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 Els túnels dels terrors augmenten 
 en diferents barris de Badalona  

La Setmana

Tots Sants | Carles Carvajal

Des de fa dies, si passegem 
pels carrers, mirem aparadors 
i entrem en alguns comer-
ços, veurem que molts estan 
ambientats amb calaveres, 
carabasses, bruixes… en 
definitiva recursos de l’univers 
americà, i de tant en tant algun 
aparador guarnit amb castan-
yes…I precisament en aques-
tes dates s’hi instal•la el debat 
de què hem de celebrar La 
Castanyada o bé Halloween. 
La festivitat de Tots Sants va 
agafant, cada vegada més, el 
model americà a Badalona. Tot 
i que moltes escoles continuen 
mantenint la Castanyada, cada 
vegada més entitats aposten 
per organitzar la versió impor-
tada dels Estats Units, amb 

disfresses incloses. Uns dels 
actes que més volada està 
agafant a Badalona, sobretot 
durant els darrers anys, és 
l’organització de Túnels del 
Terror, on justament aquest 
any s’han reproduït a diversos 
barris de la ciutat. Alguns dels 
més destacats tindran lloc a la 
nau 3 de l’Escorxador, al barri 
de la Salut, al Passeig de la 
Salut o la Rambla Floridablan-
ca. En d’altres barris, com Dalt 
la Vila, seguiran apostant per 
la Castanyada més tradicional 
amb l’organització d’un Sopar 
de Castanyada, el divendres 
1 de novembre, a la plaça 
Constitució. També hi haurà 
espai per recordar a les perso-
nes que ja no hi son, amb una 
visita teatralitzada al Cementiri 
Vell, a càrrec del Museu de 

5

Badalona, el diumenge 4 de 
novembre.

On trobarem túnels
del terror?
A Badalona, aquest any, s’han 
multiplicat l’organització de 
diferents túnels del terror. 
Aquest mateix d ivendres, 
l ’inst i tut Júl ia Minguell ha 
programat aquest acte per 
part dels seus alumnes. Des 
de 19h, es podrà accedir al 
túnel per les pistes de l’institut. 
D’altra banda, a la nau 3 de 
l’Escorxador de la Salut, diver-
ses entitats de Badalona han 
preparat, també aquest diven-
dres, un túnel del terror que 
han anomenat “El Purgato-
rio”. Arreu de la ciutat, altres 
associacions han preparat 
aquest tipus d’actes. 
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Ampliació dels horaris i 
serveis dels Cementiris de 
Badalona
Amb motiu de la Diada de Tots 
Sants el dos cementiris de 
Badalona, el Cementiri de Sant 
Pere i el Cementiri del Sant 
Crist, oferiran aquests dies uns 
horaris especials. El Cemen-
tiri de Sant Pere, o Cementiri 
Nou, obrirà aquest diumen-
ge, 27 d’octubre, i diumenge 
3 de novembre, de 8 a 18 
hores. Divendres 1 de novem-
bre ampliarà una hora el seu 
horari que serà de 8 a 19 hores. 
Recordem que l’horari habitual 
d’obertura d’aquest cementiri 
és de 8 a 18 hores, els dies 
laborables, i de 8 a 14 hores els 
festius. El Cementiri del Sant 
Crist, o Cementiri Vell, obrirà 
des d’aquest mateix dijous, 24 

d’octubre, i fins diumenge 3 de 
novembre, de 8 a 18 hores, i 
dimecres, 1 de novembre, de 
8 a 19 hores. Habitualment, 
l ’horari d’aquest cementiri, 
tant els dies feiners com els 
festius, és de 8 a 14 hores. 
Com la resta de l’any, hi haurà 
un servei d’escales per a qui 
ho necessiti. A més, també hi 
haurà un reforç en el transport 

públic per accedir als cemen-
tiris. D’altra banda, divendres 
1 de novembre, a les 12:30h, 
el Cementiri Vell acollirà la 
Processó del Cos de Portants 
del Sant Crist i una pregària 
per als difunts de Badalona. A 
la parròquia de Santa Maria, 
dilluns 4 de novembre a les 
20h, s’ha preparat la tradicional 
Missa de Difunts. 

Al Passeig de la Salut, han 
preparat una festa que unirà 
la Castanyada i Halloween. El 
dijous, 31 d’octubre, de 17h 
a 20h, els comerciants del 
Passeig de la Salut han prepa-
rat tallers, actuacions i molts 

Castanyada i Halloween al Passeig 
de la Salut

obsequis. Durant la festa també 
quedarà instal•lada una parada 
amb la venda de castanyes 
torrades. L’import de la venda 
de castanyes anirà íntegrament 
a Càritas de la Parròquia de la 
Salut. 
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Marxa històrica per la Llibertat 
pels carrers de Badalona

Cap detingut ni identificat per la policia durant la pedrada a Sant Roc

Política | Redacció

Una Marxa sense precedents 
i històrica a Badalona. La 
Marxa per a la Llibertat, el tram 
que va sortir des de Girona, va 
travessar divendres, dia de 
vaga general, Badalona. A 
quarts de nou sortien milers 
de persones des de Premià 
de Mar, passaven per Masnou 
i Montgat i a les 10:40h del 
matí entraven a Badalona. 

La Marxa per a la Llibertat va 
registrar uns incidents al seu 
pas per Badalona. A Sant Roc 
es van viure els únics incidents 
de les marxes quan un grup de 
veïns van començar a llençar 
pedres i ampolles de vidre 
als participants. Ho feien des 
dels balcons i els mateixos 

Durant unes dues hores, 
milers i milers de persones 
van participar a la  Marxa, 
i d’altres milers als carrers 
de Badalona els rebien. La 
in ic iat iva va t ravessar la 
carretera de Mataró, Sant 
Bru, Via Augusta, Pompeu 
Fabra, on hi va haver un tap 
de la gentada que hi parti-
cipava, Rambla Sant Joan i 
van enfilar l’autopista C-31. La 
Marxa va arribar a Barcelona 

carrers de Sant Roc. Les 
pedres van causar dos ferits, 
per impacte, entre els partici-
pants. Alguns veïns també van 
tenir una actitud molt incívica, 
ensenyant els seus membres 
virils als participants. Segons 
fonts policials, els Mossos, i 
agents de la Guàrdia Urbana 

cap al migdia. D’altra banda, 
moltes botigues, sobretot 
del Centre de Badalona, van 
abaixar les seves persianes 
divendres en motiu de la vaga 
general contra la sentència 
dels polítics del Procés. A 
l’ensenyament, la vaga també 
va tenir força seguiment. A 
d’altres barris de Badalona, 
com als centres comercials 
de Montigalà, la vaga va tenir 
poc seguiment. 

de Badalona i Sant Adrià de 
Besòs no van fer cap identifi-
cació ni detenció de les perso-
nes que van causar aquests 
incidents. D’altra banda, diver-
sos polítics de Badalona, com 
Dolors Sabater, han demanat 
explicacions a la policia del 
perquè no van actuar-hi. 
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El Pont del Petroli tornarà a tenir llums 
de Nadal per segon any consecutiu 

Nadal 2019 | Redacció

L’Ajuntament de Badalona ja 
enllesteix la campanya de Nadal 
que presentarà a principis del 
mes de novembre. Les prope-
res festes nadalenques tindran 
una línia continuista, respec-
te el Nadal passat, segons ha 
avançat el govern municipal. 
Una de les sorpreses, i que va 
ser més ben valorades, va ser 
la il•luminació del Pont del Petro-
li, per primera vegada. Aquest 
Nadal, segons ha pogut saber 
el TOT, el pantalà tornarà a 
estar il·luminat. Enguany, però, 
hi haurà alguna novetat lumínica, 
que l’Ajuntament està acabant 
de treballar. Les previsions, com 
l’any passat, es poder encen-
dre els llums de Nadal del Pont 
del Petroli, el dissabte 30 de 
novembre. 

