrà el 
repte d'intentar redreçar l'erràtica 
marxa de l'equip, cuer del grup 

tercer de la Segona B amb només 
un punt. Manolo González ja va 
dirigir dimecres el primer entrena-
ment i debutarà aquest diumenge 
al camp del CF La Nucía (18h).

Manolo González torna
a la banqueta del Badalona

Manolo González. / Foto: Eloy Molina

Mireia Belmonte. / Foto:  www.rfen.es

El Rugby Club Badalona no va 
poder tombar el CRS Granollers 
(12-22) en el primer partit a casa. 
Sergi Pérez i Guillem Busquets van 
aconseguir els dos assajos dels 
Taurons, que aquest cap de setma-
na visitaran el camp del Torroella.

Els Taurons cauen contra 
el Granollers (12-22) 

El Club Natació Badalona organit-
za aquest dissabte, 12 d'octubre, 
la 17a edició de l'Aquatló Ciutat de 
Badalona. La prova començarà 
a les 9 del matí a la Platja dels 
Pescadors, amb un recorregut de 
1.000 metres nedant i una cursa a 
peu de 5 km. 

17a edició de l'Aquatló Ciutat 
de Badalona

Sin título-1   3 09/10/2019   11:54:54
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El mes d’octubre de l’any 1999, 
ara fa 20 anys, l’Ajuntament 
de Badalona anunciava que 
l’estructura del Pont del Petroli 
no era prou sòlida i que s’hauria 
d ’enderrocar.  L’a leshores 
regidora de Medi Ambient, 
Muntsa Nisó, anunciava als 
mitjans de comunicació que 
l’ampliació del pont, o la seva 
reutilització, no era possible a 
causa de l’estructura. Tot i així, 
la intenció fa dues dècades 
era mantenir una petita part 
de la infraestructura per donar 
suport a la fauna marina de 
la platja. Va ser llavors que el 

L’Ajuntament anunciava que s’havia 
d’enderrocar el Pont del Petroli

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

pastisser de la Morera, Josep 
Valls, va començar la seva 
lluita per mantenir el Pont. 20 

anys després, el pantalà és 
uns dels principals símbols de 
Badalona.  

L’urbanisme de #Badalona 
es va desdibuixant i com 
més va, menys en reconei-
xem una ciutat 
@rmassipg

Aquest dilluns, a les 14h, 
el semàfor de Saragossa 
cantonada Baldomer Solà 
tornava a no funcionar
@carretefrancesc

L'aigua que surt per l'aixeta 
en aquest precís moment 
a #Badalona fa una pudor 
nauseabunda a lleixiu 
@ToRTuWiTa_

Opinio-18-19.indd   2 08/10/2019   11:36:29
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Pues tengo unos señores 
viviendo en las calles del 
barrio que seguro que les 
importa...con un banco y 
unas botellas de vino son 
más felices
@Samydestroyer

Sou conscients del que 
implica per la ciutat i els 
veïns fomentar l'oci nocturn? 
@laket

Ni pels joves ni tampoc hi ha 
oci nocturn pels adults!
@FerranMontanya

Badalona és una ciutat amb 
youtubers molt coneguts, com 
AuronPlay, però també amb 
molta gent que està començant 
en aquesta xarxa. Un d’aquests 
casos és la badalonina Sandra 
Torres que fa uns mesos ha 
obert “Família Flamenquetes”. 
Torres té 28 anys i des d’ara 
la podeu trobar al Youtube 
amb uns vídeos adreçats a 

tota la família. Des de tutories, 
viatges, històries i un munt 
de consells. De moment, els 
vídeos d’aquesta badalonina 
estan tenint força repercussió a 
la xarxa, tal i com ha explicat al 
TOT. Si la voleu conèixer podey 
fer un cop d’ull adreçar-vos al 
Youtube, “Famíliaflamenque-
tes” i també a Instragram, 
@familiaflamenquetes. 

Sandra Torres, youtuber badalonina 
i creadora de “Família Flamenquetes”

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Creus que Badalona té prou 
oferta d’oci nocturn pels 
joves?
No, no hi ha prou oferta 68%
Sí, hi ha prou oferta 32%

Pròxima pregunta:
Creus que el Palau 
Olímpic hauria de tornar 
a ser l’escenari de grans 
concerts internacionals?
Sí, necessitem grans concerts
No, no cal aquest tipus de 
concerts

479 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres 
seguidors han opinat!

Maribel Mabel
Pues con estas calores, 
creo que las castañas se 
hacen solas...

Montserrat Pons
El castanyer, tot un 
personatge

Ka Xuula
 Ostres!!! amb la calor que 
fa hauríeu de posar gelat 
de castanya!!!!!

Opinio-18-19.indd   3 08/10/2019   11:36:30



Divendres 11 d’octubre

Exposició “Estels, ermites i 
esglesioles de la Serralada 
de Marina”, fins el 3 de nov-
embre al Museu

Setmana de l’envelliment ac-
tiu, caminada, des del centre 
d’Atenció Primària (CAP) de 
Bufalà. Del Centre d’Atenció 
Primària Sant Roc al pont del 
Petroli, a les 10h, des del CAP 
de Bufalà 

CinemAprop, amb el film “La 
música del silenci”, (En català) 
a les 19h i a les 22h, al Círcol

Teatre amb l’obra “La Reina 
de la Bellesa de Leenane”, 
de Martin Mc Donagh, a les 
20:30h, al Teatre Zorrilla 

Tribut a Acdc, amb Sin City, 
a les 23:30h, a la Sala Sarau 
08911

Dissabte 12 d’octubre

Missa en honor al Pilar, a les 
11h, a l’església de Santa Maria

Concert dels Hotel Cocham-
bre, a les 24h, a la Sala Sarau 
08911

18

 Badalona 

19

Diumenge 13 d’octubre

Jornades Europees del Patrimoni 
Visita guiada a l’espai Termes-Decumanus, d’11:30h a 13:30h 
Visita guiada a una de les superfícies arqueològiques cobertes més 
grans de Catalunya. En un sol espai es concentren les termes roma-
nes -un dels exemples més antics que es coneix a la península-, una 
extensa part de l’entramat urbà de la ciutat romana de Baetulo. Més 
informació al Museu de Badalona.  

Vols venir a la 
Sessió Inaugural de 

FILMETS 2019?

