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* Les freqüències de pas són aproximades

SERVEIS ESPECIALS D’AUTOBÚS
AL CEMENTIRI DE SANT PERE (BADALONA)

26-31 octubre / 1-2 novembre

26-28-29 -30-31 OCTUBRE
(HORARI DE DIA FEINER)

B3 LLEFIÀ-CEMENTIRI-GUIXERES
CADA 
15’

Barris als que serveix: 
Lle� à, Sant Roc, Gorg, Progrés, Centre, Morera, Pomar

Entre les 9.00 i les 18.00 h. farà el recorregut per l’interior del cementiri.

DIUMENGE 27 OCTUBRE
(HORARI DE DIA FESTIU)

B3 LLEFIÀ-CEMENTIRI-GUIXERES
CADA 
10-15’

Barris als que serveix: 
Lle� à, Sant Roc, Gorg, Progrés, Centre, Morera, Pomar

Entre les 8.00 i les 15.00 h es reforçarà el servei i 
farà el recorregut per l’interior del cementiri.

DIVENDRES 1 NOVEMBRE

SE1 PL. TRAFALGAR-N II-CEMENTIRI
CADA 
15’

Barris als que serveix:
Lle� à, Artigues, Sant Roc, Gorg, Can Claris, Raval, Progrés, 
Centre, Casagemes, Canyadó, Morera

De 8.00 a 19.00 h.

SE2 PL. TRAFALGAR-LA SALUT-CEMENTIRI
CADA 
20’

Barris als que serveix:
Lle� à, La Salut, Sistrells, Lloreda, Nova Lloreda, Sant Crist, 
Bufalà, Bonavista

De 8.10 a 19.00 h.

B3 LLEFIÀ-CEMENTIRI
CADA 
10-15’

Barris als que serveix:
Lle� à, Sant Roc, Gorg, Progrés, Centre, Morera, Pomar

De 8.00 a 19.00 h. es reforçarà el servei i 
farà el recorregut per l’interior del cementiri.

DISSABTE 2 NOVEMBRE 

B3 LLEFIÀ-CEMENTIRI-GUIXERES
CADA 
15’

Barris als que serveix: 
Lle� à, Sant Roc, Gorg, Progrés, Centre, Morera, Pomar

Entre les 9.00 i les 18.00 h. farà el recorregut per l’interior del cementiri.

Més informació:

@Mobilitat_AMB
@tusgsal_ofi cial 

Disponible a App Store i Google Play
AMB Mobilitat

@MobilitatAMB
@tusgsal

www.tusgsal.cat
www.amb.cat/mobilitat
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Garantim  
l’aigua a qui  
no la pot 
pagar amb els 
nostres ajuts i 
bonificacions 
socials
28.545 famílies ja s’han 
beneficiat del nostre Fons 
de Solidaritat. Informa-te’n 
a aiguesdebarcelona.cat.
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 Concentracions contra la sentència 
 del Procés a Badalona  

La Setmana

Sentència | Carles Carvajal

Poc després d’anunciar-se la 
sentència dels Procés, dilluns al 
matí,  a Badalona van començar 
les primeres reaccions. La plaça 
de la Vila va ser l’escenari de la 
principal concentració, que a 
més va coincidir amb la convo-
cada cada dilluns al matí per la 
Marea Pensionista. El carrer 
Francesc Layret va estar tallat, 
durant part del matí. Alguns 
concentrats també van tallar 
la cruïlla de Martí i Pujol amb 
Via Augusta, fins al migdia. A la 
tarda, centenars de persones es 
van concentrar, promoguda per 
ANC i Òmnium, a la plaça de la 
durant més de 3 hores. En els 

parlaments, els representants 
de les entitats van mostrar el 
seu descontentament amb la 
sentència que van qualificar 
d’infame. Moltes de les perso-
nes concentrades a Badalona 
van marxar, cap a quarts de 
set de la tarda a Barcelona per 
unir-se a les concentracions 
de plaça Sant Jaume. D’altres 
ciutadans van seguir concen-
trats fins més enllà de les 9 de 
la nit. A la ciutat, les mobilitza-
cions han seguit durant tota la 
setmana, amb talls puntuals de 
l'autopista, dimecres, i també 
a carrers principals del Centre, 
per part d'estudiants i ciuta-
dans, convocats per les xarxes 
socials. 

5

Reaccions polítiques 
a Badalona davant la 
sentència del Procés
La sentència dels polít ics 
presos va ser condemnada, 
en un comunicat conjunt, per 
les forces de Guanyem, ERC, 
En Comú Podem i Junts. En el 
comunicat, les quatre forces 
explicaven que condemnaven 
sense matisacions la sentència 
i manifestaven el seu posicio-
nament clar en defensa dels 
drets democràt ics, c ivi ls i 
polítics, de protesta i de lliber-
tat ideològica, així com dels 
valors republicans. Les quatre 
formacions, cridaven a la cerca 
d'una solució política, dialoga-
da i democràtica del conflicte, a 
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la vegada que aposten per una 
resposta transversal i unitària a 
la sentència del 1O dictada pel 
Tribunal suprem. Dilluns també 
feia un comunicat l'alcalde, 
Àlex Pastor, que instava a 
tothom a manifestar-se lliure-
ment, però també de respectar 
els ciutadans que no vulguin 
manifestar-se. D’altra banda, 
la bandera d'Espanya va onejar 
durant una estona a mig pal 
a la façana de l'Ajuntament 
de Badalona, dilluns al matí. 
Regidors d’ERC, Guanyem 
i Junts la van despenjar i 
van col•locar una pancarta 
on reclamava la llibertat dels 
presos polítics. Ràpidament va 
ser despenjada, per funciona-

ris municipals, per fer complir 
l’ordenança. Aquest fet va ser 
aprofitat per Albiol per fer un 
vídeo carregant cap a l’alcalde 

Pastor  per "permetre a ls 
independentistes" l'acció de 
despenjar la bandera espan-
yola.

Girona, Berga, Vic, Tàrrega i 
Tarragona. Són els punts de 
partida de les cinc Marxes 
per la Llibertat convocades 
per l ’Assemblea Nacional 
Catalana per protestar contra 
la sentència del procés. Van 
arrencar d imecres cap a 
Barcelona, on han d’arribar 
aquest divendres al migdia. La 
marxa que va sortir de Girona 

“La Marxa per la Llibertat” arribarà aquest 
divendres a Badalona

arribarà a Badalona aquest 
divendres al matí. La previsió, 
segons els organitzadors, serà 
passar pel lateral de la C-31 a 
Badalona, un cop entri dins de 
la ciutat, i arribi cap a les 11h 
del matí d’aquest divendres 
a la plaça Alcalde Xifré. Des 
d’aquest punt, la Marxa anirà 
cap a Sant Adrià de Besòs per 
entrar a Barcelona.

Condemnes 
del Tribunal Suprem:
Junqueras: 13 anys
Forcadell: 11 anys i 6 mesos
Turull, Romeva i Bassa: 
12 anys
Forn i Turull: 
10 anys i 6 mesos
Cuixart i Sànchez: 9 anys

Actualitat-4-5.indd   3 16/10/2019   15:27:00



6

Els agents cívics pentinen Badalona
per resoldre conflictes quotidians

Ciutat | Redacció

L'Ana la Riva i la Sílvia Badia 
són agents cíviques al distric-
te primer de Badalona, des 
de principis d'any. N'hi ha a 
tots els districtes de la ciutat, 
en dos torns diaris, de matí i 
tarda, que passegen identifi-
cats amb una armilla. A través 
d'un programa d'ocupació, els 
agents van formar-se prèvia-
ment en mediació, abans de 
sortir al carrer. Amb el suport 
de la Guàrdia Urbana, i el 
coordinador de cada distric-
te, pent inen cada dia els 
carrers de Badalona inten-
tant resoldre conflictes cívics. 
Els agents tenen establerts 
diverses campanyes per fer 
arribar al ciutadà, ara mateix 
per exemple s'està treba-
llant la tinença d'animals i el 
reciclatge de cartrons amb 
els botiguers de la ciutat. 
L'Anna i la Sílvia expliquen 
al TOT que noten que servei-
xen de "filtre" per evitar que 
la Guàrdia Urbana pugui 
multar. "Nosaltres informem 
prèviament i donem consells", 
aclareixen les agents. Elles 
també presten el seu servei 
en algunes escoles de la ciutat 
per regular el transit, com per 
exemple a l'escola Badalo-
na Port, on fa uns mesos un 
cotxe va atropellar un pare 
d'un alumne del centre. A 
més, les agents també ensen-
yen als més petits com creuar 
correctament en un pas de 
vianants. Depenen del distric-
te, els agents estan traslla-
dant, de mitjana, més de 50 
conflictes setmanalment.

Els agents i les agents 
cíviques anoten els 
desperfectes del mobiliari 
urbà
Una altra de les feines que 
també rea l i t zen aquests 
agents és poder fer un llistat 
de to ts  e ls  e lements  de 
mobiliari urbà que tenen algun 
desperfecte. Per exemple, si 
un fanal no funciona o notifi-
quen a l'Ajuntament perquè 
ho reparin. Molts veïns també 
aturen als agents per comuni-
car-los incidències al mobilia-
ri urbà. L'Ana i la Sílvia ens 
expliquen que alguns ciuta-
dans ja les coneixen i els 
comuniquen si un banc s'ha 
trencat o bé un joc infantil no 
funciona. D’altra banda, els 
agents també actuen en punts 
negres on detecten actituds 
incíviques, com per exemple 
l ’acumulac ió de car t rons 
i  deixal les. Un d ’aquests 

Les dues agents cíviques, la setmana passada, a la Rambla 

punts on van actuar aquests 
agents va ser els contenidors 
soterrats del carrer Francesc 
Layret, davant del BBVA, on 
s’acumulaven força cartrons 
fora dels contenidors. 