Els llums de Nadal
començaran a instal·lar-se 
l’11 de novembre 
Badalona començarà a instal·lar 
l'enllumenat nadalenc el pròxim 

Imatge del Pont del Petroli durant el Nadal passat 

La Junta Electoral ordena 
retirar llaços grocs i una 
pancarta de la Casa de la 
Vila

A presó un ultra de 
Badalona per apallissar 
un antifeixista

303 badalonins ja 
disposen de la targeta 
de transport T-Verda 
Metropolitana

Per ordre de la Junta Electoral, i 
per una denúncia de Ciutadans 
Badalona, agents de la Guàrdia 
Urbana van entrar divendres als 
despatxos dels grups d’ERC-
Avancem Més i Junts per 
Catalunya, a la Casa de la Vila, 
per retirar una pancarta i dos 
llaços grocs que penjaven des 
de les finestres de l’Ajuntament. 

El jutge ha enviat a la  presó dos 
dels ultres que van apallissar un 
jove antifeixista a Barcelona. 
Un d’ells, és un veí de 24 anys 
de Badalona i l’altra, un jove de 
20 anys, de Premià de Mar. Als 
dos empresonats, se'ls atribueix 
un delicte de lesions greus, un 
de desordres públics i un d'odi, 
segons fonts policials.

Durant els darrers dos anys, 
303 ciutadans i ciutadanes de 
Badalona ja han aconseguit la 
targeta T-verda metropolitana. 
La targeta verda va començar 
a tramitar-se a l’octubre de 
2017 i durant aquests dos anys 
s’ha lliurat a 4.856 persones 
procedents dels 36 municipis 
metropolitans. La targeta pot 
aconseguir-se si tenim un vehicle 
antic i contaminant. 

11 de novembre. Així ho ha 
avançat l'empresa instal·ladora 
i fonts municipals. Enguany, se 
seguirà la tendència del darrer 
any de mantenir el nombre de 
carrers il·luminats. Respec-
te a l'any 2017, Badalona va 
incrementar en un 37% del 
pressupost municipal dedicat 
als llums als carrers de la 
ciutat. El pressupost serà d'uns 
50.000 euros, igual que l'any 
passat, perquè depèn d'un 
contracte bianual. Els barris 
que disposaran de decora-
cions de Nadal seran el Centre, 
Morera, Bufalà, Sant Crist, 
Progrés, Sant Antoni de Llefià, 
Lloreda, La Salut i Artigues. El 
barri del Centre i la Salut seran 
les zones de la ciutat amb 
més llums de Nadal, amb una 
quinzena de carrers entre els 
dos barris. Tota la instal•lació 
de la il·luminació nadalenca 
haurà d'estar enllestida abans 
del darrer cap de setmana de 
novembre per tal d'encendre 
els llums els dies 29 i 30 de 
novembre.
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Can Ribó estrenarà aquest divendres 
un punt d'informació nocturn per 
a joves 

Oci nocturn | Carles Carvajal

Aquest mateix divendres, 25 
d’octubre, de 22 hores, a 2 
de la matinada s’instal·larà 
al polígon de Can Ribó, una 
nova carpa informativa estàti-
ca on dos tècnics de salut 
especialistes en prevenció de 
drogues informaran i assesso-
raran als nois i noies usuàries 
de la zona d’oci. Aquest punt 
d’informació estarà en funcio-
nament un divendres de cada 
mes des de les 22 hores, fins a 
les 2 de la matinada.L’objectiu 
d’aquest nou punt estàtic és 
que els i les  joves coneguin 
i es familiaritzin amb aquest 

espai i s’hi puguin acostar 
per orientar-se alhora que els 
tècnics continuen fent la seva 
acció preventiva.

I Jornada de Salut Mental 
al barri de Bufalà 

A q u e s t  d i s s a b t e ,  2 6 
d’octubre, l ’associació de 
veïns de Bufalà organitza la 
I Jornada de Salut Mental, 
en col·laboració amb altres 
entitats de la ciutat de Badalo-
na. La Jornada consist irà 
en una Taula Rodona amb 
diversos especialistes que 
tractaran diversos aspec-
tes de diferents malalt ies 
mentals i testimonis. La Taula 
Rodona començarà a les 11h 
del matí al local de l’entitat 
de l'AV de Bufalà, a la plaça 
Mara Aurèlia Capmany, 6-9.   

WWW.FORNBERTRAN.CAT

MAR, 5 . 08911 BADALONA
T. 93 384 60 52

Les nostres  
tradicions !

Panellets artesans
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Nova campanya de prevenció 
del consum d’alcohol entre els joves 
de Badalona

Societat | Redacció

A q u e s t a  s e t m a n a  h a n 
començat a impar t ir-se a 
21 centres de Badalona les 
sessions formatives del progra-
ma “Menors ni una gota”, una 
iniciativa que té com a objectiu 
reduir el nombre d’adolescents 
que beuen alcohol, retardar 
l’edat d’inici en el consum 
i  min imi t zar  la  quant i ta t 
d’alcohol que consumeixen 
aquells joves que ja beuen. 
Les formacions d’aquesta 
nova edició del programa 
estan dirigides a  alumnes 
de 1r d’ESO fins a batxillerat 
i les famílies d’aquest jovent. 
L’alumnat participant conei-
xerà de primera mà els proble-
mes associats al consum 
prematur d’alcohol mitjançant 
dues sessions teoricopràcti-
ques per grup, d’una hora de 
durada cadascuna, en què 
s’abordaran temes com les 
conseqüències del consum 
abusiu d’alcohol a curt i llarg 

La campanya contra el consum d’alcohol ha començat aquesta setmana 

11

Nou pas per la 
construcció del nou 
Ventura Gassol

Preparen una manifesta-
ció sota el lema “Contra la 
delinqüència”

 La situació política fa 
aplaçar diversos actes 
de ciutat

Un p le  ex t raord inar i  de 
l’Ajuntament de Badalona va 
aprovar dilluns l’acord comple-
mentari per a la cessió gratuïta 
a la Generalitat del solar destinat 
a la construcció del nou edifici de 
l’Institut Ventura Gassol, a Monti-
galà, en un solar d’uns 5.640 
metres quadrats. Fa anys que 
la comunitat educativa demana 
aquest nou centre.

A través de les xarxes socials, 
un grup de veïns de la Salut 
han convocat una manifestació, 
diumenge 17 de novembre a 
les 11h, per denunciar, segons 
diuen, un augment de la delin-
qüència a Badalona. El punt 
de trobada serà el Gorg i la 
manifestació arribarà a la plaça 
de la Via. Els organitzadors 
s’han desmarcat de qualsevol 
partit polític.

Alguna de les activitats que 
s’havien de celebrar, aquest 
cap de setmana a Badalo-
na, s’han aplaçat per l’actual 
situació política després de 
la sentència del Procés. Per 
exemple, el Mercat Medieval 
de Tardor, que s’havia de fer 
a Pompeu Fabra aquest cap 
setmana s’ha traslladat als dies 
23 i 24 de novembre.

termini, els efectes de l’alcohol 
en la conducció, com actua 
l’alcohol en l’organisme i quins 
són els motius pels quals els 
menors d’edat haurien de fer 
un consum zero d’alcohol. De 
la mateixa manera, es tractarà 
d’aportar informació rigorosa 
per desmentir els mites que 
els menors tenen associats 
al consum d’alcohol i els seus 
efectes. El programa ja es va 
realitzar l’any anterior a 18 
centres educatius de la ciutat 
amb la participació de 1856 
alumnes i 74 famílies i enguany 
s’augmenta el nombre de 
centres participants a 21. La 
formació del curs 2018-2019 va 
comptar, segons una enquesta 
realitzada, amb un grau de 
satisfacció de 4,9 sobre 5. 
Aquest programa es porta a 
terme gràcies al conveni de 
l’Ajuntament de Badalona amb 
la Fundació Alcohol i Societat 
amb el suport de la Universitat 
de Barcelona, a través de la 
Fundació Bosch i Gimpera.