Divendres 18 d'octubre, a les 22 hores
Teatre Zorrilla

Demana la teva invitació a través del web festivalfilmets.cat
Aforament limitat – reserves per ordre d'inscripció

022_tb023.indd   2 09/10/2019   15:18:42
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Diumenge 13 d’octubre

Jugateca ambiental, a les 
11:30h, als jardins Casa Clara 
de Ca l’Arnús 

Concert familiar amb la can-
tant Damaris Gelabert, a les 
18h, al Teatre Zorrilla 

Cinefòrum; cicle Fanatisme 
Religiós II: Kreuzweg (Camí 
de la Creu), a les 18h, al Círcol 

Dilluns 14 d’octubre 

Setmana de l’envelliment 
actiu, caminada, des del cen-
tre d’Atenció Primària (CAP) 
Sant Roc. Del Centre d’Atenció 
Primària Sant Roc al pont del 
Petroli, a les 10h, des del CAP 
de Sant Roc 

19

Dimarts 15 d’octubre

Filmets a les biblioteques, 
projeccions infantils, a les 
17:30h, a la Biblioteca de Can-
yadó Casagemes Joan Argenté 
(gratuït) 

Clàssics de la Narrativa i del 
Cinema: Jane Eyre, a les 19h, 
a l’Espai Betúlia 

Dimecres 16 d’octubre

Sessions de filmoteca: Cho-
món per a la mainada, a les 
17:30h, a la Biblioteca de Pomar 

Segon cicle de conferencies 
"Llegat Roca i Pi" Violencia 
de gènere en l'adolescència. 
JM Rosés. Edifici el Carme, a 
les 18h.

Dijous 17 d’octubre

45ena edició del Badalona 
Film Festival, Filmets, sessió 
per alumnes de secundària, a 
les 11:30h, al Blas Infante 

Sessions de filmoteca: Cho-
món per a la mainada, a les 
17:30h, a la Biblioteca de Can 
Casacuberta 

Conferència: El menjar 
i el vestir en l’època de la 
I l · lustració,  a càrrec de 
l’arqueòleg i museòleg Joan 
Santacana, a les 19h, al Museu 

Presentació del llibre “Tast 
d’estrelles”, de Joaquim Mo-
lina. Presentarà: Jordi Albada-
lejo. Col·labora: Llibreria Salta-
martí, a les 19h, a l’Espai Betúlia

'Genis UK'

Diumenge 20 d'octubre, a les 17 hores
Teatre Zorrilla

tres curts de tres figures del cinema del Regne Unit: 
Alfred Hitchcock, Ridley Scott i Sally Potter

Focus Regne Unit
una selecció dels millors curts britànics

Demana la teva invitació a través del web festivalfilmets.cat
Aforament limitat – reserves per ordre d'inscripció

022_tb023.indd   3 09/10/2019   15:18:44



Cultura

La reina de la bellesa de 
Leenane, aquest divendres 
11 a les 20:30h al Zorrilla, és 
un drama rural irlandès situat 
en una comunitat on la rancú-
nia s’ha infiltrat com la pluja 
constant. És una obra que el 
director Julio Manrique explica 
a través de l’atmosfera. La de 
la Irlanda deprimida de finals 
dels 80, que veu marxar els 
seus fills més atrevits, mentre 
la resta es floreixen ofegats 
per l’avorriment, la ràbia o 
la cervesa. La dels poblets 
colgats per la boira i el vent 
de les valls escarpades de 
Connemara, d’on era la família 
de l’autor, Martin McDonagh. 
I també per l’atmosfera que 
recorda Manrique de quan 
va veure aquesta obra fa vint 

Teatre | Redacció

20

La reina de la bellesa arriba 
aquest divendres al Zorrilla 

Comencen els actes previs a Filmets

21

anys a La Villarroel, dirigida 
per Mario Gas i amb Montse-
rrat Carulla i Vicky Peña de 
protagonistes. McDonagh va 
escriure La reina de la belle-
sa de Leenane quan tenia 
26 anys, a raig. Va ser la 
seva obra de debut i forma 

Carrer 
a carrer 

El castanyer és un arbre fo-
restal de la família de les 
fagàcies, amb fulles que cau-
en a l'hivern. Originari dels 
voltants del Mediterrani. Es 
troba a l'Àfrica del nord, a 
l'Europa meridional i l'Àsia 
Menor.

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

Avinguda
dels castanyers

Mas Ram

par t d’una tr i logia en què 
s’inscriuen també La calavera 
de Connemara -vista fa poc a 
La Villarroel- i El solitari oest, 
amb les quals compar teix 
alguns personatges. Entre els 
actors protagonistes, destaca 
la badalonina, Marta Marco. 

La reina de la bellesa de Leenane arriba aquest divendres al Zorrilla

La 45ena edició del Festival 
Internacional de curts, el Filmets, 
escalfa motors. El certamen 
s’inaugurarà el pròxim diven-

Filmets 2019 | Redacció dres 18 d’octubre, amb diverses 
novetats i amb el Regne Unit 
com a país convidat. Previ a 
Filmets, aquests dies podem 
veure diverses sessions de 
curts infantils a les biblioteques 

de Badalona. Enguany, s’han 
preparat 22 sessions oficials on 
podrem veure 251 curts. En la 
propera edició del TOT trobareu 
tots els detalls d’aquesta nova 
edició de Filmets. 

20(ELMEUCARRER).indd   2 07/10/2019   12:39:48
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Aquest diumenge, 13 d’octubre, 
tindrà lloc al Teatre Zorrilla el 
concert familiar de la cantant 
Dàmaris Gelabert. La cantant, 
pedagoga i musicoterapeuta 
Dàmaris Gelabert s’ha convertit 
en els darrers anys en el referent 
infantil musical per excel•lència, 
les seves cançons es reproduei-
xen diàriament a les escoles i a 
les cases, on nens i nenes les 
canten i les gaudeixen. El seu 
canal de YouTube ja acumula 
més de 190.000 subscriptors i 
més de 35 milions de reproduc-
cions. Des del seu debut, ha 

Les arts van omplir el passat 
dissabte els carrers de la Morera 

Música | Redacció

La cantant infantil Dàmaris Gelabert
torna aquest diumenge a Badalona

Èxit de la tardor d’arts al barri de la Morera

escrit més de 150 cançons, la 
major part d’elles, editades en 16 
discos. El concert a Badalona de 
la Dàmaris Gelabert començarà 
a les 18h i les entrades estan 
disponibles a partir de 12 euros. 

en una iniciativa veïnal que va 
acostar les arts a peu de carrer. 