La principal queixa: els 
gossos sense lligar
L'Ana i la Sílvia ens expli-
quen que una de les queixes 
més repetides, per part dels 
ciutadans, és la quantitat de 
gossos sense lligar que els 
propietaris passegen pels 
carrers. Per exemple, aques-
ta queixa s'ha repetit al parc 
de Ca l'Arnús, on fins i tot, 
una escola bressol va deixar 
d'anar-hi amb els més petits 
perquè hi havia molts gossos 
sense lligar. Ara, segons les 
agents, aquesta escola ha 
tornat al parc, gràcies a la 
seva campanya d'informació 
cap als propietaris d'animals. 

7
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Denuncien una agressió homòfoba
al barri del Gorg

Societat | Redacció

El periodista Arnau Martínez 
va denunciar, a través de les 
xarxes socials, una agres-
sió homòfoba que s’hauria 
produït la nit de divendres 
a dissabte als voltants del 
metro del Gorg. Segons va 
relatar Mar tínez, diverses 
persones van començar 
a insultar i també increpar. 
Minuts més tard, aquestes 
persones van tornar, uns 5 o 
6, segons va relatar l’Arnau,  
van començar a propiciar 
puntades i també amenaçar-
los amb una navalla. Els nois 
van poder escapar i avisar la 

policia des d’un bar. Els agents 
van acompanyar els nois a 
l’entrada del metro, segons 
Martínez. Aquesta agressió 
homòfoba va tenir reaccions 
per par t de l ’Observator i 

Els fets van passar el passat divendres als voltants del metro del Gorg 

Homofòbia i de l’alcalde de 
Badalona, Álex Pastor que va 
condemnar els fets la mateixa 
nit de dissabte, informació que 
va avançar el TOT a les seves 
xarxes socials. 
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Més de 3.000 alumnes badalonins 
rebran ajudes per beques menjador

Badalona posa al dia el contracte de manteniment
dels 27.000 fanals de la ciutat 

Educació | Carles Carvajal

Els alumnes badalonins rebran 
aquest curs, 2019-20, un total d’ 
d'1.897.707,49 euros en beques 
menjador, segons dades facilita-
des per fonts municipals al TOT. 
Fins ara, l'assignació d'ajuts 
de menjador pels alumnes de 
la ciutat es donen gràcies al 
conveni de col·laboració entre 

Ciutat | Carles Carvajal

L’any 2016, amb el govern 
anterior, va convocar-se un 
concurs per adjudicar el servei 
de manteniment de l’enllumenat 
públic dels carrers de Badalona. 
De fet, des de l’any 2011, amb 
el govern del PP, no hi havia 
un contracte de manteniment 
de l’enllumenat actualitzat. El 
darrer ple de l’Ajuntament va 
aprovar aquest contracte, per 
un període de 3 anys, amb 

l'Ajuntament de Badalona i el 
Consell Comarcal del Barce-
lonès, ens en via d’extinció. 
Durant el curs passat, a la ciutat, 
van donar-se 3.405 ajudes. El 
Consell Comarcal del Barce-
lonès és qui aprova la convoca-
tòria pública per a la concessió 
d'ajuts individuals de menjador 
cada curs escolar, en exercici de 
les competències que li delega 

un pressupost superior als 5 
milions d’euros. El nou contracte 
suposa diverses novetats, com 
un augment en la periodicitat 
de les neteges dels fanals, fins 
ara era cada 3 anys i ara serà 
cada any i mig, incorporar la 
gestió energètica, realitzar una 
valoració dels defectes detec-
tats en les inspeccions o millorar 
la comunicacio d’incidències, 
per part dels ciutadans, perquè 
sigui més fàcil comunicar-ho a 
l’Ajuntament.  

9

el Departament d'Ensenyament. 
I és tanmateix qui marca els 
cr iter is per a l 'atorgament 
dels ajuts. El Departament de 
Serveis Socials, estableix la 
complementarietat de l'ajut i 
valora la situació de risc social, 
l'emergència o  urgència social 
i la puntuació total del CCB 
(circumstàncies familiars, renda 
familiar, altres).

Quants fanals 
il·luminen cada 
nit Badalona?

27.029 làmpades
349 làmpades
        en atenuat

26.437 llumeneres
18.887 suports
426 quadres de 
comandament 
*Dades de febrer de 2019
Ajuntament de Badalona
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Mor un paracaigudista 
de Badalona a la Llosa
del Cavall

Comissió per modernitzar 
l’Ajuntament de Badalona

La Marea Pensionista 
de Badalona marxen a 
Madrid

Un paracaigudista de 35 anys i 
veí de Badalona va morir dissa-
bte després de saltar des de 
la presa de la Llosa del Cavall 
(Solsonès). El cos el va trobar la 
Unitat Subaquàtica dels Mossos 
d'Esquadra després de deu 
hores de recerca, després de 
saltar des del pantà en un espai 
on té un espai dedicat a esports 
d’aventures.

L'Ajuntament de Badalona ha 
posat en marxa la Comissió 
d'Estudi per a la Modernitza-
ció i Descentralització Munici-
pal proposada per Junts, 
ERC-Avancem-MES i Guanyem 
Badalona. Els grups asseguren 
que hi ha un "col·lapse munici-
pal" on han denunciat la lentitud 
i la ineficàcia del consistori. La 
resta de grups, amb el govern, 
formen part de la Comissió.

Diversos membres de la Marea 
Pensionista de Badalona 
han marxat a Madrid, aquest 
dimecres, per participar d’una 
concentració a nivell estatal. Els 
badalonins, que cada dilluns al 
matí surten a manifestar-se a la 
plaça de la Vila, han fet sentir la 
seva veu a la capital de l’Estat. 
Els jubilats demanen millorar 
les pensions per part del govern 
espanyol.

9

Venen nínxols dels cementiris
de Badalona per Wallapop,
tot i estar prohibit

Societat | Carles Carvajal

Es venen nínxols de Badalona, 
tant del cementiri vell com del 
nou, a través de l'aplicació de 
mòbil Wallapop. Durant els 
darrers dies, segons ha pogut 
comprovar aquest mitjà, han 
aparegut diversos anuncis de 
venda de nínxols per internet. 
De moment n'hem trobat dels 
dos cementiris de la ciutat, 
a preus que oscil·len entre 
els 3.000 euros, en el cas del 
cementiri vell i de fins a 6.000 
euros en el cementir i nou. 
De fet, el TOT s'ha posat en 
contacte amb els venedors 
de nínxols que han confir-
mat aquesta venda. Aquests 

asseguren que si renuncien 
al sepulcre, l'Ajuntament s'ho 
queda. Segons els propietaris, 
que han volgut mantenir el 
seu anonimat, la compraven-
da es fa davant d'un notari. 
Fonts municipals han aclarit al 
TOT que no es poden vendre 
els nínxols dels cementiris 
de Badalona perquè no són 
de propietat. El consistori ha 
recordat que aquests sepul-
cres són concessions, normal-
ment d'uns 25 anys. Si algú no 
vol el nínxol, dels dos cemen-
tiris de Badalona, ho ha de 
comunicar-hi a l'Ajuntament, 
que n'és la propietària, però 
en cap cas el pot vendre, ni per 
xarxes ni personalment.

Imatge dels dos anuncis de la venda de nínxols a Wallapop 
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Badalona obre la primera gasinera 
amb finalitats formatives

Ciutat | Redacció

La ciutat de Badalona és la 
primera a Catalunya que compta 
amb una gasinera, o estació 
de càrrega de vehicles de gas 
natural vehicular (GNV), que 
s’ha situat a Montigalà, en l’edifici 
seu del Gremi d’Instal·ladors 
del Barcelonès Nord i el Baix 
Maresme (AEMIFESA). Aquest 
equipament s’ha destinat especí-
ficament per a la formació dels 
professionals instal·ladors, 
per tal de fomentar la seva 
instal·lació a clients comercials 
i industrials.

La gasinera s’ha presentat aquest dijous a Montigalà 

11

Les entitats de cultura 
volen cobrar part 
de les subvencions

Badalona prepara el 
II Mercat Medieval de 
tardor

Montgat estrenarà 
una nit dedicada a les 
bruixes

Aquesta setmana, la coordi-
nadora d’entitats badaloni-
nes de cultura tradicional i 
popular catalana ha emès un 
comunicat on asseguren que 
l’Ajuntament de Badalona no 
ha pagat la primera part dels 
diners, en subvencions, que 
s’havia de pagar abans de 
l’inici de les Festes de Maig, 
ara fa ja mig any. 

El pròxim cap de setmana, 
dies 26 i 27 d’octubre, la 
plaça Pompeu Fabra acollirà 
la segona edició del Mercat 
Medieval de tardor. Durant 
els dos dies podreu trobar 
parades d’alimentació i artesa-
nia acompanyades d’activitats 
que recordaran l’època medie-
val. El Mercat està organitzat 
per l’associació badalonina 
Festa Medieval Sant Jordi.

La nova entitat montgatina Acció 
Feminista de Montgat ha organit-
zat la primera Nit de Bruixes que 
es celebrarà a l’Espai Jove el 
dijous 31 d’octubre al vespre. La 
Nit de Bruixes començarà a les 
19 h amb una xerrada, i també hi 
haurà un taller d’astrologia i un 
sopar col·laboratiu amb música. 
La nit de bruixes coincidirà amb 
la nit de la Castanyada. 

Un equipament innovador
La instal·lació de Badalona, 
que consta d'un compressor 
de recàrrega de gas natural 
comprimit (GNC) per a vehicles 
de gas natural, és un mòdul 
de recàrrega més petit que els 
habituals que es poden trobar 
a les gasineres públiques. Té 
la característica que es pot 
instal·lar en habitatges parti-
culars o establiments i locals 
públics sempre que estigui a 
l'exterior i, fins i tot, també hi ha 
models similars més petits que 
es poden instal·lar a garatges 
d'habitatges unifamiliars.