Actualitat-10.indd   2 23/10/2019   11:22:01
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“Badalona Recuerdos” 
busca fotos de la nevada 
del 1962

La pàgina virtual “Badalona 
Recuerdos” busca imatges de 
la gran nevada que va afectar 
la ciutat, i gairebé tot el dia, 
durant el Nadal de l’any 1962. 
“Badalona Recuerdos” prepara 
una exposició, a Dalt la Vila, 
durant els mesos de desem-
bre i gener. Les persones que 
vulguin oferir imatges poden 
escriure a: recuerdosbdn@
gmail.com

11

Cerimònia
 de cloenda

 del FESTIVAL
FILMETS 2019

Dissabte 26 d'octubre,
 a les 22 hores

EN DIRECTE de del Teatre Zorrilla

Segueix la
 Nit de les Venus a 

Televisió de Badalona
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La Setmana en imatges

La Marea Pensionista de Badalona marxa a Madrid per demanar pensions dignes.
Presentada la primera gasinera a Espanya de petit format amb finalitats formatives.
La llevantada de dimarts a dimecres va provocar algunes inundacions a Badalona.
Acte solidari per recaptar fons contra el Càncer de Mama.

1

2

3

4

1

2 3

4
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FESTA DE LA CASTANYADAFESTA DE LA CASTANYADA

al Passeig de la Salut
31 d’octubre de 17 a 20h.

Col·labora:Organitza:

L’import de la venda de castanyes anirà 
íntegrament a Càrites de la Parròquia 

del Passeig de la Salut

VINE A LA SORTIDA DE L’ESCOLA 
Tallers, actuacions, obsequis...

T’esperem!

HALLOWEENHALLOWEEN
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Bàsquet | Jordi Creixell

Amb angúnies i patiments, però 
per fi el Joventut es va poder 
estrenar a la Lliga Endesa. 
Els verd-i-negres van tombar 
l'Estudiantes a l'Olímpic (78-76) 
en un partit amb molts alts i 
baixos però que ha de servir per 
donar confiança a l'equip. 
En el primer temps els de Carles 
Duran van anar sempre a remolc 
dels madrilenys, oferint una 
imatge força preocupant, i al 
descans perdien de nou punts 
(34-43). En la represa, però, es 
van saber refer amb l'energia 
d'un Conor Morgan que va ser 
clau. El canadenc va sumar 22 
punts, 18 en la segona part, i es 
va afegir en l'anotació a Prepelic 
(24 punts), fins aleshores massa 
sol. Destacar també la bona 
segona part de Zisis, que es va 
enfilar fins als 25 de valoració 
amb 8 punts i 11 assistències, 
i la reacció d'un Omic xiulat en 
el primer temps.  La Penya va 
arribar a guanyar de 10 punts 
en els instants finals (74-64), 
però un parcial de 3-12 gairebé 

La Penya també obre la llauna a l'ACB

El Consell d’Administració 
del Joventut SAE ha convo-
cat Junta General Ordinària 
d’Accionistes, que tindrà lloc, en 
primera convocatòria, el dijous 
14 de novembre a les 7 de la 
tarda a l'Olímpic. En cas que 

Junta d'accionistes el 14 de novembre 
fos necessari, la segona convo-
catòria seria l'endemà, dia 15, 
a la mateixa hora i lloc.  Com 
és habitual, hi haurà l'informe 
del president, Juanan Morales, 
i també s'hauran d'aprovar els 
comptes anuals de la societat. 

Conor Morgan, esmaixant contra l'Estudiantes. / Foto: D. Grau-CJB

suposa un nou disgust (77-76 a 
5,3 segons). Afortunadament tot 
va quedar en un ensurt.
Els badalonins, que a l'hora de 
tancar aquesta edició estaven 

jugant a la pista de l'UNICS 
Kazan en l'Eurocup, intentaran 
repetir victòria a l'ACB aquest 
dissabte a la pista de l'Herbalife 
(18h). 

Ensopegada a l'Estadi del Seagull contra  
l'Athletic Club B (2-3). Les Gavines van saber 
remuntar un 0-2 en contra gràcies a les dianes 
d'Irina Uribe i Carla Cotado, que va fer un autèn-
tic golàs, però en el minut 78 el conjunt basc va 
sentenciar.  Aquest diumenge les badalonines 
juguen al camp de l'Sporting de Gijón./ Foto: 
@flash_bdn

Primera derrota a casa del Seagull

La 18a edició de la Marxa per la Pau Ciutat de 
Badalona, organitzada per la Penya Fondistes 
Badalona, va aplegar uns 300 participants. La 
prova va comptar amb dos circuits, de 10 i 16 
quilòmetres, amb sortida i arribada a les Pistes 
d'Atletisme Paco Águila. Els inscrits van gaudir 
d'un recorregut per diversos llocs emblemàtics de 
la Serralada de Marina. / Foto: @Esports_bdncom

300 inscrits a la 18a Marxa per la Pau

12
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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 

12

La primera victòria es resisteix

 Foto:  cttbadalona.com

Els Badalona Dracs són uns 
dels clubs nominats als Premis 
Podyum en la categoria de millor 
organització esportiva de futbol 
americà del 2019 en l'àmbit 
europeu. Entre els finalistes hi ha 
els millors clubs del continent i el 
guanyador es donarà  a conèixer 
el 2 de novembre.

Els Dracs, entre els 
millors clubs europeus 

El Sosmatic Badalona va sumar 
un nou triomf a la lliga de Divisió 
d'Honor de tennis taula.  Els 
blaus van guanyar a la pista del 
CTT Calella per 2-4 amb la triple-
ta formada per Pere Navarro 
(2), Marc Clotet i Pau Lloret.  El 
conjunt badaloní ocupa la tercera 
posició del grup 2, amb dues 
victòries i una derrota. 

El Sosmatic Badalona venç 
el Calella (2-4)

Futbol | J. C.

El Badalona segueix oferint 
símptomes de millora amb 
l'arribada de Manolo González 
i per primer cop va mantenir la 
porteria a zero, però tot i això 
no va poder passar de l'empat 
contra l'Olot a l'Estadi (0-0). Les 
ocasions de gol no van sovinte-
jar, tot i que els escapulats, en 
el tram final, van poder marcar 
amb un lliure directe d’Hugo 
Esteban que va anar al traves-
ser. Tercer punt dels escapu-
lats a la lliga, que necessiten 
urgentment començar a sumar 
de tres en tres. Aquest diumenge 

tindran una nova oportunitat a la 
Ciutat Esportiva Dani Jarque, on 
s'enfrontaran a l'Espanyol B (12h). 

Museu del club
La directiva del Badalona ha 
acordat la creació d’un museu, 
que s’ubicarà a l’Estadi Munici-
pal, en el qual, entre altres objec-
tes, s’exposaran tots els trofeus 
de la història de l'entitat. D'altra 
banda, aquesta setmana s'ha 
celebrat el sorteig dels quarts 
de final de la Copa Catalunya. 
El Badalona ha quedat exempt 
d'aquesta ronda i passa a les 
semifinals, on es trobarà amb 
l'Hospitalet. 

Empat sense gols amb l'Olot. / Foto: Eloy Molina
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“Segur que tomba, tomba, 
tomba…”, aquesta és la tonada 
de la cançó “L’estaca” de Lluís 
Llach. Aquesta peça va ser 
motiu de censura, ara fa 5 
anys, durant la gala de cloen-
da del Festival Filmets. Durant 
l’acte, Martí Serra, músic de 
The Filmets Band, va aturar 
l’acte per denunciar que “un 
senyor” del govern municipal 
s’havia presentat a l’assaig dient 
que “manava molt”, més que 
el director del festival, i que la 
cançó de Lluís Llach “no es 
tocava”. Sense esmentar-lo, 
feia referència a Albert Fernán-
dez Saltiveri, conseller delegat 

Polèmica per la censura de “l’Estaca” 
al Festival Filmets 

Fa 5 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

de Badalona Comunicació i 
càrrec de confiança d’Albiol. Els 
300 assistents van aplaudir les 
paraules de Serra i van cantar 
la cançó acompanyant el grup. 
Aquest fet va provocar força 
polèmica a la ciutat i la deman-

da, dels grups de l’oposició, de 
destituir el conseller delegat 
de l’ens públic de mitjans de 
comunicació locals. Un any 
després, el mateix Llach canta-
va “L’estaca”, enmig del Teatre 
Zorrilla. 