A q u e s t  d i u m e n g e ,  1 3 
d ’o c tu b r e ,  e l  M u s e u  d e 
Badalona participarà, un any 
més, a les jornades europees 
del patrimoni. Durant el matí 
podrà visitar-se les Termes 
i e l Decomanus, a través 
d ’un gu ia .  Les persones 
interessades s’han de posar 
en contacte amb el Museu, 
perquè cal una inscr ipció 
prèvia.  

A q u e s t  d i v e n d r e s ,  11 
d’octubre, arriba al Círcol el 
film “La música del silenci”, a 
les 19h i a les 22h. La pelícu-
la narra la vida del cantant 
d’òpera Andrea Bocelli i, com 
malgrat les seves dificultats 
pel fet de ser cec es conver-
teix en un dels cantants més 
populars de la història. El 
film serà projectat en versió 
catalana.

L’Espai Betúl ia acoll irà el 
pròxim dijous, 17 d’octubre 
a les 19h, la presentac ió 
del darrer llibre de Joaquim 
Molina que porat per nom 
“Tast d’estrelles”. El l l ibre 
narra la vida d’una dona amb 
prou força i determinació per 
muntar un imperi del cava. 
Uns secrets famil iars que 
emmetzinaran una família.

Jornades europees 
del patrimoni al Museu

Arriba una nova sessió 
del CinemAprop al Círcol

Presentació del llibre 
"Tast d'estrelles", de 
Joaquim Molina 

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

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

DESDE 39€ A 67€ 
Assesoramiento 
personalizado y gratuito

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

20(ELMEUCARRER).indd   3 07/10/2019   12:39:54
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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 co-
ronel, veu com el seu home 
és afusellat a Burgos pels 
seus mateixos companys, 
l’agost de 1936, per haver-
se mantingut fidel a la Repú-
blica. 

Els vius

Joan Santanach 

Meteora

Facilitat per Saltamartí Llibres

La vida de Philippe Lançon 
va canviar el 7 de gener de 
2015 quan va ser ferit en 
l'atemptat islamista contra la 
revista Charlie Hebdo. Dotze 
companys i amics hi van mo-
rir. El món sencer va quedar 
commocionat.

Editorial

L'esqueix 
de carn

Lançon, 
Philippe

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. 200

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

Estrenes de Cinema

Joker

La directora de orquesta

Una pequeña mentira

Direcció: Todd Phillips
Intèrprets: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie 
Beetz, Frances Conroy, Marc Maron

Arthur Fleck és un home que s'enfronta a la cruel-
tat i al menyspreu de la societat. És un pallasso 
que de dia treballa per hores i de nit intenta con-
vertir-se en monologuista, però la veritat és que 
sempre acaben burlant-se d'ell.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Maria Peters
Intèrprets: Christanne de Bruijn, Benjamin Wain-
wright, Scott Turner Schofield, Seumas F. Sargent, 
Annet Malherbe

Estats Units, 1926. Quan encara era una nena, An-
tonia Brico i els seus pares van emigrar als Estats 
Units. Ara, amb 24 anys, el seu somni és convertir-
se en una gran directora d'orquestra. 

Crítica:   Públic: 

Direcció: Julien Rappeneau
Intèrprets: Ludivine Sagnier, André Dussollier, 
François Damiens, Laetitia Dosch, Maleaume Pa-
quin

El Théo és un nen obstinat a fer feliç el seu 
pare, el Laurent, un tipus solitari i completament 
desil·lusionat amb la vida. L'oportunitat es pre-
senta quan el Théo està a punt de ser admès en 
un important club de futbol anglès.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

ESTRENES.indd   1 07/10/2019   12:53:14



SUPLEMENT 
SÈNIORS

Aquest 28 d’octubre comença 
u n a  n ova  c a m p a nya  d e 
vacunació de la gr ip amb 
l’objectiu d’evitar malalties, 
complicacions o f ins i tot 
la mort. Entre els grups de 
risc, i per tant, les persones 

sis, persones amb obesitat 
mòrbida- i també a diabètics 
i dones embarassades, a 
més del conjunt del personal 
sanitari, entre altres.
Badalona Serveis Assisten-
cials (BSA), amb la campanya 

que es recomana la vacuna, 
hi són les persones majors 
de 60 anys ,  i  t ambé e ls 
malalts crònics - persones 
amb malalties cardiovascu-
lars, amb malaltia pulmonar 
obstructiva crònica, cirro-

 A #BSAEnsVacunem
contra la grip i tu? 

23

Especialistes 
en ORTOPÈDIA
i PRODUCTES
NATURALS

FARMACIA L'ESTACIÓ

Martí i Pujol, 10 Tel. 93 389 53 03

SUPLEMENT SENIOR.indd   1 09/10/2019   11:47:10
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“A BSAEnsVacunem” volem 
donar exemple i conscienciar 
les persones que la millor 
manera d’evitar la propaga-
ció de la grip és la vacuna-
ció i el manteniment d’unes 
bones pràctiques d'higiene 
com rentar-se les mans de 

manera regular. Amb aquest 
esperit, s’han adaptat dites 
populars que promocionin la 
vacunació i que provoquin la 
reflexió de la ciutadania. 
I si els professionals ho tenen 
tant clar, per què hi ha gent 
que encara no es vacuna? 

Hi ha molts mites al voltant 
de les vacunes. Us animem 
a qüestionar les creences 
sense evidència científica 
com:
- “Quan em vacuno, em poso 
malalt”. La vacuna de la grip 
és molt segura. En ocasions, 

T'ajudem a casa?

933 949 690
www.edadesbadalona.com

C/ d'Alfons XII, 306 - local - Badalona

Ajuda a Domicili
Per a Gent Gran i
menors
Internes 24h
Acompanyament
hospitalari
Agència de col·locació Nº0900000283 autoritzada 

pel Servei d'Ocupació de Catalunya

.com
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pot provocar un enverme-
l l iment  de la  zona de la 
punxada però no pot produir 
la malal t ia. Els possibles 
efectes que poden provocar, 
si ho fan, són molt lleus, i 
desapareixen per si mateixos 
en uns dies.

- “Jo no agafo mai la grip”. 
Amb la vacuna de la grip, no 
només es protegeix la perso-
na, també l’entorn.
- "Un any em vaig vacunar i 
vaig agafar un refredat molt 
fort". La grip i el refredat no 
és el mateix. La vacuna no 

causa cap malaltia i et prote-
geix contra la grip però pots 
refredar-te igualment.
A BSA l lu i tem contra e ls 
falsos mites i el virus de la 
grip. Ens ajudes? T’ajudes?
Text facilitat al TOT per 
Badalona Serveis Assistencials. 
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SERVEIS ASSISTENCIALS A DOMICILI
Cuidem a persones grans o amb dependència.
Especialistes en assistència a domicili 24 h
Promocions en serveis doméstics desde 9,50€
Selecció de personal en 48h.