Titus amplia l’oferta d’oci nocturn 
amb una nova discoteca a Can Ribó
Oci | Redacció

L'empresari badaloní, Ramon 
Fonollà, presentarà el pròxim 
dimecres, 23 d'octubre, en 
societat un nou local d'oci 
nocturn a Badalona, l'"Espai 
Titus", a l'antic edifici de la 
discoteca El Cel, a Can Ribó. 
Segons Fonollà, aquest nou 
local neix amb la voluntat de ser 
el local de referència de Barce-
lona el Maresme. L'empresa 

badaloní té al darrera més de 
50 anys d'experiència en el món 
de l'oci nocturn com a Titus, 
Titus Carpa i Titus Masnou. La 
idea, d'aquest "Espai Titus" és 
adreçar-se a una clientela una 
mica més gran que l'habitual 
que omple la Carpa cada cap de 
setmana. La inauguració oficial 
serà divendres dia 25 a partir de 
les 23.30h , i s'ha programat un 
concert en directe del cantautor 
badaloní, David Ros.
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S’inaugura l’exposició “Menuda Badalona!” al Màgic 

El pròxim dimecres 23 d’octubre 
a les 16h, s’inaugurarà, al 
vestíbul del Màgic Badalo-
na, l’exposició temporal de 
les maquetes del projecte 
“Menuda Badalona!”.  Fins 
a finals de novembre, els 

visitants del Màgic Badalona 
podran veure 10 maquetes de 
llocs emblemàtics de Badalona 
realitzades pels instituts de la 
ciutat, tot utilitzant la impressió 
3D i altres tecnologies de fabri-
cació digital.

11

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

Llogar per menys 
de 680 euros és (gairebé) 
impossible a Badalona
Llogar un pis a la majoria de 
barris per menys de 680 euros 
al mes és una tasca pràcti-
cament impossible, segons 
diversos portals d’habitatges, 
que el TOT ha analitzat a 
través de les ofertes disponi-
bles a diferents webs immobi-
liàries. Aquest dimecres, el pis 
més barat anunciat a internet, 
situat al barri de Lloreda, amb 
50 metres quadrats dispo-
nibles costa 680 euros. Per 
uns 700 euros trobem alguns 
habitatges en lloguer, però 
cap al Centre de Badalona. 
En aquesta zona, segons els 
diversos portals, els pisos de 
lloguer poden arribar a costar 
uns 1.000 euros de mitjana. 
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La Setmana en imatges

Dos contenidors de color rosa per al reciclatge de vidre per a fer front del càncer de mama
El Port de Badalona present al Saló Nàutic de Barcelona 
Homenatge al president Lluís Companys al seu monòlit de Badalona 
L’escola Lestonnac de Sant Roc celebra els seus 50 anys 

1

2

3

4

1

2 3
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PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
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Esports

Bàsquet | Jordi Creixell

La temporada just està fent les 
seves primeres passes, però 
aquest dissabte el Joventut ja 
haurà d'afrontar una primera 
"final" davant de l'Estudiantes 
(20.30h). Les quatre derrotes 
a la Lliga Endesa, que deixen 
els verd-i-negres a la cua 
de la classificació, obliguen 
a reaccionar com més aviat 
millor i la visita dels madrilenys 
a l'Olímpic es presenta, sobre 
el paper, com una bona oportu-
nitat per fer-ho. Tot i això els 
madrilenys, que sumen ja dues 
victòries, no ho posaran gens 
fàcil a una Penya que també 
haurà de saber gestionar la 
pressió que suposa la necessi-
tat imperiosa de guanyar.  
Els 30 bons minuts que l'equip 
va fer al camp de l'Unicaja són 
el camí a seguir. Els de Carles 
Duran van oferir símptomes 
evidents de millora en l'apartat 
defensiu, sobretot en el primer 
temps, i van arr ibar amb 

L'Estudiantes, nou examen a l'ACB

Alen Omic, contra l'Unicaja. / ACB Photo: G. Pozo

opcions al darrer quart (53-53). 
En els últims deu minuts, però, 
la Penya, superada físicament 
pels malaguenys,  es va anar 

desfent per acabar encaixant 
una nova derrota per 77-65, un 
resultat enganyós vist el desen-
volupament del matx. 

1514

El Seagull s'ha enfilat fins al cinquè lloc de la 
classificació després d'assaltar el camp del 
Saragossa (1-2). Primer triomf fora de casa de 
les Gavines, que van posar rumb a la victòria 
amb dos gols en la primera mitja hora de partit. 
Yosse i Irina Uribe van ser les golejadores del 
Seagull, que aquest diumenge (12h) rep l'Athletic 
Club B a l'Estadi. / Foto: @CE_Seagull

 El Seagull trepitja fort a la lliga

La pista poliesportiva de la plaça del Gas 
va viure, el passat diumenge, una jornada 
de futbol sala per a persones amb paràlisi 
cerebral. Aquesta era la V edició d’aquesta 
Diada, organitzada per l’AE Badalonés amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Badalona i 
la Federació Esportiva Catalana de Paralítics 
Cerebrals (FECPC).

V edició de la Diada de futbol sala adaptat

El fet de jugar ACB i Eurocup 
no dona gaire marge a la 
Penya, que ha d'afrontar un 
calendari molt atapeït. A l'hora 
de tancar aquesta edició els 
verd-i-negres s'estaven enfron-
tant al Darussafaka a l'Olímpic 

La setmana que ve, dos desplaçaments llargs
i la setmana que ve, després 
de rebre l'Estudiantes, hauran 
d'afrontar dos desplaçaments 
llargs seguits, a les pistes de 
l'Unics Kazan (el dimecres 23) 
i l'Herbalife Gran Canària (el 
dissabte 26). 
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Futbol | J. C.

El Badalona va poder endur-
se un punt del camp de La 
Nucía (1-1) en el retorn de 
Manolo González a la banque-
ta escapulada. Els badalonins 
inclús van poder endur-se el 
triomf, tot i que al final, per 
l'expulsió d'Iván Malón, els va 
tocar patir. Cris Montes va ser 
l'autor del gol escapulat en els 
primers compassos del partit 
i el Badalona, amb el 0-1, va 
tenir algunes oportunitats per 
sentenciar el matx. Malaura-

dament no en va poder aprofi-
tar cap i després del descans 
els locals van pressionar de 
valent per assolir l'empat, que 
va arribar al minut 80 quan el 
Badalona ja estava en inferio-
ritat numèrica. La imatge dels 
escapulats, però, va millorar i 
ara toca apuntalar la recupe-
ració sumant per fi la prime-
ra victòria del curs. Aquest 
diumenge a l'Estadi, davant 
de l'Olot (17h), els de Manolo 
González tindran una nova 
oportunitat per poder aconse-
guir-la. 

Empat en l'estrena de Manolo González

Els Taurons segueixen sense 
conèixer el triomf en la fase 
prèvia de la Divisió d'Honor 
Catalana. Els badalonins, 
enquadrats en el grup B, van 
caure al camp del Torroella per 
30-7 en un partit on Sergi Pérez 
va anotar l'únic assaig dels 
Taurons. El Rugby Club Badalo-
na tindrà ara unes setmanes de 
pausa abans de reprendre la 
lliga el 10 de novembre contra 
el Tarragona.

Derrota del Rugby Club 
Badalona al camp del 
Torroella (30-7)

Els Badalona Dracs segueixen 
reforçant-se per afrontar la nova 
temporada i han tancat una 
segona incorporació pel que fa 
al capítol de fitxatges estrangers. 
Es tracta del jugador de 23 anys 
Rafael Hidalgo (1m80 i 80 kg), 
que prové de la Universitat de 
New Mexico. Hidalgo és nascut 
a Nova York però té passaport 
de la República Dominicana i pot 
jugar com a receptor i també com 
a "quarterback". 

Rafael Hidalgo, segon fitxatge  
estranger dels Dracs 

Els escapulats van millorar sensacions. / Foto: Eloy Molina

1514

El CF Badalona ha convocat els seus socis a una doble assem-
blea el dimarts 29 d'octubre al Rafael Hoteles (19h). En la primera 
sessió, ordinària, s'han d'aprovar  els números de l’exercici 2018/19 
i el pressupost d’aquesta temporada. En la segona sessió, extraor-
dinària, la junta directiva de Miguel Ángel Sánchez dimitirà i es 
crearà una junta gestora per tramitar la transformació del club en 
SAE. / Foto: Eloy Molina

 Doble assemblea escapulada el 29 d'octubre 

El Sosmatic Badalona va sumar 
la primera victòria a la divisió 
d'honor de tennis taula. Els 
blaus, després de caure en 
la jornada inaugural, es van 
refer apallissant el Sabadell 
(6-0) amb Adrià Fernàndez, 
Pere Navarro i Marc Clotet 
com a protagonistes. El duel 
va suposar el retorn d’Àlex 
Bocanegra com a tècnic rival, 
en la seva primera temporada 
lluny de Badalona.

 Primer triomf del Sosmatic 
Badalona

EsportsTot3nov.indd   3 16/10/2019   11:53:41
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Fa 10 anys, l’octubre de l’any 
2009, el TOT recollia una notícia 
on s’explicava que veïns del 
barri del Mas Ram creaven una 
plataforma per protestar contra 
la instal•lació d’un hipermercat 
Mercadona en uns terrenys 
que eren propietat del Club 
Joventut de Badalona. La plata-
forma per la conservació del 
Mas Ram aglutinava veïns que 
s’oposaven al projecte i a més 
recollien signatures. Els veïns 
argumentaven que el soroll 
i el trànsit faria destorbar la 
tranquil•litat d’aquesta urbanit-
zació. A més, la plataforma 

Els veïns del Mas Ram creaven una 
plataforma contra la instal·lació
d’un supermercat

Fa 10 anys era notícia a Badalona...

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

#totbadalona a Instagram

denunciava que els terrenys, 
on s’havia de fer el Mercado-
na, eren de titularitat pública. 
Mesos més tard, el projecte 
quedava aturat. Durant els 

darrers 10 anys, Mercadona, 
ha obert altres supermercats 
en d’altres punts de la ciutat, 
com Montigalà, Casagemes o 
la façana marítima. 