Necessitem ja una pista 
coberta. Ajornar un partit de 
@FCPatinatge suposa més 
despeses al club. Plouen 
4 gotes, i pares, mares, 
jugadors, eixuguen la pista 
amb els mitjans que disposa 
el club. 
@hoqueibadalona
 
A qui correspon l'obertura 
d'aquesta porta del Parc 
de Can Solei? Els veïns 
no entenem quins criteris 
seguiu i per què no és 
oberta avui diumenge 
@jonvegamar
 
Una bici a la porta d'una 
escola no hauria de ser una 
raresa bucòlica, sinó l'eina 
transformadora de la mobili-
tat a #Badalona 
@joliverago

Opinio-18-19.indd   2 22/10/2019   11:04:12
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La Marxa al llegar a Sant 
Roc ha sido recibida con 
lanzamientos de piedras 
y botelles por parte de los 
vecinos
@enricdl

Era una marxa necessària. 
Francament històric per 
Badalona
@RafaMendoza

Més de vint persones tirant-
nos pedres a Sant Roc i no 
s’ha identificat ni una sola? 
Vinga va! @SaraLatorre96

Viatjar de Londres a Nova York 
en menys de tres hores. Encara 
que pugui semblar una història 
de ficció, el Flash Falcon, un 
prototip d'avió supersònic, 
vol aconseguir que això sigui 
una realitat. Darrere d'aquest 
projecte, trobem la ment de 
l’Óscar Viñals, un dissenyador 
de Badalona. Aquest avió podria 
aconseguir una velocitat de 
3.700 km/h. Una de les seves 

característiques més atracti-
ves és la possibilitat d'executar 
un enlairament i aterratge en 
vertical, la qual cosa facilitaria 
molts punts en els aterratges 
d'emergència i també en les 
maniobres als aeroports. Viñals 
pensa que la seva proposta 
tirarà endavant i algun fabricant 
apostarà per construir aquest 
avió supersònic que pugui 
viatjar a tanta velocitat.

De Londres a Nova York en tres hores: 
un dissenyador badaloní responsable 
d'un avió supersònic i ecològic

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Creus que Badalona hauria 
de promocionar més les 
visites al monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra?
Sí, s’ha de promocionar 89%
No, ja té prou promoció 11%

Pròxima pregunta:
Pròxima pregunta: Ets més 
de celebrar la Castanyada o 
bé la festa de Halloween?
La Castanyada
Halloween
Les dues festes
Cap de les dues

203 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres 
seguidors han opinat!

Angi Plandolit
Jo hi era, passàvem i ens 
tiraven pedres considerables 
ous i.... 
El RCastillo 
Doncs el mossos i la urbana 
hi eren, no era gent de sant 
roc era gent ultradretana. 
Alguns tenien banderes molt 
poc comuns.
Juan Pedro Serrano
Els agents estaven allà i van 
passar de llarg.....no van 
fer res i veien el que estava 
passant..

Opinio-18-19.indd   3 22/10/2019   11:04:13



Divendres 25 d'octubre

Darreres sessions oficials 
del Festival Filmets, al Teatre 
Zorrilla 

Darreres sortides de la tem-
porada del Quetx Ciutat de 
Badalona, també dissabte i 
diumenge, al Moll de Capitania 
del Port 

Túnel del terror, "El Pur-
gator io", de 18h a 24h, a 
l'Escorxador nau 3

Teatre amb l'obra "Mili KK", 
a les 20:30h, al Teatre Zorrilla 

Concert tribut a The Cure, 
amb Obscure, a les 23:30h, al 
Sarau 08911

Dissabte 26 d'octubre

Festival 48h Open House, a 
diferents espais i edificis de 
Badalona, també itineraris per 
la ciutat, durant tot el dia 

5a Jornades APLEC Bada-
lona (plegat de paper) durant 
tot el cap de setmana al Círcol 

"Halloween Badalona 19", in-
flables, tabalada, castanyada, 
durant tot el dia, a l'Escorxador 
nau 3

Teatre "Perfectes desco-
neguts", a les 22h, al teatre 
Societat la Badalonense

Nit de les Venus, c loenda 
del Festival Filmets, a les 
22h, al Zorrilla (entrada amb 
invitació) 

Concert del grup 80 Principa-
les, a les 24h, al Sarau 08911

Diumenge 27 d'octubre

II Cursa d'Orientació Solidària 
per la Salut Alta, a les 9h, 
pels carrers de la Salut 

Festival 48h Open House, 
a diferents espais i edificis 
de Badalona, també it ine-
rar is per la c iutat, durant 
tot el dia.

Teatre "Perfectes desco-
neguts", a les 18:30h, al tea-
tre Societat la Badalonense
Festival Filmets 2019, Selec-
ció final de curts premiats, a 
les 19h, al Zorrilla 

"Halloween Badalona 19", al 
matí, activitats infantils i a les 
20h, Correfoc, a l'Escorxador 

Dilluns 28 d'octubre

Col·loqui de teatre, batxillerat 
escènic a Badalona, a les 
19:30h, a l'Espai Betúlia 

18

 Badalona 

19

Dissabte 19 d’octubre

Cicle de Músiques Des-cobertes El cicle de Músiques Des-
cobertes pretén ensenyar a apreciar la música del continent africà. 
Les sessions, vuit en total, es faran un dimecres al mes, d’octubre a 
maig, de 19 a 20.30 h. a la biblioteca Can Casacuberta
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Cicle de Concerts "Per fi és 
dilluns!", Jam Session, a les 
20h, a la Sala d'Actes Escola 
de música de Badalona 

Dimarts 29 d'octubre

Ciència i tecnologia en la li-
teratura (i el cinema), amb 
Jordi Font, a les 19h, a l'Espai 
Betúlia  

Dimecres 30 d'octubre

Recital poètic,"Una nit al De-
cumanus amb poesia", amb 
Marcel Riera, a les 19h, al 
Museu de Badalona 

Dijous 31 d'octubre

Festa de la Castanyada i Ha-
lloween al Passeig de la Salut, 
de 17h a 20h, amb tallers, 
castanyada i música 

Castanyada popular, a les 
18h, a l'AV Sant Joan de Lle-
fià

19

Divendres 1 de novembre

Presentació del vi novell Orí-
gens, a les 11h, a la Masia de 
Can Coll de Canyet

Concert tribut a Radio Futura, 
amb el grup Radio Tributo, a 
les 23:30h, al Sarau 08911

Dissabte 2 de novembre

Concert amb els Hotel Co-
chambre, a les 24h, al Sarau 
08911

Diumenge 3 de novembre

Visita teatralitzada al Cemen-
tiri Vell de Badalona, a les 
11h, inscripcions al Museu 
de Badalona 

Darrer dia de l'exposició "Es-
tels, ermites i esglesioles a 
la Serralada de Marina",al 
Museu de Badalona

Dilluns 4 de novembre

Missa de difunts, a les 20h, 
a l'església de Santa Maria 

Cicle "Per fi és dilluns", 
concert de Santi de la Ru-
bia Trio, a les 20h, a la Sala 
d'Actes Escola Música de 
Badalona 
 

Montgat
Divendres 25 d'octubre

Campanya de donació de 
sang, de 17h a 20h,a la plaça 
de les Mallorquines

Dijous 31 d'octubre

Castanyada popular, a les 
17h, a la Rambla del Turó 

Contes de terror per a joves, 
amb David Gómez Simó, es-
criptor montgatí, a les 18h, a 
l'Espai Jove de Montgat

I Nit de les Bruixes de Mont-
gat, xerrades, tallers, sopar...
des de les 19h, a l'Espai Jove
Dissabte 2 de novembre

Túnel del terror de Montgat, 
a partir de les 19h, a l'espai 
Jove de Montgat

Tiana
Dijous 31 d’octubre

Halloween i castanyada, 
a càrrec del personal de la 
Biblioteca de Tiana. Per a 
infants a par tir de 6 anys, 
a les 18h. Cal  inscr ipc ió 
prèvia.