 

Tel. 93 678 79 06      www.asistenciahomecare.com 

 

Tel. 93 678 79 06      www.asistenciahomecare.com Tel. 93 678 79 06   www.asistenciahomecare.com

L’1 d’octubre passat, coinci-
dint amb el Dia Internacio-
nal de la Gent Gran, es va 
celebrar l’Acte de recepció 
de l  guardó de la Comis-
sió Europea a la ciutat de 
Badalona, com a l loc de 
referència en innovació en 
envelliment actiu i saluda-
ble, gràcies a la candidatu-
ra impulsada per Badalona 

Serveis Assistencials (BSA). 
El Centre Cívic La Salut va 
ser l’escenari d’un acte on 
es va compartir el premi amb 
totes les persones i institu-
cions que han fet possible 
que Badalona rebés, el 25 
de setembre a D inamar-
ca, aquest reconeixement 
europeu, amb la màxima 
puntuació possible (quatre 
estrelles).

L’acte va estar presidit per 
l’alcalde de Badalona, Álex 
Pastor, la gerent de Badalo-
na Ser veis Ass is tenc ia ls 
(BSA),  Pi lar  Otermin i  e l 
Cap del Servei de Salut de 
l’Ajuntament de Badalona, 
Xavier Crego. 
Al col·loqui posterior es va 
posar de manifest la volun-

tat de tots els actors per 
continuar treballant plegats 
apostant per un model parti-
cipatiu que faci possible fer 
front els reptes en matèria 
d'envelliment a la ciutat.

Rebre aquest reconeixement 
del programa de l’Associació 
Europea per a la Innovació en 
Envelliment Actiu i Saludable 
(EIP on AHA per les sigles en 
anglès d’European Innova-
tion Partnership on Active 
and Healthy Ageing) és tot 
un impu ls  per  con t inuar 
avançant i innovant en el 
model que Badalona ofereix 
a les persones grans d’avui i 
les futures generacions. 

Text facilitat al TOT per 
Badalona Serveis Assistencials. 

 Badalona celebra el guardó rebut per la 
 Comissió Europea com a lloc de referència 
 en innovació en envelliment actiu i saludable 
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Segons les darreres dades 
estadístiques de l’Idescat, de 
l’any 2018, a Badalona hi ha 
5,598 persones que tenen 85 
anys, o més. D’aquestes, 3.797 
són dones i 1.801 homes. Això 
significa que cada més hi ha 
més avis que arriben als 100 
anys, o més. Justament, des de 
fa molt de temps, l’Ajuntament 
de Badalona ret homenatge a 
totes les persones residents 
a la ciutat que compleixen 
100 anys. Els interessats, o 
familiars, poden sol·licitar que 
l’Ajuntament de Badalona que 
realitzi un homenatge a la 
persona centenària mitjançant 
una visita institucional, de 

l’alcalde o un regidor del govern 
municipal de Badalona. Infor-
meu-vos sobre com sol·licitar 
aquest homenatge trucant al 
93.483.29.71. D’altra banda,  
la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies 
lliura una medalla commemo-
rativa personalitzada, gravada 
amb el nom de la persona i l’any 
de celebració del seu centena-
ri. D’altra banda, l’Ajuntament 
de Badalona celebra cada any 
la festa de les Noces d’Or, un 
esdeveniment en què es ret 
homenatge a totes les parelles 
que fan 50 anys de casats. La 
festa convoca a les parelles 

que durant l’any celebren els 50 
anys de convivència per fer una 
festa conjunta en la qual es fa un 
berenar amb pastís de bodes, 
música d’orquestra, animació i 
ball. Enguany, les Noces d’Or 
se celebraran el 24 d’octubre al 
pavelló de Casagemes. 

Badalona té més de 5.500 veïns 
majors de 85 anys
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 La maternitat, quan tú decideixis  

30

Com especialista en preserva-
ció de la fertilitat i tractament 
de la infertilitat a Ginac cada 
cop ens adonem que la pacient 
arriba més tard a la consulta. 
S’ha de caviar aquesta manera 
de pensar que compor ta 
que només anem a visitar al 
ginecòleg especialista en fertili-
tat en el moment que busquem 
gestació. La millor opció és a 
fer els controls anuals amb el 
ginecòleg de confiança, i a partir 
dels 35 anys fer un estudi de 
la fertilitat. D’aquesta manera 
podem, amb temps, preservar 
la fertilitat i evitar futurs tracta-
ments d’infertilitat. 
És important saber que les 
dones neixen amb un nombre 
total d’òvuls i que a cada ovula-
ció els van “gastant”. A partir 
dels 35 anys la quantitat i quali-
tat disminueix considerable-
ment i augmenta la dificultat 
d’aconseguir embaràs sense 
ajudes.
És impor tant  fer  un bon 
diagnòstic i poder informar 
a les pacients de les millors 
opcions perquè puguin ser 

¿Quin és el primer pas que 
necessitem fer? 
La primera proba objectiva en 
fertilitat és la reserva ovàrica. 
Mitjançant una analítica mirem 
la hormona antimulleriana. La 
xifra ens informa de la quanti-
tat d’òvuls que una dona pot 
generar a partir d’un moment 
concret de la seva vida.
En el cas que la pacient desit-
gi gestació a llarg termini i 
la reserva ovàrica ens surti 
baixa, miraríem tractaments 
de preservació de la fertilitat. 
La crio preservació d’ovòcits 
cada cop és més habitual. És 
una tècnica per congelar els 
òvuls quan estan en un moment 
òptim de qualitat genètica i 
que es puguin fer servir en 
el moment que la pacient ho 
decideixi (amb un màxim de 
6 anys).

mares, si ho desitgen, quan 
ho decideixin. En fertilitat, com 
amb altres camps de la medici-
na, es tracta de provar tracta-
ments poc invasius i naturals 
primer si les característiques 
de les pacients ens ho perme-
ten.

Salut

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 L'ESTACIÓ
Av. Martí Pujol, 10 · 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
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¿Què fer si tenim desig de 
gestació a curt termini? 
En la reproducció humana curt 
termini són entre 6 mesos i un 
any. El primer fem és l’estudi de 
fertilitat i compatibilitat genètica 
de la parella.
Després fem el control d’ovulació 
(per ecografia i clearblue test 
d’ovulació) i mitjançant medica-
ció natural fem que els cicles 
siguin regulars i per tant podem 
optimitzar les possibilitats 
d’embaràs.A vegades moltes 
probes que fem per l’estudi de 
fertilitat ens ajuden a millorar les 
possibilitats de gestació. 