Continuarem sortint al 
carrer, per vosaltres, per 
nosaltres #Badalona 
#SentenciaDelProces 
@giselatorns

Prou agresions homófo-
bes a #Badalona i en lloc, 
calen recursos, protocols, 
mesures i sobre tot voluntat 
politica de debò 
@ovihuertas

Tota la nit sentint una 
alarma al barri del #progrés 
de #badalona. Comencem 
bé la setmana 
@laiatorru

Opinio-18-19.indd   2 15/10/2019   9:51:27
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Tot depèn de qui ho 
gestioni i de qui s'endugui 
el benefici. Si s'ho ha 
d'emportar una empresa 
privada, no cal...
@latxetxell

S'ha d'actualitzar i fer nou 
estudi del pla d’emergència, 
entre altres al Olímpic 
@davidnicolau70

Visc a 100 metres del Palau 
Olímpic el dia del concert de 
Marilyn Manson tremolava 
casa meva @miquelmg

El Zoo de Barcelona va lliurar 
diumenge els premis Floquet de 
Neu, que guardonen els millors 
Treballs de Recerca de Batxille-
rat dintre de l’àmbit de la zoolo-
gia, i que tenen com a objectiu 
promoure la investigació i la 
conservació de la fauna entre 
els més joves. D’entre els 17 
participants d’enguany, destaca 
el premi que ha anat a parar a 
les badalonines Núria Serra i 
Sara Pascassi, de l’Institut La 
Llauna de Badalona, pel treball 
titular, “A través del vidre… 

Estudi etològic: la jerarquia de 
la comunitat de ximpanzés del 
Zoo de Barcelona”. El Depar-
tament d’Educació del Zoo de 
Barcelona ofereix anualment un 
curs destinat a assessorar els 
alumnes de Batxillerat i ajudar-
los a dur a terme el seu treball 
de recerca adaptant-se als seus 
interessos. Durant els darrers 10 
anys, s’han tutelat gairebé 1500 
alumnes, ja sigui per realitzar 
la totalitat del seu treball de 
recerca o per fer consultes o 
entrevistes puntuals.

Les badalonines Núria Serra i Sara Pascassi 
guanyen el Premi Floquet de Neu 

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Creus que el Palau 
Olímpic hauria de tornar 
a ser l’escenari de grans 
concerts internacionals?
Sí, ha d’acollir més concerts 90%
No, no cal aquestes actes 10%

Pròxima pregunta:
Creus que Badalona hauria 
de promocionar més les 
visites al monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra?
Sí, s’ha de promocionar
No, ja es promociona

425 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres 
seguidors han opinat!

Montserrat Visent
Amb el temps ha esdevin-
gut un símbol emblemàtic 
de Badalona

Raquel Cortés
Sembla més un dibuix 
que una foto

Maribel Mabel 
Ara toca fer fotografies 
als barris, a les escoles 
públiques i a les pistes 
d’atletisme
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Divendres 18 d’octubre

 “1 Taller (de pintura) + ex-
posició”, fins el 16 de nov-
embre, al Refugi

Taller “construïm la  vare-
ta de Harry Potter”, a les 
17:30h, a la Biblioteca de 
Lloreda 

45ena edició del Festival de 
curts, Filmets, 2019, sessió 
inaugural, a les 22h, al Teatre 
Zorrilla (entrada per invitació) 

Concer t amb Hellhouse 
(tribut a Guns n Roses) a les 
23:30h al Sarau 08911

Dissabte 19 d’octubre

45ena edició del Festival de 
curts, Filmets, 2019, diver-
ses sessions, Badalona en 
curt, sessions oficials, mani-
fest, LGTBI, golfa, durant tot 
el dia, al Teatre Zorrilla 

Concert amb Boseido (tribut 
a Miguel Bose) a les 24h, al 
Sarau 08911

Marató de fitnes contra el 
càncer de mama, durant el 
matí, a la plaça de la Plana

Titelles i contes teatralit-
zats, a les 19h, al Centre 
Comercial Montigalà  

Diumenge 20 d’octubre

Marxa per la Pau, Ciutat de 

Badalona, XVIII edició, a les 
pistes d'atlestime Paco Águi-
la, a partir de les 9h 

45ena edició del Festival 
de curts, Filmets, 2019, di-
verses sessions, en familia, 
Focus internacional, durant 
tot el dia, al Teatre Zorrilla 

Visita guiada a la Fàbrica 
de l’Anís del Mono, a les 
12h, inscripcions al Museu 
de Badalona 

18

 Badalona 

19

Dissabte 19 d’octubre

Missa i concert pro Veneçuela 
Missa i concert per recollir fons per ajudar a Veneçuela a càrrec de la 
Societat Coral la Badalonense. A la missa (20h) hi participarà el grup 
Ensamble de Cuatros de Barcelona i al concert (21h) el grup Danses 
Araguaney, tot plegat començarà a partir de les 20h, a l’església de 
Santa Maria

022_tb023.indd   2 14/10/2019   11:44:27
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Nova temporada del cicle, 
Enjoy the silence, concert 
de Pau Vallvé, a les 19.30h, 
al Círcol 

Dilluns 21 d’octubre

45ena edició del Festival 
de curts, Filmets, 2019, ses-
sions per escolars i sessions 
internacionals, durant tot el 
dia al Teatre Zorrilla 

Dimarts 22 d’octubre

45ena edició del Festival de 
curts, Filmets, 2019, 45ena 
edició del Festival de curts, 
Filmets, 2019, sessions Mani-
fest i sessions internacionals, 
durant tot el dia al Teatre 
Zorrilla 

Presentació del llibre dedi-
cat al Doctor Bassols, a les 
19h, al Museu de Badalona 

ES-BOteatre: La veu escrita 
de Teresa Pàmies, a les 19h, 
a l’Espai Betúlia 

19

Dimecres 23 d’octubre

45ena edició del Festival 
de curts, Filmets, 2019, ses-
sions per escolars i sessions 
internacionals, durant tot el 
dia al Teatre Zorrilla 

Inauguració de l'exposició 
"Patufet, on ets? Aureli Ca-
pmany 1868-1954", a les 19h, 
a l’Espai Betúlia 

Dijous 24 d’octubre

Jocs de Neurociència in-
fantil, a les 18h, a la Biblio-
teca Can Casacuberta 

Poesia i medicina (adéu a 
la paraula?), per Jaume Ca-
sabona, a les 19h, a l’Espai 
Betúlia 

45ena edició del Festival 
de curts, Filmets, 2019, ses-
sions per escolars i sessions 
internacionals, durant tot el 
dia al Teatre Zorrilla 

Cicle baró de Maldà Bada-
lona en l’època del baró 
de Maldà . A càrrec de la 
historiadora i conservadora 
del Museu de Badalona M. 
Dolors Nieto, a les 19h 

Montgat
Dimecres 23 d’octubre

C l u b  d u  L i v r e ,  a m b  l a 
novel·la “Trois jours et une 
vie" de Pierre Lemaïtre a les 
19 h a la Sala Josep i Pere 
Santilari

“ H i s t ò r i a  d e  C a t a l u n -
ya 1930 -1980: moments 
clau”, a càrrec del professor 
d'història Emili Muñoz. A les 
18.30 h a l 'escola d'adults 
TIMÓ Organitza: Associació 
TIMÓ-Vol
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Cultura

Pendent a darrera hora de 
la vaga d'aquest divendres, 
després de la setència del 
Procés, Filmets aproparà el món 
del curtmetratge a Badalona 
fins el diumenge 27 d'octubre. 
Enguany, i com a novetat, el 
Filments arribarà a Sant Boi 
de Llobregat. Sota el lema 
'Dreaming is possible', durant 
tota la setmana es projectaran 
més de 251 curtmetratges de 

Filmets 2019 | Redacció

20

La 45a edició del Filmets projectarà 
més de 250 curtmetratges 

21

ficció, animació i documentals. 
Els assistents podran partici-
par en una sessió dedicada a 
realitzadors britànics com Alfred 
Hitchcock i Ridley Scott, un 
monogràfic de curts LGBTI i un 
homenatge a François Truffaut. 
El dissabte 26 se celebrarà 
l'acte de cloenda durant la gala 
de 'La nit de les Venus', quan 
s'entregaran els premis escollits 
per un jurat presidit per l'actriu 
catalana Maria Molina.
La nova edició del Filmets arriba 

Carrer 
a carrer 

El Puigmal és una muntanya del 
Pirineu Oriental situada entre la 
comuna d'Er, a l'Alta Cerdanya, i 
el municipi de Queralbs, al Ripo-
llès. Està situat entre els termes 
municipal de Queralbs, de la 
comarca del Ripollès i comunal 
d'Er, de la de l'Alta Cerdanya.

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

Carrer del Puigmal 

La Morera

amb la incorporació de Sant Boi 
de Llobregat com a localitat en 
què s'emetran algunes de les 
projeccions de l'esdeveniment. 
Les diferents sessions, que 
seran totes d'entrada gratuïta, 
es podran anar a veure al Teatre 
Zorrilla, Teatre Principal i Teatre 
Blas Infante. A Barcelona, seran 
projectades a l'Institut Français 
i, pel que fa a Sant Boi, tindran 
lloc als Multicinemes Can 
Castellet. El Festival comptarà 
amb una sessió competitiva 
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de curts que seran avaluats 
per un jurat presidit per Maria 
Molins, l'actriu catalana guanya-
dora d'un premi Gaudí com a 
millor actriu protagonista per la 
pel·lícula 'El bosc' l'any 2013. En 
un moment políticament delicat 
per al Regne Unit, el festival 
retrà homenatge al cinema 
d'aquest país amb la sessió 
'Genis UK', on es podran veure 
les incursions al curtmetratge 
d'Alfred Hitchcock, Ridley Scott 
i Sally Potter. A més, també 
s'emetran els curts guanyadors 
i nominats dels Premis BAFTA 
2019, els prestigiosos guardons 
de l'Acadèmia Britànica de les 
Arts Cinematogràfiques i de la 
Televisió.

Sessió de temàtica LGTBI
El festival dedicarà també 
un monogràfic al cinema de 
temàtica LGTBI, sempre des 
del prisma anglès. Sota el 
nom ‘Flare Films’, la sessió 

inclourà curts projectats al 
festival de cinema LGTBI de 
Londres que giren, sobre-
tot, al voltant del procés de 
valorització de l’amor i les 
persones independentment 
de la seva orientació sexual. 
Serà aquest d issabte, 19 
d’octubre, a les 21h, al Zorri-
lla.