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

ESCOLA 
BRESSOL

022_tb023.indd   3 22/10/2019   10:30:36



Cultura

Bada lona par t i c i pa ,  pe r 
quart any consecutiu, en el 
festival d’arquitectura 48h 
Open House BCN: un cap 
de setmana a l’any de portes 
obertes a edificis de tot tipus, 
forma i mida que expl ica 
l ’arqui tec tura de manera 
t ransversal .  Serà aquest 
dissabte 26 i diumenge 27 

Arquitectura | Redacció

20

12 edificis oberts i 4 itineraris durant
el 48h Open House a Badalona 

21

d’octubre. Enguany, el festival 
vol retre un homenatge a les 
dones arquitectes. A Badalo-
na s ’ha t r ia t  l ’a rqu i tec te 
Pepita Teixidor, responsa-
ble, entre d’altres d’obres, 
de les oficines municipals 
de l’Ajuntament de Badalona 
El Viver o l’Escola Planes i 
Casals. 
A  par t  de l s  ed i f i c i s  que 
estaran oberts per visitar, i 

Carrer 
a carrer 

Els Jocs Florals és un certa-
men literari instituït per primer 
cop al segle XIV a la cort pro-
vençal de Tolosa de Llengua-
doc, per a premiar el gènere 
poètic, en llengua provençal. 
El carrer està situat al barri del 
Raval.

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

Carrer dels
Jocs Florals 

El Raval

que detallem en aquest article 
del TOT, també s’han preparat 
4 itineraris per Badalona. Un 
recorrerà la façana marítima: 
dissabte, a les 16 hores i diumen-
ge, a les 11 hores. 
Punt de trobada: passeig. de 
la Rambla, 12, a càrrec d’Olga 
Tarrasó Climent, arquitecta. El 
segon arribarà a les Cicatrius 
de Badalona: dissabte, a les 16 
hores, i diumenge, a les 11 hores. 

Edifici de Capitania port de Badalona

El Viver

Anis del Mono

Escola Planas i Casals

Ajuntament i sala d’exposicions el Refugi

Unifamiliar de baix consum energètic

20(ELMEUCARRER).indd   2 22/10/2019   10:27:48
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Punt de trobada: carretera de 
Canyet, 10. A càrrec de Josep 
Maria Massot Beltran, arqui-
tecte. El tercer està dedicat a la 
riera, jardí i plaça, serà dissab-
te, a les 16 hores, i diumenge, 
a les 11 hores. 

Punt de trobada: carrer de la 
Riera de Canyadó / avinguda de 
Pomar, a càrrec d’Isabel Benna-
sar Félix, arquitecta. I el quart 
recorrerà el modernisme badalo-
ní; dissabte, a les 16 hores, i 
diumenge, a les 11 hores. 

Cor de Marina

Termes i Decumanus i jardí Quint Licini

Dotze habitatges a l’Av. d’en Caritg

Parc de Bombers de Badalona

Edific Germina

Sant Jeroni de la Murtra

Aquest dissabte, a les 22h, 
el Teatre Zorrilla acollirà la 
cloenda de la 45è edició del 
Festival Filmets. La Nit de les 
Venus servirà per conèixer 
els curts premiats d’aquest 
any. La gala podrà seguir-
se en directe per Televisió 
de Badalona. D’altra banda, 
diumenge, al mateix teatre, 
p o d r e u  ve u r e  e l s  c u r t s 
guanyadors a les 7 de la tarda. 

Aquest cap de setmana, 26 
i 27 d’octubre, la sala de la 
Societat La Badalonense 
acollirà l’obra representaran 
Perfectes desconeguts, un 
text de Paolo Genovese. Serà 
a càrrec de la gent d’El Nucli 
Teatre, vinculats a l ’Or feó 
Badaloní i dirigits per Fèlix 
Fernández i Ana Rever te. 
Serà dissabte, a les 10 de la 
nit i diumenge, a les 18:30h. 

Ja s’ha obert el termini de 
presentació de sol·licituds, a 
través del web de l’Ajuntament 
de Badalona, per als infants que 
vulguin participar en la Cavalca-
da de Reis 2020 anant a dalt de 
les carrosses dels Reis d’Orient. 
El dijous 14 de novembre es farà 
el sorteig públic per triar els nens 
i nenes que hi podran participar.

La Nit de les Venus
tanca l’edició de Filmets

Perfectes desconeguts 
a La Badalonense

Presentació de 
sol·licituds per
participar a la
Cavalcada de Reis

Punt  de t robada:  Tor re 
Vella, davant l ’església de 
Santa Mar ia, a càrrec de 
Margarida Abras Pou, direc-
tora Museu de Badalona.

[+] 48hopenhousebarcelona.org
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Que la vida va de debò la 
Gina ho descobreix de cop: 
encara té l’adolescència a 
prop, i l’edat adulta, amb tots 
els compromisos, li cau molt 
lluny. Però un dia es desper-
ta amb una sensació estran-
ya al cos.

Gina

Maria Climent

L’Altra Editorial

Facilitat per Saltamartí Llibres

Un camell imprudent, una 
persecució vibrant, un narco-
pís al Raval i dos morts són 
les cartes que ens reparteix 
Màrius Serra a les primeres 
pàgines. Que comenci la par-
tida! Uns crits inesperats i 
una trencadissa de vidres.

Editorial

Jugar-s'hi 
la vida

Serra i Roig, 
Màrius

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. 202

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

Estrenes de Cinema

Maléfica: Maestra del mal

The King

Comportarse como adultos

Direcció: Joachim Rønning
Intèrprets: Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle 
Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor, Imelda Staunton

La Malèfica i la seva fillola Aurora comencen a 
qüestionar la complexitat de les relacions fami-
liars que les uneixen a mesura que aquestes les 
empenyen en diferents direccions, a causa d'unes 
núpcies imminents.

Crítica:   Públic: 

Direcció: David Michôd
Intèrprets: Timothée Chalamet, Joel Edgerton,
Robert Pattinson, Ben Mendelsohn, Lily-Rose Depp

Hal, un príncep capritxós i sense interès per exercir 
el seu dret al tron d'Anglaterra, ha abandonat les 
responsabilitats reals per viure en llibertat entre la 
plebs. No obstant això, davant la mort del seu tirànic 
pare.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Costa-Gavras
Intèrprets: Christos Loulis, Ulrich Tukur, Alexandros 
Bourdoumis, Daan Schuurmans, Christos 
Stergioglou

Una successió de reunions de l'Eurogrup impo-
sen a Grècia la dictadura de l'austeritat. Atrapats 
en una perversa xarxa de poder, un grup de polí-
tics es veuen dins d'un parany sense sortida.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

ESTRENES.indd   1 22/10/2019   10:41:06



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

Les voreres del carrer Triomf

Brutícia

23

Les voreres del carrer Triomf 
estan en un estat lamenta-
ble i són tan extretes que es 

Victoria Vila 

Empresa de la zona

fa molt difícil transitar amb 
cotxet de bebè o cadira de 
rodes, és un carrer en for-
ça moviment de cotxes que 
giren dels carrers Sant bru /

Francesc Layret, no és l'únic 
demanaria a l'ajuntament que 
comences a mirar-se tots 
aquests carrers del centre 
que estan tan deteriorats.