¿Què és la inseminació 
artificial?
La inseminació artificial és 
un tractament de reproducció 
que consisteix en introduïr una 
mostra de semen, de la parella o 
d’un donant, a l’úter de la pacient. 
S’estimula l’ovari per controlar el 
creixement i maduració dels 
òvuls. I en el moment adient 
transferim la mostra de semen 
a la cavitat uterina per reduir la 
distància que han de recórrer 
els espermatozoides fins a l’òvul. 
Amb tots aquests factors de 
cara la opció d’embaràs és més 
probable i fàcil. 

¿Què és la fecundació 
in-vitro?
Finalment i si totes les altres 
opcions no han funcionat, o 
bé si la pacient ho requereix 
d’entrada, per les caracterís-
tiques morfològiques o per 
historial clínic, tenim la opció 
de fecundació in-vitro.
Aquesta tècnica, de la que tots 
hem sentit parlar, consisteix en 
preparar un embrió sà fora del 
cos i implantar-lo a l’úter de la 
dona per ajudar a l’embaràs.
El tractament comença amb 
la estimulació ovàrica. Durant 
cada cicle una dona allibera 1 
òvul. Amb la medicació perti-
nent i mitjançant injeccions 
li ordenem a l’ovari que en 
produeixi més. Un cop tenim 
els òvuls madurs, els aspirem 
i els extraiem del cos. En el 
cas de poca producció d’òvuls 
propis es pot optar per òvuls 
d’una donant.
Fecundació in-vitro. Per poder 
fecundar l’òvul fora de l’úter, 
extreuen els òvuls de la pacient 
mitjançant una punció (contro-
lada per ecografia). S’ajunta 
l’òvul amb una mostra fresca 
de semen per la fecundació. 
En el cas que els espermato-
zoides fossin escassos es pot 

optar per la Injecció Intracito-
plasmàtica, que és introduïr 
directament i mitjançant una 
punció a l’òvul un espermato-
zou a dins. A partir d’aquí es 
controlen tots els embrions i 
es fa un seguiment i monitorit-
zació per controlar el correcte 
creixement. Es seleccionen 
els més sans i es fa la trans-
ferència embrionària a l’úter 
de la mare. Després d’aquest 
procés només queda esperar 
a que l’embaràs segueixi el seu 
curs i s’implanti correctament. 
S’ajuda al cos de la mare a 
fer la implantació mitjançant 
medicació. L’embaràs es podrà 
detectar de manera precoç 
controlant els índex de la 
hormona de l’embaràs per 
analítica (ß -hCG). I es finalitza 
el tractament quan l’embaràs 
es confirma per ecografia 
transvaginal. La importància és 
mantenir el tractament indicat 
durant la gestació fins que 
l’especialista obstetra cregui 
oportú. Els meus companys 
especialistes en obstetrícia 
són els que portaran el curs 
de la gestació a partir d’aquí. 
La meva feina ja està feta i 
deixo pas als especialistes en 
embaràs.
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faros.hsjdbcn.org

Com van els teus fills a l’escola? 
Si la distància entre casa teva i el 
col·legi ho permet, es recomana 
fer el trajecte a peu o en bicicleta: 
faran exercici, parlaran amb els 
seus amics i aprendran segure-
tat viària.
En el trajecte cap a l’escola 
es recomana deixar el cotxe 
aparcat. I és que si l’escola està 
prou a prop de casa teva, és molt 

més beneficiós que els teus fills 
realitzin el camí a peu o fins i tot 
en bici perquè faran més exercici 
i tindran un moment de conversa 
i aprenentatge ja abans d’arribar 
a l’escola. 
De fet, no fa gaire temps era 
habitual veure els nens caminar 
o pedalar pel carrer. Ara, malgrat 
tot, molts pares i mares prefe-
reixen portar els seus fills a 
l’escola en cotxe. Els principals 
motius són la preocupació per la 

32

Nens

 Caminar o pedalar, les millors 
 maneres d’anar a l’escola 

seguretat dels nens, els canvis 
de temps, la possibilitat que es 
distreguin i arribin tard i fins i tot 
que els mateixos nens rebutgin 
anar a peu a l’escola.

Beneficis d'anar 
a peu o en bici a l'escola
Malgrat aquestes preocupa-
cions, has de saber que els 
beneficis que pot aportar als 
teus fills el fet d’anar caminant o 
en bicicleta a l’escola són molts:

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

ESCOLA 
BRESSOL
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1. És saludable: caminar i 
pedalar permeten fer una mica 
d’exercici i fan que els teus fills es 
mantinguin en forma. 10 minuts 
seguits d’activitat i el seu cor, 
pulmons i ossos ho agrairan.
2. Poden divertir-se: durant 
el trajecte, tenen l’oportunitat 
de veure moltes coses, pensar, 
parlar amb els seus acompan-
yants, etc.
3. Afavoreix l’aprenentatge: 
anar a l’escola d’una manera 
activa millora l’estat d’ànim, la 
concentració, la creativitat i les 
habilitats per resoldre proble-
mes.
4. No contamina: com que no 
s’utilitza el cotxe, no s’emeten 

gasos que contaminen el medi 
ambient i d’aquesta manera, les 
persones que caminen o van 
en bici respiren un aire més net.
5. És cívic: caminar cap a 
l’escola farà que els teus fills 
coneguin més nens i facin noves 
amistats. A més, la convivèn-
cia entre veïns també millorarà 
si l’entrada al col·legi no està 
col·lapsada de cotxes.
6. T’estressaràs menys: pel 
fet de no haver de planificar els 
horaris per portar i recollir els 
petits. A més, evitaràs conduir 
en moments de molt de trànsit.
7. És una oportunitat perquè 
els nens aprenguin: durant 
el trajecte, si els acompanyes, 
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els pots ensenyar seguretat 
viària des del punt de vista dels 
vianants.
8. És convenient: si s’hi acostu-
men, els nens no només podran 
anar a peu a l’escola, també a la 
biblioteca o al parc.
9. Et resulta més econòmic: 
anar caminant redueix les 
despeses de combustible i, a 
més, si l’ús del transport públic 
és menor, les escoles es podran 
estalviar diners, ja que no hauran 
de disposar de tants autobusos.
10. És més segur: si hi ha 
molta gent caminant i en bici, 
els conductors tenen la sensació 
que han d’anar més poc a poc i 
ser més prudents.