60 anys de “Les quatre 
cents coups” 
A m b m o t i u  d e  l ’e s t re na 
ara fa 60 anys de la mítica 
pel·lícula ‘Les quatrecents 
coups’ (1959) que va revolu-
cionar el món del cinema, 
FILMETS retrà homenatge al 
seu director, François Truffaut 
i projectarà dues de les seves 
obres. La gala de cloenda, 
l’esperada Nit de les Venus, 
se celebrava el 26 d’octubre 
al Zorrilla, moment en què 
es lliuraran els premis i es 
projectarà el curts guanyador.

El Festival Filmets començarà 
aquest mateix divendres al Zorrilla. 

Fotos: xfase

Més de 6.000 joves 
gaudiran dels curts de 
Filmets 
A banda de les sessions compe-
titives, FILMETS Badalona Film 
Festival vol també arribar als 
escolars de Badalona i Sant 
Boi de Llobregat i als infants 
més pet i ts de Badalona. 
Mentre duri el festival, del 18 
al 27 d’octubre, més de 6.000 
infants i joves participaran a les 
activitats cinematogràfiques 
paral·leles al certamen.
FILMETS ha convidat a les 
escoles públiques i privades 
concertades i a tots els insti-
tuts de Badalona i Sant Boi 
de Llobregat a assistir a les 
projeccions. Entre aquestes 
sessions i les que es fan a les 
biblioteques de Badalona, més 
de 6.000 infants i joves veuran 
en aquesta edició del festival 
diversos curts de FILMETS.
 [+] www.filmets.cat
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Badalona prepara, els dies 26 
i 27 d’octubre, el festival 48h 
Open House BCN per mostrar 
a la ciutadania els edificis singu-
lars. En el cas de Badalona, les 
persones interessades podran 
accedir a dotze edificis represen-
tatius de la ciutat (entre els quals 
hi ha l’edifici El Viver i l’Escola 
Planes i Casals) i també gaudir 
de quatre rutes guiades per 
la diversitat arquitectònica de 
Badalona.

Aquest dissabte, l’Espai Tolrá 
de l’Orfeó acollirà a les 19:30h, 
un monogràfic sobre Vival-
di amb el divulgador musical 
Joan Vives. L’acte comptarà 
també amb la intervenció del 
violinista Òscar Vilaprinyó i 
el pianista Xavier Pardo, que 
interpretaran alguns passatges 
de les peces més emblemàti-
ques del compositor venecià.

Des d’aquesta setmana, la sala 
El Refugi, situada a la plaça de 
la Vila, acull el projecte “1 Taller 
(de pintura) + exposició” un taller 
on la ciutadania està convidada 
a participar per tal de produir 
les obres que s’hi exposaran. 
La mostra restarà oberta fins 
el dissabte 16 de novembre, en 
horari de tarda i cap de setmana. 

El festival 48h Open 
House BCN a Badalona 
escalfa motors

Monogràfic sobre 
Vivaldi de l’Orfeó

La sala El Refugi acull 
“1 Taller (de pintura) + 
exposició”

L’Espai Betúlia acollirà, a partir 
de dimecres 23 d’octubre, la 
mostra "Patufet, on ets? Aureli 
Capmany 1868-1954". La 
mostra reivindica el llegat del 
folklorista autodidacta, escrip-
tor i promotor Aureli Capmany 
en la cultura catalana a partir 
del personatge d’en Patufet, 
protagonista de la revista 
infantil dirigida per Capmany. 
L’exposició s’estructura en deu 
apartats: Aureli Capmany i 

Una temporada més, El Círcol i 
l’Associació Last Exit organita el 
cicle de música “Enjoy the silen-
ce” que porta a grans artistes 
del panorama musical actual en 
un ambient únic i molt especial. 
Aquest diumenge començarà la 
tercera temporada, a les 19:30h 
al Círcol, amb Pau Vallvé que 
presentarà el seu nou disc 
autoeditat “Life vest under your 
seat”, que malgrat aquest títol 
en anglès, són 12 cançons en 
català. El cantautor i músic de 
Barcelona, Pau Vallvé és un 

Exposició | Redacció

Música | Redacció

Inauguració de l'exposició "Patufet, 
on ets? Aureli Capmany 1868-1954"

Pau Vallvé obre la nova temporada 
al cicle Enjoy the Silence

Farrés; En Patufet; Cançons, 
crits, orfeons i corals; Ronda-
lles, contes, romanços i llegen-
des; Balls, danses, imatgeria 
festiva; Festes, costums; Sants, 
santes i mares de déu; Jocs, 
joguines; Barcelona; Gremis, 
confraries, oficis; Teatres, 
espectacles i titelles. A la 
mostra també es projectarà un 
audiovisual que recorda la vida 
i la trajectòria de Capmany en 
diverses facetes. L’exposició 
podrà visitar-se fins el 7 de 
gener. 

reconegut músic eclèctic en 
què ha madurat i evolucionat 
la seva música, passant des 
de cançons amb to irònic, fins 
ara on és conegut per les seves 
cançons amb un pop indie més 
íntim i personal.
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Els orins dels gossos afecten
els fanals

La roba als contenidors 
per reciclar

23

El gran nombre de gossos es 
fa notar als carrers i places 
de Badalona. Encara que tots 
tinguin propietari/a, generen 
problemes que cal tractar. 
Com tothom sap, els gossos 
tendeixen instintivament a 
marcar territori. L’abundància 
d’orins fa malbé arbres i 
instal·lacions com fanals, pa-

Envio als lectors del TOT Ba-
dalona una imatge habitual 
del contenidor de roba Amiga 
del carrer Francesc Layret, al 
Centre de Badalona. Alguns 
incívics, i també lladres, es de-
diquen a sostreure la roba de 
l’interior del contenidor i la que 
no volen la deixen escampada 
per tot l’exterior. Això passa 
cada dia, tot i les mesures de 
seguretat del contenidor, sen-
se que la Guàrdia Urbana hi 
posi cap remei. Demanaria un 
major control per aquest tipus 
de contenidors i sobretot per-
què aquesta imatges no sigui 
l’habitual del carrer Francesc 
Layret.

Francesc Galiana

Mercè Garnell

pereres o façanes d’edificis. 
Crec que un dels perills més 
importants són els fanals. He 
notat que darrerament a Ba-
dalona hi ha fanals en molt 
mal estat per culpa dels orins i 
alguns han arribat a caure per 
aquest problema, que sem-
bla un problema menor però 
que aquí, opinió personal, pot 
tenir conseqüències greus. 
Demanaria a l’Ajuntament 

un major control dels gossos 
i buscar una formula, amb 
alguna mena de producte, 
per evitar que els gossos 
orinin als fanals. Per acabar, 
veig darrerament propietaris 
de gossos que passegen el 
seu animal amb una ampolla 
d’aigua i ruixen un cop el gos 
ha pixat. Espero que això ja 
sigui una costum, ben aviat, 
pel bé de tots. 

NOSALTRES T'HO EXPLIQUEM I TU TRIES COM I ON HO VOLS SABER!
EN PAPER, AL WEB, A FACEBOOK, A TWITTER O INSTAGRAM
SI PASSA A BADALONA, EL TOT T’HO EXPLICA
EL TOT, LÍDERS A LA CIUTAT EN PAPER, XARXES SOCIALS I WEB
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Amb Les lleialtats, la nova 
novel·la de Delphine de Vigan, 
el lector segueix la trajectòria 
de quatre protagonistes mal-
tractats per la vida. D’entrada 
hi ha en Théo, un adolescent 
de 12-13 anys amb els pares 
separats de manera violenta.

Les lleialtats

Delphine
De Vigan

Edicions 62

Facilitat per Saltamartí Llibres

La Polaroid són tretze his-
tòries entrellaçades les unes 
amb les altres a través de 
personatges tan normals 
com especials que parlen de 
l'excepcionalitat de les coses 
quotidianes i de la universali-
tat de la intimitat.

Editorial

La polaroid
i altres relats

Marta 
Romagosa   

Rosa
dels Vents

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. 201

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

Estrenes de Cinema

Géminis

Noche de bodas

Abominable

Direcció: Ang Lee
Intèrprets: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive 
Owen, Benedict Wong, Douglas Hodge

Després de molts anys de servei, Henry Brogan, 
un sicari del Govern nord-americà, decideix aban-
donar les trames presidencials i una ocupació que 
li ha arrabassat tot el que podria fer-lo feliç. No 
obstant això, no hi ha ningú millor que ell per al 
lloc.
Crítica:   Públic: 

Direcció: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
Intèrprets: Samara Weaving, Adam Brody, Mark 
O''Brien, Henry Czerny, Andie MacDowell

Una núvia participa, al costat del seu marit i 
l'acomodada i excèntrica família d'aquest, en una 
vella tradició que es converteix en un joc letal en el 
qual tots lluiten per la supervivència.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Jill Culton, Todd Wilderman

Quan l'adolescent Yi es troba amb un jove yeti al 
sostre del seu edifici d'apartaments a Xangai, ella 
i els seus amics Jin i Peng l'anomenen Everest, i 
emprenen una recerca èpica per reunir la criatura 
màgica amb la seva família en el punt més alt de 
la Terra.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

ESTRENES.indd   1 16/10/2019   11:39:14



SUPLEMENT 
CASAMENTS

Doble vestit
En e ls  ú l t ims anys,  s 'ha 
p o p u l a r i t z a t  m o l t  e l  f e t 
d'utilitzar diversos vestits, un 
més classic de casaments per 
a la cerimònia i, per exemple,  
un altre per a la celebració 

extra, cal tenir en compte que 
el vestit de la celebració pot 
ser un vestit més senzill. 