És indignant que els carrers de 
la nostra ciutat estiguin tant ple 
de brutícia. No tenim equips de 
neteja? On són perduts fen un 
cafè? o passant de tot. Que es 
posin les piles, ja sabem que no-
saltres també tenim culpa, però, 
a veure si entre tots fem una ciu-
tat més neta.

Lectors-28-29.indd   1 23/10/2019   11:38:05
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S'acosta la Castanyada i des 
del Gremi de Pastisseria de 
Barcelona ja s'han començat 
a fer les primeres previsions: 
per a aquest any es calcula 
un increment del 5% de les 
vendes de panellets. Unes 
xifres que es deurien al fet 
que divendres serà festiu, 1 
de novembre, i això farà que 
es consumeixi aquest dolç al 

llarg de tot el pont de tres dies. 
D'altra banda, tot i l’aparició 
de noves tendènc ies ,  e l 
panellet de pinyons es manté 
com el rei indiscutible, sent 
e l  p re fe r i t  am b d i fe rèn -
cia per sobre de qualsevol 
altre, segons ha anunciat el 
gremi de pastisseria. Altres 
panellets c làssics que es 
compren any rere any són 

els panellets d'ametlla, de 
coco, de castanya, de cafè i 
els bolets (massapà flamejat).
Tot i això, també hi haurà 
novetats pels qui vulguin arris-
car, i és que els amants de la 
xocolata estan de sort: els 
panellets recoberts s’estan 
començant a elaborar amb 
cacaus de diferents orígens 
del món. Els pastissers del 
Gremi de Barcelona confir-
men la consolidada tendèn-
cia de cobrir amb xocola-
ta aquest dolç de tardor, 
simulant un bombó. Això sí, 
també han volgut recordar 
la seva aposta per la qualitat 
artesanal, el producte local 
i les receptes tradicionals 
a l'hora d'elaborar els seus 
panellets són part de la marca 
de la casa. A Badalona, les 
past isser ies, on trobareu 
alguns exemples de qualitat 
en aquestes pàgines del TOT, 
ja tenen els panellets a punt. 

 Els pastissers esperen pujar les vendes 
 de panellets per aquest Tots Sants  

SUPLEMENT 
TARDOR

Forn Sant Pere
Productes Artesans

Carrer Sant Pere, 38
Tel. 659 22 05 89

Tots els nostres productes 
estan elaborats manualment i 
cuits a la llenya. Vine per Can 
Sant Pere i tasta el nostre pa, 
retroba’t amb el veritable gust 
d’ençà.

SUPLEMENT TARDOR.indd   2 23/10/2019   12:24:04
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Per la nit de Tots Sants la castan-
ya és un dels elements carac-
terístics, juntament amb els 
panellets i els moniatos.
Ens centrarem, en aquesta 
ocasió, en les castanyes. Es 
pensa que el castanyer va ser 
portat pels romans de la zona 
del Càucas i de la Mediterrà-
nia oriental. A Catalunya, és 
especialment comú a la zona 
del Montseny, Guilleries, Garro-
txa i també del Montnegre. Es 
tracta d’un fruit amb un alt valor 
energètic, degut a que el seu 

component principal són els 
hidrats de carboni, que es troben 
en una proporció del 40%, una 
xifra molt superior a la d’altres 
fruits secs, que ronden entre 
el 15 i el 20%. Recordem que 
els hidrats de carboni consti-
tueixen l’únic combustible que 
permet funcionar el cervell un 
cop que l’organisme el descom-
pon en glucosa. Per això, una 
alimentació amb deficiència en 
hidrats pot ser la responsable 
d’afeccions com nerviosisme
A diferència d’altres fruits secs, 

la castanya té menys contin-
guts en greix i en proteïnes. Per 
aquest motiu, tot i l’elevat grau en 
hidrats de carboni la castanya és 
menys calòrica que altres fruits 
de closca. Per cada 100 grams 
consumits l’energia que aporta 
són 213 calories. Les castanyes 
són també una bona font de 
vitamina B, un component que 
s’assimila en la seva totalitat 
només si consumim la castan-
ya en cru. La castanya pot ser 
un aliment que, consumida en 
quantitat, pot ser poc digestiva. 

 La castanya, un fruit sec diferent  

FORN DE PA
PASTISSERIA
DEGUSTACIÓ

TLF. 93 460 66 70
Avda. Catalunya, 37
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RESTAURANTE BRASERIA
TONI ARJONA

(Campo de Tiro)

PARRILLA 9,90 €
MENÚ DE LUNES A VIERNES · SÁBADOS NOCHE 19 € 
MENÚ GRUPOS EVENTOS, BAUTIZOS Y COMUNIONES

CARTA CON SUS MEJORES CARNES

Prueba las mejores carnes 
seleccionadas para tí

"Campo de Tiro"
"El auténtico"

FÁCIL APARCAMIENTO

651 48 63 44 · 93 031 07 64 · C/Energía, 67 Badalona

Prueba las mejores carnes 
seleccionadas para tí

"Campo de Tiro"
"El auténtico"
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Les castanyes van arribar 
a ser aliment de la huma-
nitat des d’èpoques molt 
remotes. Els romans, amb 
la incentivació del cultiu 
d’aquest arbre de la família 
de les Fagaceae, la cas-
tanya es va convertir en la 
base de la seva alimentació, 
presentant-lo en sec, fresc o 
també mòlt, amb el que obte-

nien farina. Segles més tard, 
al XVI, amb l’arribada des 
d’Amèrica de la patata i el 
blat de moro, la castanya va 
perdre protagonisme pel que 
fa a la manutenció de la gent 
del camp.

Durant l’Edat Mitjana, a 
Catalunya, a la nit de Tots 
Sants, per recordar als veïns 
el menester de resar pels 
difunts, es tocaven les cam-
panes de tots els convents i 
parròquies. El campaner, per 
tal envit, necessitava una 
gran aportació d’energia per 
poder-se recuperar de tal 
esforç. Es rescabalava de 
l’esgotament menjant aquest 
fruit i bevent vi blanc dolç, 
que l’acostumava a degustar 
amb el porró. A causa que 

29

Gastronomia

 La tradició de les castanyes, 
 els moniatos i el vi dolç 

no hi havia molts campaners 
en aquells anys en terres ca-
talanes, al mestre li anava 
seguint en aquesta tasca, fa-
miliars i persones pròximes, 
que contribuïen a la tasca de 
tocar les campanes.

Al final, tots acabaven men-
jant castanyes i bevent vi 
dolç. La tradició es va anar 
complementant en molts 
pobles catalans amb la re-
collida, per part dels homes, 
de castanyes, moniatos i 
llenya. Les dones feien el 
mateix preparant panellets 
elaborats amb ametlla mòl-
ta i s’ensucra. La vigília a la 
nit (31 d’octubre) es reunien 
tots al voltant del foc, men-
jant castanyes i moniatos to-
rrats a la vora del foc de la 

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
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POLLASTRES A L'AST · MENJARS PER EMPORTAR
MENÚ DIARI 7,50€

Obert de dilluns 

a diumenge de 10h. 

a 15.30h. 

Canonge Baranera, 121 
Tel. 93 464 19 76

NOVA OBERTURA DIVENDRES 25
Carrer Canonge Baranera, 22A · Tel 93 127 53 56 
de dilluns a dissabte de 8 a 20h. diumenge tancat 

AMANIDES/CREMES I HEALTHY FOOD
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llenya, i deliciosos panellets.
D’altra banda, existia també 
la tradició en aquella èpo-
ca que els nens havien de 
deixar castanyes en algun 
punt de la casa perquè du-
rant la nit, les ànimes dels 
difunts de la família vin-
guessin a recollir-les i les 
canviessin pels panellets. 
En alguns llocs ho feien pel 
codony. En els nostres dies 
i a la tardor, és molt carac-
terístic que aparegui pels 
carrers del nostre país una 
figura molt popular, al costat 
d’una petita paradeta amb 
un braser, torrant castanyes 
i venent-les als vianants em-

bolicades en paper, en forma 
de cucurutxo.