Vía Augusta 4
Esquina Avda. Martí Pujol

Tel. 931 992 011

whatsup.es

Aprende inglés 
con tarifa plana 
y libertad de horarios.
¡Tú puedes!

MATRÍCULA
GRATUITA
Plazas limitadas

NENS.indd   3 07/10/2019   11:51:15



34

Redacció / api.cat

El saló és una de les estances 
de la casa on més ens centrem 
a l’hora de pensar en la decora-
ció. De fet, és en la qual més 
molèsties ens prenem i on més 
detallistes som, ja que no només 
hi passarem molt de temps sinó 
que quan tenim visites serà la 
part de la nostra llar on més 
temps passin. És per això que 
hem d’escollir a consciència 
tot allò que posarem al saló, 
especialment si són elements 
decoratius. I entre les moltes 
coses amb les quals podeu 
decorar el saló estan els quadres 
grans, que es convertiran en 
protagonistes del vostre saló i 
els objectes que més mirades 
atrauran quan rebeu convidats. 

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.

Les parets són l’espai perfecte 
per col·locar coses que realment 
cridin l’atenció, el lloc ideal 
perquè deixeu volar la vostra 
imaginació i decidiu com i amb 
quins quadres voleu cobrir-les. 
Per exemple, a la paret que hi 
ha darrere del sofà hi podeu 
col·locar un quadre que tingui la 

mateixa amplada que el sofà i 
que sigui molt cridaner. Si teniu 
el televisor penjat a la paret és 
recomanable que en aquella 
paret no poseu cap quadre.  Si 
teniu alguna paret més lliure 
podeu optar per col·locar dos o 
tres quadres grans que formin 
alguna composició.

 Quadres grans al saló 

Llar

` `

El teu ordinador és
molt lent?

tenim la SOLUCIÓ

93 460 31 10
www.integer.cat
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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 

FINANCIACIÓN 0% INTERÉS
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Aquests ingredients han arribat 
a convertir-se en un element 
indispensable en alguns plats 
i restaurants. Però hi ha molts 
altres tipus de llavors a part de 
les conegudes pipes de gira-
sol, i cadascuna d’aquestes 
aporta uns valors nutritius di-
ferents:
Les pipes de carbassa aju-
den a contrarestar els nivells 
baixos d’estrògens, per la qual 
cosa poden ajudar a les dones 

en l’etapa de la menopausa, 
controlant els fogots, millorant 
l’estat d’ànim i atenuant les mi-
granyes. També són beneficio-
ses pel sistema cardiovascular, 
equilibrant els nivells de coles-
terol; i prevenen dels proble-
mes de pròstata. La quinoa és 
una llavor amb alts continguts 
nutritius: té molta proteïna, és 
rica en calci, magnesi i man-
ganès, i és una bona font de 
vitamina B i E i fibra.Les llavors 

37

Gastronomia

 Llavors per incorporar a la teva dieta 

de cànem són riques en pro-
teïna, àcids grassos i vitamina 
E. El seu alt nivell de fibra i, la 
varietat d’amonoàcids essen-
cials i fitosterols que conté fan 
que sigui considerada un súper 
aliment. Altament energètiques 
i riques en omega 3 i antioxi-
dants, les llavors de chia són 
recomanades per millorar el 
rendiment esportiu i una opció 
per disminuir la ingesta de su-
cre. A més, la seva versatilitat 

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

Cuina Catalana
 i de Mercat

Carns a la brasa
Salons per reunions

i celebracions
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fa que es puguin incorporar a 
molts plats: des de batuts fins 
a hamburgueses. Amb impor-
tants component nutricionals 
com el caci, el magnesi, el zinc, 
la fibra, el ferro, la vitamina B1 
i el fòsfor, les llavors de sèsam 
poden combatre el colesterol 
dolent. En general poden aju-
dar a prevenir molts problemes 
de salut, influint els símptomes 
premenstruals. Les llavors de 
lli ajuden a controlar la hiper-
tensió i el colesterol i redueixen 
el risc de patir malalties hepàti-
ques. A part, l’oli de lli fermen-
tat s’ha provat eficaç en el trac-
tament de la dermatitis atòpica 
quan s’aplica sobre la pell.

93 782 17 58 · www.ibericfusion.com
Eduard Maristany, 197 local 2 (al costat del Port Marina Badalona)

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

gratis

GASTRONOMIA.indd   3 09/10/2019   11:40:32



38 39

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

L’arbre de l’oli de ben és 
una planta amb flor del gè-
nere Moringa. La moringa 
és un arbre originari del 
nord de l’Índia, que ofereix 
diversos recursos nutricio-
nals i energètics. Totes les 
parts de l’arbre s’utilitzen, 
però a Espanya el més fàcil 
d’aconseguir són les fulles 
dissecades i l’extracte, que 

es poden afegir a ensalades, 
sopes, infusions i batuts.
La moringa és rica en subs-
tàncies antioxidants que afa-
voreixen la salut i combaten 
les malalties degeneratives. 
A més és rica en fitonutrients 
que són eficaços per ajudar 
a construir un sòlid sistema 
immunològic i les seves fu-

lles presenten propietats an-
tiinflamatòries i són eficaces 
per a reduir la inflamació.
Aquesta planta també té 
grans quantitats de minerals 
com el potassi, el ferro o el 
calci. L'arbre de l'oli de ben 
també conté vitamina A que 
ajuda a prevenir les malalties 
oculars.

L’arbre de l’oli de ben, una planta 
tropical plena de propietats 

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
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TASACIÓ GRATUÏTA SENSE COMPROMÍS
T’OFERIM EL MILLOR PREU

DINERS A L’INSTANT
NO TANQUEM AL MIGDIA

COMPRA-VENDA OR I PLATA
Metro Pompeu i Fabra - Sortida Martí i Pujol

Tendències
 Aquests són els tons i acabats 
que voldràs per a la teva manicura 
de tardor 2019 

envolguda amant de les ten-
dències: sabem que ja t'has 
avorrit dels tons fluor en les un-
gles i estàs desitjant saber què 
es portarà aquesta temporada. 
Pots estar tranquil·la perquè, 
amb nosaltres, la teva mani-
cura de tardor 2019 tornarà a 
ser tot un èxit. Pren nota de les 
nostres propostes!

Les influencers aposten pels 
tons naturals
Després que les ungles multi-
color fossin les protagonistes 
absolutes de l'estiu en l'univers 
influencer, aquesta tardor torna 
amb força un clàssic: les ma-
nicures d'aspecte natural. Sen-
zilles i efectives en qualsevol 
ocasió, tenen l'avantatge afegit 
d'oferir un aspecte de mans 
cuidades amb poc esforç.