Explosió de verds
Els tons verds i la naturalesa 
són el must de les bodes 

poster ior. El boom el van 
donar algunes personalitats 
famoses i de la reialesa brità-
nica. Cada vegada hi ha més 
dissenyadors nupcials i es fa 
molt difícil escollir només un. 
Tot i que pot semblar un cost 

 Tendències casaments 2020 

25
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2019. Tant si tries celebrar 
la teva boda en un espai 
industrial, a l’aire lliure o en 

algun interior, la tendència és 
convertir l’espai en un jardí 
secret. La natura, és aquest 

element que aconsegueix 
elevar la bellesa de qualse-
vol racó. Ja sigui mitjançant 
arbres, plantes o flors. D'això 
no tenim cap dubte, però 
aquest 2019 aquesta tendèn-
cia es convertirà en el princi-
pal focus d'atenció. 

Perdre la por al color
En ocasions integrar el color 
en un casament ha estat 
entès com a sinònim de poca 
elegància. Però res més lluny 
de la realitat, si es conju-

Vestido
Fiesta y 
Madrinas
Y Casual
Dto.del 
70% en 
Novias
Tel. 93 398 63 75
Guifré, 207
Badalona

¿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
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SÍ! VULL!

LES ÚLTIMES 
TENDÈNCIES 
EN ALIANCES 
I ELS MILLORS 

PREUS!
- GARANTÍA DE

QUALITAT - 

Guifré, 82 · 93 397 71 56

guen amb cautela tots els 
elements, el resultat pot ser 
increíble. El blanc i els colors 

pastels tradicionals tendei-
xen a desaparèixer i donen 
pas als colors. Arr isca’ t i 

omple de color la teva boda 
amb la vaixella, les estovalles 
o la decoració.
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Regalo: Reflexologia podal

LUCE UNA PIEL RADIANTE

Exclusivo tratamiento facial purificante 
y oxigenante Combina tecnología

médica y cosmética profesional para 
oxigenar y purificar la piel externa e

internamente.

C/ Roger de Flor, 98 Badalona
93 383 14 88 info@armoni.es www-armoni.es
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C/ Roger de Flor, 98 Badalona

93 383 14 88 info@armoni.es www-armoni.es

Nova Col·lecció 
Cerimònia

C / LLEÓ 28
BADALONA

Ambient místic
Més enllà de si prefereixes 
un casament religiós o civil, 
el misticisme pot estar també 
ho pots aplicar a la decoració. 
Es preveu que en la propera 
temporada veurem un munt 
d'elements com, per exemple, 
minerals d'àgata i quars com a 
elements d'inspiració per a les 
noces més màgiques. 

Diademes de tot tipus
Tornen les diademes! Durant 
els anys 90 ja estaven de moda 
i ara tornen amb força. Tant les 
típiques de tela o d’un estil més 
fi, semblants a les corones. 
També el cabell mig recollit és 
una de les noves tendències. 

Paradetes
Les estacions de menjar han 
sigut tendència durant aquest 
últim any i ho seguiran sent la 
temporada del 2019. Pots optar 
per fer parades de degusta-
ció o ambientar l’estació amb 
menjar tradicional d’un país en 
concret sorpendrán als vostres 
convidats.

SUPLEMENT CASAMENTS.indd   5 16/10/2019   15:08:00
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 Investigadors estudien com 
 evitar la insuficiència renal aguda  

30

El Servei de Medicina Inten-
siva de l'Hospital de Bellvit-
ge, amb la col•laboració del 
Germans Trias de Badalona,  
lidera un assaig clínic que 
pretén reduir fins a un 50% 
l'aparició del fracàs renal agut 
(FRA) en el postoperatori de 
pacients de cirurgia cardíaca 
d'alt risc. 
El projecte, que es presenta 
aquest divendres en el IV 
Simposi Internacional Bellvit-
ge, consisteix en l'aplicació 
d ' unes  mem branes  a  l a 
màquina de circulació extra-
corpòria que s'utilitza durant 
la cirurgia. 

Aquest dispositiu assumeix 
les func ions de l  cor  per 
ta l  que l 'òrgan romangui 
i m m ò b i l ,  p e r ò  d i fe re n t s 
estudis indiquen que la infla-
mació que es causa quan la 
sang hi entra en contacte pot 
ser el desencadenant d'un 
FRA. Les membranes perme-
tr ien l 'absorc ió i retenció 
d'elements sòlids per evitar 
el procés inflamatori.

L'aparició del fracàs renal 
agut és habitual en pacients 
de c irurgia cardíaca d 'al t 
risc, ja que estan sotmesos 
a una circulació extracor-
pòria molt perllongada. La 
circulació extracorpòria, que 
sol ser superior als 90 minuts 
en aquests casos, és una 
tècnica mitjançant la qual 
una màquina assumeix les 
funcions de bombeig i oxige-
nació de la sang per tal que el 
cor romangui immòbil durant 
l'operació. Diferents estudis 

aquest dispositiu.
El fracàs o insuficiència renal 
aguda es caracteritza per la 
pèrdua sobtada de la capaci-

atribueixen l'aparició del FRA 
a la "cascada inflamatòria" 
que es desencadena quan la 
sang entra en contacte amb 

Salut

Av. President Companys, 57 local
08911  Badalona

Tel. 93 464 21 34
info@boramarserveis.com

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

Empresa Registrada amb el núm. S03775 en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
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tat funcional dels ronyons, fet 
que provoca l'increment de la 
presència d'elements nocius 
a la sang i el desequilibri de la 
seva composició química. El 
FRA pot augmentar la durada 
de l'ingrés hospitalari i el risc 
de mortalitat.

Fins ara, els fàrmacs utilit-
zats per tractar la inflamació 
causada durant la circulació 
extracorpòria no han resul-
tat eficaços. Aquest projec-
te aposta per aplicar unes 
membranes connectades al 
dispositiu perquè absorbeixin 
i retinguin els elements sòlids 
durant la cirurgia. D'aquesta 
manera, l'estudi liderat per el 
Servei de Medicina Intensiva 
de l'Hospital Universitari de 
Bellvitge pretén eliminar les 
molècules inflamatòries que 
desencadenen el FRA.

El projecte, que compta amb 
la col·laboració dels serveis 
de Medicina Intensiva i Cirur-
gia Cardíaca de l ’Hospital 
Germans Tr ias i  Pujol de 
Badalona, es va iniciar fa 
dos anys i preveu comptar 
amb dades de 340 pacient a 
partir del 2020.

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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 L’AECC celebra la I Marató 
 de Fitness contra el Càncer 
 de Mama a Badalona  

32

La Seu Local de Badalona de 
l’AECC-Catalunya contra el 
Càncer organitza, aquest dissa-
bte 19 d’octubre, una marató 
de fitness solidaria, amb motiu 
del Dia Mundial del Càncer 

de Mama. L’esdeveniment se 
celebrarà a La Plana a les 10.30h 
i s’espera la participació massiva 
de dones i homes. L’entrada 
costa 5 € i inclou una polsera 
solidària. Tots els diners recap-

tats amb aquesta acció seran 
destinats íntegrament a la recer-
ca oncològica, a la lluita contra 
el càncer i a ajudes directes als 
malalts i a les seves famílies. 
Els assistents podran gaudir de 
Body Combat, Ioga i Zumba. 
Tota una marató oberta al públic, 
divertida i amb molta energia. 
Programa Marató de Fitness:
• 10.30 h: Body Combat a càrrec 
de Duet Sports Màgic Badalona
• 11.25 h: Zumba a càrrec de 
Dona Fitness BDN
• 12.20 h: Ioga a càrrec de 
Badalona Fitness
Un acte solidari i esportiu que 
tenen com a objectiu conscien-

33

Especialistes en ORTOPÈDIA 
i PRODUCTES NATURALS

FARMACIA L'ESTACIÓ

Martí i Pujol, 10 Tel. 93 389 53 03
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ciar a la població de la importàn-
cia de la prevenció, així com del 
tractament psicològic i social, ja 
que a diferencia d’altres tumors, 
aquesta malaltia té un impacte 
psicològic més elevat sobre tot 

en dones, pel component de 
feminitat que representa patir-
lo. L’activitat, que compta amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, 
Duet Sports Màgic Badalona, 
Dona Fitness BDN i Badalo-

na Fitness, s’emmarca dins 
la campanya organitzada 
per l’AECC-Catalunya contra 
el Càncer amb motiu del Dia 
Mundial contra el Càncer de 
Mama.

10 anys al Servei 
de la Gent Gran
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Tendències

bellezaactiva.com
  

Amb l'arribada de la tardor 
torna la caiguda del cabell. 
Aquesta es produeix perquè 
el col·lagen de l'arrel, que en 
condicions normals hauria 
de ser f lexible, es fa més 
dens i  r íg i d ,  de  manera 
que comprimeix els vasos 
sanguinis que nodreixen i 
estimulen l'arrel. Per aquest 

motiu el cabell és empès de 
manera prematura a l'exterior 
i reemplaçat per un altre en 
pitjors condicions. T'oferim 6 
consells i una petita selecció 
de productes, per a reduir la 
caiguda del cabell.

Per a millorar la qualitat de 
l'arrel i arrelar perfectament 
el cabell, a vegades es fa 
necessari l'ús de productes 
cosmètics que aporten una 
sèrie de vitamines i substàn-
cies que l'enriqueixin. També 
és beneficiós seguir alguns 
consells, com els que ens 
ofereix l'Acadèmia Espanyola 
de Dermatologia per a preve-
nir la caiguda del cabell.

1. És aconsellable rentar-se 
el cabell amb freqüència, 
sempre segons les neces-

sitats de les persones. El 
mite que diu que rentar-se 
el cabell tots els dies afavo-
reix la caiguda del cabell és 
absolutament fals.

2. No s'ha d'usar gel de dutxa 
per a rentar-se el cabell, la 
seva composició no és idònia 
per a això. El xampú ha de 
ser suau i adaptat a cada 
tipus de cabell.

3. L'assecat més beneficiós 
per al cabell és el natural. 
Primer convé fer un lleuger 
assecat amb una tovallola. 
Després, si s'usa l'assecador, 
sempre serà a baixa potèn-
cia, sense localitzar-lo en el 
mateix punt i respectant una 
distància prudencial. 

Un assecador massa calent 
35

 6 consells molt efectius per 
 a reduir la caiguda del cabell  

• 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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sobre un cabell molt mullat 
pot or ig inar el denominat 
«cabell bombolla».