A molts indrets de Cata-
lunya, la Nit de Tots Sants, 
continua sent tradició de 
reunir-se en família per ce-
lebrar-la tots plegats entorn 
d’una taula on no manquen 
les castanyes, els panellets 
i els moniatos. Per beure un 
moscatell, un vi de missa o 
un vi dolç.

D’on venen les castanyes 
que mengem?
Les castanyes inunden du-
rant uns dies els carrers i 
les cases de Badalona amb 

31

el fruit típic de la tardor en el 
que s'ha convertit en una de 
les tradicions més arrelades 
a casa nostra. Però contra el 
que qualsevol podria pensar, 
la immensa majoria de les 
castanyes que consumim ve-
nen importades de l'exterior. 
Les castanyes que arriben 
a Catalunya venen de tot 
el món menys d'aquí. Aquí, 
però, podem trobar castan-
yes a la part del Montseny, 
Osona o comarques giro-
nines. El de la castanya és 
un mercat extremadament 
estacionalitzat. L'època per 
consumir castanyes és tan 
intensa com breu. Les cas-

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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tanyes catalanes tenen en-
cara un mercat petit, però 
ja compta amb alguns noms 

de luxe. Principalment es co-
mercialitzen entre petits co-
merços i fires alimentàries, 

així com botigues ecològi-
ques de Barcelona i alguns 
restaurants.

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   5 23/10/2019   15:41:51



33

Ginecologia pediàtrica: 
la primera visita al ginecòleg 

32

Dra Abad / Ginac

Totes sabem que les dones 
anem a l  g inecò leg quan 
e s te m e m b ar a s s ad e s ,  i 
també per fer-nos revisions. 
Però decidir-se a demanar 
una primera visita sol ser 
difícil; en som conscients. 
A vegades demorem aques-
ta consulta per vergonya o 
nervis i altres ho fem, simple-
ment, per desconeixement. 
Sovint no sabem què ens 
preguntaran, quines proves 
ens faran, si tindrem dolor...
En aquestes línies volem 
donar-vos quatre pautes per 
fer-vos més senzill aquest 
primer contacte.

Quan cal consultar, 
per primer cop, a un 
ginecòleg?
1. Quan tenim algun dubte o 

3. Si tenim canvis en el fluix 
vaginal, picor, dolor amb les 
relacions, si hem mantingut 
alguna reçació de risc...

4. Si tenim mastàlgia (dolor a 
les mames) o ens hem notat 
algun bony o canvi als pits. 

5. Per norma general, està 
bé concertar una visita de 
control a l’any d’haver iniciat 
les relacions sexuals.

problema amb la menstrua-
ció, com poden ser dolors 
forts, irregularitats, sagnats 
entre regles o si als setze 
anys no hem tingut mai la 
regla.

2. Quan tenim dubtes sobre 
mètodes anticonceptius. És 
important conèixer quins són 
els que més ens convenen en 
cada moment.

Salut
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Què passarà durant la 
primera visita?
En una pr imera v is i ta e l 
que fem és obrir històr ia. 
Us preguntem sobre temes 
rellevants de la vostra salut 
(al·lèrgies, malalties, si preneu 
medicaments...) i, concreta-
ment, sobre qüestions direc-
tament relacionades amb 
la ginecologia. És útil que 
portem anotades les dates, 
durada i característiques de 
les últimes menstruacions 
(s i  hem t ingut do lor,  per 
exemple). 

A continuació, us ensenyem 
el material que fem servir més 
habitualment a la consulta, 
per a que us vagi sent familiar. 
També intentem resoldre els 
dubtes que pugueu tenir. 
Tenim material didàctic per 
fer-ho tot més entenedor.
La pr imera explorac ió és 
senzilla. Fem una palpació 
de l’abdomen i de les mames 
i, en alguns casos, si ja fa 
temps que manteniu relacions 
o si hem de valorar alguna 
patologia de la vagina, fem 
servir l’espècul (un instrument 
que ens permet veure les 
parets de la vagina i el coll de 

l’úter). A vegades fem també 
una ecografia per veure els 
òrgans interns de la pelvis. 
Aquesta serà transvaginal (a 
través de la vagina) si ja s’han 
tingut relacions sexuals. Si 
no, és important venir a la 
consulta amb la bufeta plena; 
això ens ajudarà a veure bé 
l’úter i els ovaris a través de 
l’abdomen. 

A Ginac estem sempre a la 
vostra disposició i estarem 
enc an ta t s  d e  po d er-vos 
aclarir els dubtes que pugueu 
tenir i d’ajudar-vos a gaudir 
d’una bona salut ginecolò-
gica.

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

Dra. Abad
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L’exposició és una iniciativa 
del Servei de Neurologia de 
l’Hospital que es pot visitar 
al hall principal  i pretén fer 
visible la realitat dels pacients 
que  pa te i xen  m ig r anya . 
Aquesta és una mala l t ia 
neurològica que es manifes-
ta amb atacs recurrents de 
cefalea moderada o severa 
i s’associa al dolor, discapa-
citat, pitjor qualitat de vida i 

costos socioeconòmics. El 
contingut de l’exposició ‘Dale 
Voz a Tu Migraña’ es mostra 
en format de tòtem amb una 
pantalla de vídeo. La panta-
lla tàctil mostra vídeos tant 
de testimonis de pacients 
rea ls  que t ras l laden les 
seves vivències com també 
d’experiències que permeten 
a l’usuari fer-se una idea el 
més encertada possible de 

quin és l ’impacte d’alguns 
simptomes de la migranya, 
com la pèrdua de visió.
L’objectiu de l’exposició és 
conscienciar sobre aques-
ta patologia que té un gran 
impacte a la societat i intentar 
reflectir la realitat del dia a 
dia del pacient amb migran-
ya, malaltia que pateixen uns 
4.5 milions de persones a tot 
l'Estat. 

35

Especialistes en ORTOPÈDIA 
i PRODUCTES NATURALS

FARMACIA L'ESTACIÓ

Martí i Pujol, 10 Tel. 93 389 53 03

 El vestíbul del Germans Trias 
 acull l'exposició itinerant 
 'Dale Voz a tu migraña'  
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La sala d’actes de l’Hospital 
M u n i c i p a l  d e  B a d a l o -
na acollirà el dimecres 30 
d’octubre, a les 18.30 hores, 
la xerrada «Parlem de Salut 
Mental» de la mà de Badalo-
na Ser veis Ass is tenc ia ls 
(BSA) i ActivaMent Catalunya 
Associació, entitat de salut 
mental constituïda, autoges-

tionada i dirigida per qui han 
travessat o estant vivint una 
situació de patiment psico-
lògic o diversitat mental. En 
concret, intervindran Hernán 
Maria Sampietro, coordinador 
de projectes d’ActivaMent 
Catalunya Associació i Núria 
Prats, referent de la delegació 
d’ActivaMent a Santa Coloma 

de Gramenet i, f inalment, 
Esther Lobo, cap del Servei 
de Salut  Menta l  i  Add ic -
cions de BSA.  La xerrada 
s’emmarca en les activitats 
commemorat ives del  D ia 
Mundial de la Salut Mental, 
que aquest any defensa el 
lema: «Parlar i escoltar, salva 
vides».  

35

Avgd. President Companys, 57 - 08911

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

Telf. 93 464 21 34

“Parlem de Salut Mental”, tema 
de la pròxima sessió de l’Aula de 
salut de l’Hospital Municipal
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Redacció / api.cat

Estil colonial: 
El dormitori d’aquest estil pot 
combinar fustes fosques amb 
tons blaus, torrats i vainilla. 

Pel que fa als mobles, el 
capçal del llit de fusta pot 

CONSELLS CASOLANS 
Per blanquejar 
les fundes per coixins

Barreja 1 got de detergent, 1 
got de detergent per renta-
plats, 1 got de blanqueja-
dor, ½ got de bòrax i afegeix 
aigua molt calenta.

tenir panells de ràfia d’un to 
més clar. Les teles, princi-
palment cotons i sedes, han 
de coordinar amb el to de 
la paret, per aportar llum al 
conjunt. 