El ventall de possibilitats és 
molt ampli, servint des d'un 
simple esmalt transparent a un 
color nude pròxim al de la prò-
pia pell. No obstant això, dins 
d'aquesta categoria, hi ha un 
to que tindrà un extra de prota-
gonisme: el rosa pastís gairebé 
nude. It Girls com Chiara Fe-
rragni, Carla Hinojosa, Teresa 
Bass i María Pombo ho han 
confirmat!

El negre, atrevit i sofisticat
Cada vegada hi ha més dones 
que han deixat de pensar que 
les manicures en color negre 
estan reservades a un tipus 
concret de gent o a un tipus 
concret d'ocasions. Per això, 
aquest serà un dels tons reis 
de la temporada. I és que, igual 
que succeeix amb la roba, el 

negre pot ser un bàsic per a 
les ungles, que aporti sofistica-
ció i un punt atrevit a qualsevol 
look. Fins i tot en el treball!

Tons metal·litzats, per 
a ocasions especials (o no)
Res millor per a combatre la 
baixada de temperatures i els 
dies grisos que amb una mani-
cura original i plena de vitalitat. 
Per això, els acabats d'efecte 
metal·litzat o cromatge esta-
ran a l'ordre del dia, en tota 
mena de tonalitats. A més, al 
costat del clàssic glitter, són 
una opció ideal per a lluir en 
esdeveniments especials i de 
cara a les pròximes festes de 
nadal (que, en res, les tenim 
damunt). Serà el complement 
perfecte per a qualsevol esti-
lisme.
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idealista.com

A Espanya, la mult inacio-
nal WeWork va arribar per 
plantar cara als principals 
operadors del sector. Un 
d'ells és Attico, que ja dispo-
sa de sis centres a Barcelona 
i té la mirada posada a la 
resta del país. "L'enrenou 
provocat per aquest fet pot 

provocar certa desconfiança 
en les persones que no estan 
dins el negoci. Però cal fer 
una anàlisi real: es parla de 
la situació d'una empresa en 
concret, no de tot el sector 
del 'coworking'. 
Les xifres d'augment de la 
demanda d'espais flexibles 
mos t ren  e l  bon  moment 
en què es troba el sector, i 

indiquen que la cosa seguirà 
així. La reflexió hauria d'estar 
vinculada amb els models 
de creixement que tenen les 
empreses com WeWork i que 
proliferen en el mercat ameri-
cà, explica Gabriel Espin, un 
dels fundadors de Attico. És 
un model que ha arribat per 
quedar-se i  que conviurà 
amb altres.

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

Els experts auguren 
llarga vida al 'coworking'

Immobiliària

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   1 07/10/2019   11:04:02



La tranquil·litat d’una trucada.
Des de qualsevol lloc en qualsevol moment.

Atenció 24h.

93 497 0 497
www.pfb-serveisfuneraris.com

SERVEIS
FUNERARIS

Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Si tens parella, podries 
viure alguna tensió amb la 
seva família per un tema 
patrimonial o econòmic. 
Imaginació desbordant 
amb Lluna/Neptú per 
Casa XII. Estaràs inspirat.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Urà oposat a Venus al 
sector de la parella, indica 
que en aquest moment 
de la teva vida, la llibertat 
és un bé molt preuat i no 
vols relacions on et sentis 
massa lligat.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

El sector laboral demana 
la teva atenció. Si no 
estàs satisfet amb el teu 
lloc de treball, no deixis 
de cercar altres opcions. 
Concreta objectius i tot 
serà més fàcil.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Estàs disposat a complir 
a m b  u n a  ag e n d a 
professional, però això 
pot entrar en conflicte amb 
la família. Serà important 
organitzar-se, també cal 
gaudir dels qui estimes.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Pot ser que tu demanis 
entrega i lleialtat i a l'altra 
banda et trobis amb algú 
poc compromès. No 
deixis que els fantasmes 
del passat segrestin la 
teva tranquil·litat.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

APlanifiques cap on vols 
dirigir les passes. Més 
tranquil·litat i augment 
del bon humor. Pots 
sentir que hi ha algú 
interessat en tu, però 
encara no es mostra 
obertament.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Amb Mercuri i Venus 
per Casa V, et planteges 
tenir descendència. Aviat 
el Sol en aquest sector 
augmentarà la fertilitat. 
Possibles desplaçaments 
extres, per motius laborals.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Amb l'aspecte del sol amb 
Júpiter, pots experimentar 
un augment de la vitalitat 
i del bon humor. Es pot 
donar l'escenari per iniciar 
una relació, però sigues 
prudent.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Els projectes de parella 
poden estabilitzar-se, 
sense perdre el toc de 
màgia necessari per 
gaudir del dia a dia. 
Sembla que encara hi ha 
algun assumpte domèstic 
per resoldre.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

To t  i  q u e  e n c a r a 
arrossegues dubtes o 
pors, estàs disposat 
a passar pàgina i a 
allunyar-te del que ja no 
t'aporta res. Si cerques 
feina, potser caldrà 
actualitzar-se.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

La Lluna al costat de 
Neptú al teu sector de 
l'economia, pots inclinar-
te a compartir els recursos 
amb persones que ho 
necessiten. Possible 
viatge, vinculat a una 
amistat.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Si tens parel la, en 
aquests dies poden 
sorgir discrepàncies 
per qüestió de l'ús dels 
diners. Sembla que 
hi ha bona connexió 
emocional amb els 
amics i això et fa feliç.

Facilitat Imma del Destí · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres Dites

«Excel·lent mestre és aquell 
que, ensenyant poc, fa néixer 
en l'alumne un desig gran 
d'aprendre»

Arturo Graf

«Ballar quelcom pel cap a algú»
Significat: pensar en una cosa, rumiar una cosa, 
intentar recordar una cosa
En castellà: recordar vagamente una cosa

PASSATEMPS.indd   2 08/10/2019   9:52:50
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

La primera setmana del mes 
d’octubre ha estat marcada per 
una normalització de la tempe-
ratura. Després de dies i dies 
de calor i xafogor, l’arribada 
d’una massa d’aire més fresca 
va fer baixar el termòmetre 
dijous a primera hora del matí 
fins a valors de 16,6 °C al centre 
de la ciutat i de 13,1 °C al coll 
de la Conreria. Durant aquelles 
jornades el temps va ser força 
tranquil, en conjunt, marcat per 
la presència de núvols baixos 
que durant el cap de setmana 
van arribar a deixar alguna 
roina. Tot i això, no hi va haver 
precipitació apreciable. Cal 
recular fins al 21 de setembre 
per trobar una jornada de pluja. 
Tenint en compte que l’octubre 
és el mes més plujós de l’any, 
que en tota la primera setmana 

Dimarts de la setmana passa-
da es va poder observar un 
cumulonimbus molt desenvo-
lupat en direcció nord, coinci-
dint amb la posta de sol. La 
potent nuvolada, que va deixar 
una forta tempesta a comar-
ques com la Garrotxa, va 
agafar unes tonalitats verme-
lloses d’allò més fotogèniques. 
Imatge de Marta Ballester.