4. No són aconsellables els 
pentinats que suposen tensió 
del cabel l ,  perquè poden 
donar lloc a una lenta però 
constant caiguda del cabell 
(per exemple les cues molt 
tirants, o les trenes fines dels 
pentinats «afro»).

5. Contràriament al que es 
pensa, tallar-se el cabell «al 
zero» no fa créixer més el 
cabell, el que sí que convé 
és sanejar- lo regularment 
per a mantenir el seu aspecte 
saludable.

6. El greix no fa caure el 
pèl, encara que totes dues 
circumstàncies solen anar 
associades. Per tant, en el 

cas de l'alopècia és neces-
sari mantenir una higiene 
correcta.

Davant un cas de caiguda del 
cabell és necessari posar-
se en mans del dermatòleg, 
que determinarà les seves 
causes i prescriurà el tracta-
ment adequat, sempre sobre 
la base de proves científi-
ques. 

El teu ordinador és
molt lent?

tenim la SOLUCIÓ

93 460 31 10
www.integer.cat
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Procedent del nord d’Àfrica i de 
l’Àsia occidental, la magrana és 
un fruit característic de la tar-
dor. De forma arrodonida, amb 

un interior de petites llavors ver-
melloses, sovint és consumida 
a les postres o formant part de 
diversos plats, com amanides. 
En suc, és coneguda amb el 
nom de granadina.
Es tracta d’una fruita amb un 
baix poder calòric pel seu escàs 
contingut en hidrats de carboni. 
Es calcula que per 100 grams 
consumits, l’aportació calòrica 
és del voltant de 31 calories.
A la vegada, el component ma-
joritari és l’aigua, per la qual 
cosa la magrana és una frui-
ta diürètica, a la vegada que 

37

Gastronomia

 La magrana, una fruita característica de la tardor 

aporta potassi. Recordem que 
aquest mineral és important 
en la transmissió i en la gene-
ració de l’impuls nerviós i per al 
desenvolupament de l’activitat 
muscular normal. L’aportació 
de potassi, afegit al baix contin-
gut en sodi, la fa un aliment indi-
cat per a aquelles persones que 
pateixen d’hipertensió arterial.
L’àcid cítric és un altre dels 
components de la magrana. 
És un component amb acció 
desinfectant i potenciació de 
l’acció de vitamina C. L’àcid 
cítric també és beneficiós per 

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

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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a l’eliminació d’àcid úric. D’altra 
banda, pel que fa a la vitamina 
C, l’aportació de la magrana és 
mínima i se situa en 5 mg per 

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

cada 100. També, la magrana 
inclou tanins -responsables de 
l’aspror de la magrana-, unes 
substàncies de propietats as-

tringents i antiinflamatòries. Els 
flavonoides de la magrana són 
els pigments responsables del 
color vermellós de la llavor.
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Redacció / api.cat

El bany, en certs moments del 
dia, és una de les habitacions 
més sol·licitades, per això caldrà 
preveure l’espai suficient perquè 
el puguin ocupar dues persones 
a la vegada. Per aconseguir-ho 
pot ser convenient instal·lar-
hi un rentamans doble, així 
com un mirall ample i llocs 
d’emmagatzematge (prestatges, 
calaixos, tovallolers, un armari 
petit) i l’espai necessari per 
mantenir els objectes ordenats. 
La varietat d’accessoris i mobles 
per al bany quant a materials i 
dissenys és ben àmplia, per la 
qual cosa podreu trobar els que 
s’adaptin a l’estil del vostre bany.
Per renovar l’aspecte del bany, 
podeu centrar-vos en el plat 

CONSELLS CASOLANS 
Per restaurar una taula

Barreja ½ got de vinagre 
amb ½ got d'oli d'oliva i unta 
en la fusta. Els rascades 
desapareixeran completa-
ment i la superfície lluirà 
com a nova.

de dutxa o banyera, que són 
elements que tenen bastant de 
protagonisme en aquest espai. 
Podeu renovar la cortina o la 
mampara, ja que existeixen 
moltes variants de cortines de 
bany (simples, elegants, llises, 
estampades, de diverses textu-

res, acabats i colors), així com 
de mampares, en diferents 
models, sistemes d’obertura 
(porta corredissa o porta batent) 
materials (vidre translúcid i 
policarbonat) i dissenys que 
permeten donar un estil nou al 
vostre bany.

 Renovar l’aspecte del bany 

Llar

` `
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Any 1969, carrer Montserrat al barri de Sant Crist de Can 
Cabanyes
Foto antiga: Arxiu Municipal
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 sector de la construcció rep 
un altre revés de les dades de 
mercat. A l'fre de la compra-
venda d'habitatges i la signa-
tura d'hipoteques se suma 
ara el retrocés que ha patit 
la confiança empresarial de 
l'activitat. Segons les dades 
de l'INE, l'índex de confiança 

empresarial se situa en aques-
ta recta final de l'any en 142,3 
punts, el que es tradueix en 
un desceno de més de cinc 
punts respecte al trimestre 
anterior. En termes percen-
tuals, la caiguda trimestral és 
del 3,7%, convertint-se en la 
més elevada dels principals 
sectors econòmics i en la més 
gran que pateix el maó des 
que hi ha estadístiques.
La sèrie històrica va començar 
el 2013 i, entre els 27 trimes-
tres que s'han registrat dades, 
només trobem set nombres 
negatius, i cap tan elevat com 
l'actual.
Segons Daniel Cuervo, secre-
tari general de APCEspaña, 
entre els factors que expli-
quen aquest descens estan 
"el llarg període que acumu-

lem sense Govern central i, 
sobretot, unes perspectives 
d'uns resultats similars en 
les eleccions de novembre 
que generen incertesa ja que 
la inestabilitat política no és 
positiva per a cap sector ". 
Cuervo també atribueix les 
dades a la "situació inter-
nac iona l  amb missatges 
negatius respecte del tema 
aranzelari dels EUA i la Xina, 
que afecta directament a la 
nostra indústria, al costat de 
la incer tesa generada pel 
Brexit que té el seu impacte 
en tota la UE. I tot això sense 
oblidar que diversos organis-
mes estan corregint les seves 
perspectives del tancament 
de creixement en 2019 de 
l 'economia espanyola a la 
baixa ".

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

 La confiança empresarial de la 
 construcció pateix una caiguda 

Immobiliària

IMMOBILIARIA.indd   1 14/10/2019   10:36:30



Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 ·  93 383 04 68

219.000 €

PEP VENTURA RefB-2973: Pis de 110 m², 
4 hab (2 dobles), menjador de 25 m ² ext a 
terrasseta de 8 m ², cuina i bany compl en 
bon estat, a cond amb bomba de calor. TOT 
EXTERIOR!!

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 €

GORG-BAIXOS Ref B- 2969: 100 m ², 3 hab ( 2 
dobles), 2 banys compl., cuina office, menja-
dor de 25 m ², terrassa de 20 m ², calefacc. Per 
entrar a viure!!!

310.000 € pk opcional

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 €

PEP VENTURA REF B- 2970: 70 m ², 3 hab., 
bany compl + cuina en bon estat,menjador 
de 24 m ² ext a balcó, calefacc. Pis alt amb 
ascensor.

235.000 €

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

CASA BONAVISTA Ref B-2971: 160 m ² re-
partits en pb( 100 m ²)+ semisòtan de 60 m 
²+terrassa de 31 m ²+pati de 10m ², 3 hab+ 
traster, calefacc.

235.000 €

PROMOCAT.indd   1 15/10/2019   10:12:47
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Dins de casa podeu 
tenir alguna situació 
complicada relacionada 
amb tema de diners, 
estaria bé que us agaféssiu 
el tema amb calma perquè 
sinó us podeu discutir amb 
la família.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Si trenqueu relacions 
d'amistat en aquests dies, 
bàsicament serà perquè 
sentiu que heu de renovar 
la vostra vida i us sembla 
que les persones que us 
acompanyen no tenen el 
que vosaltres necessiteu.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Estareu una mica somia 
truites, això us farà estar 
més distrets del que us 
convé. La conseqüència 
d'això seran els oblits, 
la pèrdua de coses i les 
distraccions.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Tindreu remogudes en el 
camp dels diners, haureu 
de mirar de controlar el 
tema perquè les coses 
estant una mica variables 
i amb perill de que se 
us escapin els diners 
tontament.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

La comunicació amb els 
demés se us farà fàcil i 
us entendran molt bé a 
l'hora de fer el que els hi 
demaneu. Tot i així cal 
que no us repengeu amb 
els demés per poder tirar 
endavant.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Anireu directes al gra 
amb tot, fins i tot massa, 
ja que us podeu trobar 
en que alguna persona 
important de la família 
es posi una mica nerviós 
per la vostra manera de 
tractar algun tema.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

Tindreu uns dies amb 
el caràcter força pujat 
de to. Estaria bé que us 
agaféssiu les coses amb 
filosofia i tranquil·litat, ja 
que estareu a la que salta 
i és important controlar la 
situació.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Tindreu facilitat per 
aconseguir el que us fa 
falta per tirar endavant els 
vostres projectes. Cal que 
sigueu conscients de que 
qui alguna cosa vol, algun 
esforç ha de fer.

VERGE
(22/8 al 21/9)

La relació amb la mare pot 
anar molt bé, és fàcil que 
pugueu parlar i que trobeu 
la manera d'arribar a un 
acord en les diferències 
que teniu en el vostre 
tarannà natural.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

La necessitat d'estar 
pendents de la vostra 
economia serà motiu 
de molta concentració 
i del fet de negar-vos a 
fer coses per no gastar 
més del que voleu.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Seran mals dies si us 
dóna per jugar en jocs 
d'atzar, fàcilment podeu 
entrar en una roda 
forçada per aconseguir 
guanyar i sobretot us 
encaparrareu en que heu 
d'aconseguir arribar als 
vostres objectius.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Sembla que les coses 
us surten bé, sense un 
excés d'esforç tot rutlla 
i en pocs moments us 
venen solucions bones 
tant en tema econòmic 
com en tema personal.

Facilitat Imma del Destí · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres Dites

«Un dels principals objectius 
de l'educació ha de ser ampliar 
les finestres per les quals veiem 
el món»

Arnold Glasow

«Beure's el seny / beure's l'enteniment»
Significat: perdre la raó, dir o fer quelcom o 
comportar-se de manera ilògica o inesperada i 
poc comprensible.

PASSATEMPS.indd   2 16/10/2019   9:57:30



42 43

Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

Al llarg de la setmana passada 
es va mantenir l’ambient molt 
suau, sobretot durant les hores 
centrals del dia. Dimarts es van 
arribar a fregar els 25 °C, un 
valor molt alt pel mes d’octubre. 
A banda, es va arribar a regis-
trar una nova nit tropical (tempe-
ratura mínima superior als 20 
°C), i això fa que enguany ja se’n 
portin un total de 84. L’elevada 
humitat relativa feia accentuar 
la sensació de xafogor. De nou, 
els intervals de núvols baixos 
van ser els protagonistes del 
cel. Gairebé cada dia es forma-
ven a partir de mitja tarda i no 
era fins l’endemà a mig matí 
que tendien a trencar-se. Tot i 
això, tan sols dijous va arribar 
a ploure de manera apreciable. 
Es van arribar a acumular 0,2 l/
m2, una quantitat molt minsa, 

Dimecres es va formar un 
núvol en forma de corró que 
va anar baixant pel Mares-
me fins al Barcelonès. El cel 
es va enfosquir i fins i tot va 
arribar a ploure de manera 
inapreciable, amb ratxes de 
vent superiors als 40 km/h. 
Fotografia de Laura Guasch, 
feta des de Barcelona mirant 
cap a Badalona.

Temp màx 24,9 °C el dia 8

Temp mín 17,2 °C el dia 7

Hr màx 92% el dia 13

Hr mín 42% el dia 7

Press atm màx 1023,7 hPa dia 10

Press atm mín 1013,7 hPa dia 7

Vent màx 46,7 km/h (est) 
el dia 9

 Precipmàx 24h 0,2 l/m2 dia 10

 Precip anual 287,4 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

però suficient per a trencar la 
ratxa de dues setmanes i mitja 
sense pluja. Hauria de canviar 
molt la situació des d’ara fins a 
finals d’any per a evitar que el 
2019 acabi sent un dels anys 
més secs registrats a la nostra 
ciutat. Els anys 2006, 2007, 
2015 i 2017 han estat els menys 
plujosos del que portem de 
segle.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

Setmana del 
7 al 13 d’octubre
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA

MORERA Ref B-2959: Pis de 
60m², 3 hab, bany conservat, 
cuina reformada, menjador 
de 18m² ext, a/c amb bomba 
de calor. TOT EXTERIOR!!! 
160.000€ Tel 933 832 806
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 933 830 468
MONTGAT- CAN MAURI-
C I  Re f  B -294 3:Ba ixos  de 

75m² amb 3hab, bany i cuina 
arreglats, menjador amb sorti-
da a pati de 30m²a/a i caleff, 
per entrar a viure.235.000€ 
Tel 933 832 806
PEP VENTURA- Ref B-2954: 
50 m ², 3 hab, bany i cuina 
arreglats, menjador 15 m ², a 
cond amb bomba de calor. Pis 
alt amb ascensor. 122.000 € 
Tel 933 830 468
PEP VENTURA A 5 MIN DEL 
METRO Ref B-2960:125m², 
4hab, bany i aseo, cuina ext 
en bon estat, menjador de 
24m² amb sor t ida a balcó 

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

grandet, calef. Asc. 285.000€ 
,pis i pk . Tel 933 832 806
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 € 
Tel 933 830 468

TREBALL
 

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

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
15 d'octubre 
• Rafael Torres Gavilán 
• Maria Vidal Porta
• Francisco Canfranc Gimeno 
• Josep Lorca Sánchez
• Nuri Balagueró Perelló
• Carmen Palma Pulido
• Richard Marcos González
• Agueda García Crespo 
• Francesc Fontclara Pérez

14 d'octubre 
• Manuel Ramírez García
• Teresa Luque López
• Llanos Herraez García
• Francisco Ortiz López
• Antonio Periañez Martín
• Assumpció Alaman Serrano

13 d'octubre 
• José López Palos
• Conchita López Sinaga
• Neus Castellà Gili
• Encarnación Fernández Luis
• Pilar Díez Cesar
• Isabel Crisol Sosa
• Purificación Sánchez Jurado 
• Josefa Martínez Mateo 
• Alberto Rodríguez De La Cruz

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-
nas y labores del hogar, en las 
mañanas. 634 640 306
CHICA BUSCA TRABA-
JO para limpieza y cuidado 
de personas mayores. Media 
jornada o por horas. 
620 658 149
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños, limpieza. Fija 
o por horas. Disponibi l idad 
inmediata. 671 268 854
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores. Fija o por horas. 
640 069 141
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y limpieza. Fija, entre 
semana. Con referencias. 
633 325 327
CHICA SE OFRECE para 

cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Fija o por horas. 
633 173 664
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Disponibilidad 
por las mañanas. 603 432 431
SEÑOR SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores y 
limpieza. Fines de semana.
631 274 806
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Fija 
o por horas. 697 758 551
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y limpieza.  De lunes 
a viernes . Fija o por horas. Con 
referencias. 698 509 858
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Con 
referencias. 695 119 175
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Fija o por horas. 
Con referencias. 688 273 856 Dades facilitades per Pompes Funebres

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

Francesc 
Guardiola Puig 

Ens va deixar el dia 
25 de setembre de 2019
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horas, en las tardes, fines de 
semana. Con referencias. 
616 551 856
PALETA DE CAMPRODÓN, 
para todo t ipo de reformas: 
baños, cocinas, terrazas. 
669 069 172 
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
COMPRO COMICS, álbumes 
de fútbol, Playmobil, Scalex-
tr ic, Geyperman,Madelman, 
muñecas, Tente, Rico, Paya y 
antigüedades en general. 
679 736 491
G R A C I A S  E S P Í R I T U 
SANTO LMG 
SI BUSQUES ÀLOE VERA 
de confiança per prendre inter-
nament i productes facials i 
corporals amb Àloe Vera de 
veritat, truca'ns! T'informarem 
de ls  avantatges d 'u t i l i t zar 

CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y l impieza. Fi ja o por 
horas, entre semana. 
632 523 608
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Fija 
o por horas. Disponibi l idad 
inmediata. 641 457 762
B U S C O  T R A B A J O  d e 
limpieza por horas, cuidado 
de personas mayores y niños. 
Disponibilidad inmediata.
673 873 095
BUSCO TRABAJO  para 
cuidado de personas mayores, 
n iños y l impieza. Fines de 
semana. 631 602 459
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Fija 
o por horas. Disponibi l idad 
inmediata. 656 362 294
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Fija. Disponi-
bilidad inmediata. 632 369 527
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Fija. 
Disponibilidad inmediata. 
698 535 994
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Por 

aquest producte. 933 991 837 
/ 600 379 463 
ES NECESSITA URGENT 
un descansador de cames 
plegable en Bon estat. 
933 892 949

CLASSES

ES DONEN CLASSES parti-
culars de piano i l lenguatge 
mus ica l .  Pro fessora  amb 
titulació Superior de piano i 
llenguatge musical. Badalona 
Centre. 656 190 408 

AMISTATS

SOY UN HOMBRE DE 53 
AÑOS, divorciado, hago varios 
vo luntar iado, soy cató l ico, 
desearía conocer una mujer 
sin hijos, ni vicios, divorciada, 
soltera o viuda, buena persona 
y cariñosa, catalana o españo-
la. 663 511 397 
VIUDO 65 AÑOS  busco 
mujer española ex t ran jera 
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

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

Renovació distribuïdor

Horari: De dilluns a dissabte de 6:30 a 21:00. 
Diumenges i festius de 8:00 a 21:00

Som forners des de l'any 1928, tots els nostres produc-
tes son elaborats artesanalment i els pans son elaborats 
amb massa mare. 
També tenim l'autèntic pa de Pagès Català 
amb denominació d'origen I.G.P.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Per tenir un detall i agraïr la confiança que els 
nostres clients tenen amb nosaltres.

Crta. Santa Coloma, 2
933 990 206

FORN DE PA
I DEGUSTACIÓ FIGUERES

Horari: 
De dilluns a divendres de 9 a 13.30 i de 16.30 a 20h. 
Dissabte tarda de 9.30 a 14h i de 17 a 20.30h. 

Ferramentes, metal·listeria, fusta, eines de tall, 
serralleria, estris de cuina.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
El TOT és una revista gratuïta que la gent li agrada molt 
per les seves notícies locals i és molt buscada.

Prim, 113-117
93 384 41 51
Prim, 90-92
93 384 17 62

Rambla Sant Joan, 95 · 933 995 609

Horari: de dilluns a dissabte de 8 a 14h i de 17 a 20.30h. 
Dilluns i Dissabte tarda tancat Divendres no tanquem al 
migdia.
Carnisseria i Xarcuteria · especialitat en Pernil

Per què et fas distribuïdor del TOT?
Perquè  és una revista molt solicitada per la gent de 
Badalona i agrada molt per la informació que dóna 
de la ciutat.
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Busca la botiga més propera a SAYEZ.COM o truca al 93 388 16 91
Estem a BADALONA - BARBERÀ DEL VALLÈS - SABADELL - SANTA COLOMA DE GRAMENET - TERRASSA - CERDANYOLA - MARTORELL

CONJUNT

Moble TV +
Taula +

4 Cadires

Tots els mobles al millor preu

386€

Menjador estil nòrdic

Conjunt de moble de menjador de 180 cm (inclou 

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

TRANSPORT 
I MUNTATGE

INCLÒS EN
EL PREU!

L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€

CONJUNT

Moble TV +
Taula +
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Tots els mobles al millor preu

386€
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Conjunt de moble de menjador de 180 cm (inclou 

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

TRANSPORT 
I MUNTATGE

INCLÒS EN
EL PREU!

L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€
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