Temp màx 24,4 °C el dia 1

Temp mín 16,6 °C el dia 3

Hr màx 90% el dia 1

Hr mín 46% el dia 3

Press atm màx 1019,0 hPa dia 6

Press atm mín 1007,8 hPa dia 1

Vent màx 43,5 km/h (est) 
el dia 1

 Precipmàx 24h 0,0 l/m2 

 Precip anual 287,2 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

no hagi plogut ni un sol dia no 
és una bona notícia. El dèficit 
de precipitació d’aquest any 
està sent notícia a gairebé tot 
el país. Hi ha indrets de les 
Terres de l’Ebre on, des de 
l’1 de gener, amb prou feines 
s’han acumulat 100 l/m2. A 
Badalona la situació és una 
mica millor, però tot i això ha 
plogut ben poc.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

Setmana del 
30 de setembre 

al 6 d’octubre

PASSATEMPS.indd   3 08/10/2019   9:52:52
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Anuncis per paraules

TREBALL
 

SE PRECISA DEPENDIEN-
TE 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, niños y limpieza. Por 
las mañanas. Con referencias. 
617 938 033
CHICA SE OFRECE para 
cuidar personas mayores, niños 
y limpieza.  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
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidar personas mayores, 
niños y limpieza. Con experien-
cia y referencias. Por horas, 
fines de semana y noches. 
612 270 105
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 
y  niños. Externa o por horas. 
657 929 326
CHICO 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 y labores del hogar, en las 
mañanas. 634 640 306
CHICA BUSCA TRABA-
JO para limpieza y cuidado de 
personas mayores. Media jorna-
da o por horas. 
620 658 149
CHICO SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 
y labores del hogar. Interno u 
externo. Disponibilidad inmedia-
ta. 631 148 072
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños, limpieza. Fija 
o por horas. Disponibi l idad 
inmediata. 671 268 854
PALETA DE CAMPRODÓN, 
para todo t ipo de reformas: 

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

CLASSIFICATS.indd   2 09/10/2019   15:22:02
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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
9 d'octubre 
• Andrés Arrufat Pellicer

8 d'octubre
• Teresa Ollé Casas
• Carmen Gil Carballo
• Jordi Cuspinera Piñol
• Concha García Murat
• Ángel García Gámez
• Luis Cerdán Sánchez
• Rosa María García Martorell

7 d'octubre
• Vicenç Gatell Quinquilla
• Luis Sánchez Blanco
• Remei Pujol Franch
• Manuela Carrasco Trigo
• Juan Manuel Morales Plaza

6 d'octubre
• Rogelio Tellado Bel
• Carles Amat Vilà
• Josep Miró Farràs
• Elena Picó Villagrasa
• Fernando Arrojo Ramonet
• Toni Cazorla Navarro

baños, cocinas, terrazas. 
669 069 172
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores. Fija o por horas.
640 069 141 
INFORMÁTICO PÁGINAS 
WEB para Autónomos, Pymes, 
Clubs y Entidades. 628 921 054

VARIS

COMPRO ANTIGUEDA-
DES: muñecas, Scalextrics, 
G e y p e r m a n ,  M a d e l m a n , 
tebeos, comics, objetos religio-
sos y militares puros plumas 
licores l ibros y mucho más. 
Pago inmediato 627 937 101

COMPRAMOS LIBROS , 
juguetes,  comics,  c romos, 
antigüedades, plumas, puros, 
objetos religiosos, restos pisos 
y casas. Pago al momento. José 
Miguel. 679 736 491
G R A C I A S  E S P Í R I T U 
SANTO LMG

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 

AMISTATS

VIUDO 65 AÑOS busco mujer 
española extranjera amistad 
relación estable 698 278 856 
ENAMORA’T. Troba parella. 
Presentac ions garant ides. 
T’ajudem. T’escoltem. Carme. 
6 6 7  9 5  9 4  31  W h a t s A p p 
comoconocerte.com Dades facilitades per Pompes Funebres

ES TRASPASSA 
CENTRE D’ESTÈTICA 

A BADALONA PER 
JUBILACIÓ.

INTERESSATS 
TRUCAR AL 
670 743 014

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONES, 

ALBAÑILERIA, 
ELECTRICIDAD, 

FORTANERIA, GAS, 
PINTURA, ECONÓMICO

670 -232 -977

ES NECESSITEN 
Repartidor de comandes a domicili 
(Imprescindible Carnet de conduir) 
Caixeres, peixateres, carnissera/
xarcutera amb experiencia per a 

Supermercats de Badalona. Interessats/des enviar 
C. Vitae a meritxell_ayra@condis.es

CLASSIFICATS.indd   3 09/10/2019   15:22:03
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Any 1962,Sr. Diego i Sra. vénen d’agafar aigua de la Font 
en l’Av. Bac de Roda. Barrí Moreira.
Foto antiga: Antoni Gómez
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 07/10/2019   10:45:56



Distribuïdors oficials del TOT

Nou distribuïdor

Renovació distribuïdor

HORARI
de 8h a 14h. de dilluns a dijous. 
Divendres de 7.30h a 20h. Dissabtes de 7.30 a 15h.

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!

Marques Sant Mori s/n
93 397 91 63 · 658 91 81 51

Plaça Pomar, 3 · 645 45 00 32

Horari:
de 7 A 14h matí, i de 16 A 20h tarda.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Ens agrada el TOT perquè és una revista de sempre i 
ens informa de tot el que passa a Badalona.

Forn Pa Artesà Pomar

Avda. Martí Pujol, 495-519 · 93 497 01 25

Amb totes Les seccions Peixateria, Fruiteria, 
Carnisseria i Xarcuteria al tall i forn cafeteria. Peix de la 
Llotja de Badalona. Cada dia a partir de les 13 h. 
S'agafen encàrregs al forn al 93 706 78 98

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. 

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd   1 07/10/2019   12:59:15
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