Al costat de la finestra podeu 
col·locar un escriptori amb 

 Tres estils de dormitoris 

Llar

37
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diversos calaixos i, a sobre 
d’ell, un quadre amb paspar-
tú de fibra, que combini amb 
l’estil del dormitori.

Barreja d’estils: 
Per aconseguir un dormi-
tori acollidor la clau és en 
la combinació d’estampats, 
teixits i colors. 

El capçal es pot entapissar 
d’un color cru i completar-lo 
amb diversos coixins brodats 
de diferents mides i formes 
per conjuntar-ho tot.

Estil romàntic: 
E n  a q u e s t  t i p u s  d ’e s t i l 
queda molt bonic el mobilia-
r i  decapat de color blanc 

37

` `
REFORMAS, OBRAS, 

REPARACIONES, 
ALBAÑILERIA, 

ELECTRICIDAD, 
FONTANERIA, GAS, 

PINTURA, ECONÓMICO
670 -232 -977

complementat amb un capçal 
de fusta amb reixeta, i una 
tauleta de llit. 

To t s  e l s  c o m p l e m e n t s 
decorat ius, la roba de l l i t 
i les tapisseries es poden 
coordinar en diferents tons 
de blaus i blancs per crear un 
ambient tranquil i lluminós.
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Tendències

bellezaactiva.com
  

La pe l l  h id ra tada manté 
la seva joventut i frescor, 
però amb el pas del temps 
la seva capacitat de retenir 
aigua disminueix. És llavors 
quan es fan més evidents la 
sensació de tibantor, falta 
de f lex ib i l i tat ,  pèrdua de 
suavitat, coïssor i desca-
mació. Aquests símptomes 
mo les tos de laten que la 
teva pell necessita un plus 
d'hidratació.
L a  d e s h i d r a t a c i ó  é s  u n 
problema que afecta a totes 
les pells, fins i tot a les que 
tenen un excés de greix. 
L'important és conèixer quin 
és el teu tipus de pell i triar la 
textura més adequada.
Les emulsions més untuoses, 

per exemple, són ideals per 
a restablir l'equilibri de les 
pells més seques. Els gels 
i olis lleugers, frescos i no 
untuosos, són ideals per a 
una pell mixta o amb greix. 
Les pells sensibles agraeixen 
l 'aplicació de cremes més 
emol·lients.
La h idratac ió necessàr ia 
a cada pell varia també en 
funció dels nostres hàbits. 
Per exemple: fumar i beure 
alcohol repercuteixen en la 
pell amb una major sequedat.

Així han de ser 
les hidratants
Les cremes hidratants deuen, 
en primer lloc, mantenir la 
hidratació que naturalment 
presenta la pell, preservant 
la funció barrera que exerceix 

l 'estrat corni (la capa més 
externa). L'estrat corni, a part 
d'aïllar-la de l'exterior, conté 
unes substàncies denomi-
nades factors d'hidratació 
natural (aminoàcids, urea, 
etc.) la presència de la qual 
permet captar l'aigua lliure i 
retenir-la en la pell.
Per tant, per a combatre la 
sequedat cal utilitzar tracta-
ments que captin aigua en la 
superfície per a transmetre-
la a les capes superiors de 
l'epidermis i que reforcin i 
preservin la funció barrera.
Molts dels actius utilitzats es 
troben presents de manera 
natural en la pell. Són, entre 
altres: l'àcid hialurònic que 
pot retenir fins a 9 vegades el 
seu volum en aigua, la urea 
que forma amb l'aigua estruc-

39

 Pell més jove i sana? La clau és la hidratació.   
 T'expliquem tot el que has de saber!  
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tures que la fixen en la quera-
tina de la pell, la manosa que 
ajuda a estimular el procés 
d'hidratació interna i la glice-
rina, la qual reforça el film 
hidrolipídic de la pell amb la 
finalitat d'evitar l'evaporació 
de l'aigua.

No descuris la hidratació 
on més ho necessites
L a  p e l l  d e l  r o s t r e  e s t à 
exposada a les agressions 
climàtiques i mediambien-
tals. Per a donar a la pell un 
entorn estable és important 
l 'ús de cremes que, sense 
ser oclusives, siguin altament 
hidratants. De totes les parts 
del rostre, els llavis sofreixen 
en extrem la sequedat. Per 
a mantenir-los hidratats usa 
crema de cacau o barres de 

llavis molt hidratants. Evita 
humitejar-los amb la llengua, 
ja que augmentaràs la seva 
deshidratació.

Les zones del cos més afecta-
des per la sequedat són les 
zones laterals del rostre, coll 
i les extremitats posat que 
registren menys quantitat 
de glàndules sebàcies. La 
pel l  que recobreix avant-
braços i cames sol presen-
tar problemes de sequedat, 
que es manifesta a través 
d'una epidermis poc flexible, 
aspra i d'aspecte blanqui-
nós, a causa d'una excessiva 
descamació. A les cames 
existeix a més una desagra-
dable sensació de tibantor, 
que s'accentua en la zona 
frontal de la tíbia, ja que la 

pell es troba sotmesa a una 
contínua tracció.

Descobreix 3 falsos mites 
sobre hidratació
1. Si la pell no mostra signes 
de sequedat, no està deshi-
dratada. Fals: gairebé totes 
les pells mostren signes de 
deshidratació en ser obser-
vades al microscopi.

2. La pell sana no necessi-
ta ser hidratada diàriament. 
Fals: La pell requereix una 
aportació d'hidratació diària 
i continua.

3. La pell es torna "addicta" 
a la hidratació. Fals: si la pell 
absorbeix la crema o fluid és 
perquè requereix la hidrata-
ció diàriament.

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
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idealista.com

EL'habitatge està guanyant 
pes en el mercat immobi-
liari global. I és que, en ple 
descens de la inversió en 
actius com oficines, retail o 
hotels, el residencial està 
tirant del sector.
Segons l'últim estudi publicat 
per Savills Aguirre Newman, 

només l'habitatge ha acapa-
rat 110.000 milions de dòlars 
d'inversió a tot el món durant 
la primera meitat de l'any (una 
quantitat que es tradueix en 
uns 99.000 milions d'euros), 
u n  9 %  m é s  e n  t e r m e s 
interanuals.

El seu repunt contrasta amb 
els descensos generalitzats 
que s'han produït fins al juny: 
les oficines, per exemple, 
han registrat un descens 
interanual del 4%, mentre que 
als hotels la inversió ha baixat 
un 22%.

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

 L'habitatge es reivindica i tira de la inversió 
 immobiliària global en ple descens del sector 

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 21/10/2019   11:42:21



La Garantía y Profesionalidad de :
C/ Industria 143-149 08912 Badalona

La Red Inmobiliaria Nº 1La Red Inmobiliaria Nº 1

NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER PARA NUESTRA CARTERA DE CLIENTES
Entendemos sus necesidades de hoy, protegiendo su tranquilidad del mañana 

Infórmate sin compromiso, un agente te ayudará en todo

Ático Dúplex de 4 Hb, 159 m2 const. + 83 m2 
de Terraza, Pk, Piscina, 2º Línea de Mar. Gran 
Salón comedor de 20 m2 con salida a balcón 
de 22 m2. Cocina 12 m2. Suite de 19 m2. Hab.
Doble. Habitación Junior.

Espectacular Ático Dúplex en 2º Línea de Mar

 ALFA1663  

159 m² 485.000.- €4 3

 Espectacular casa en el centro de Badalona

 201m² 620.000.- €5 4

Casa de 5 Habitaciones y 4 cuartos de baño en 
el Centro de Badalona. Entrada a vivienda, con 
gran estancia abierta e independientemente. 
Gran Salón Comedor con salida a terraza.
Cocina Moderna. Terraza Jardín privado. Gran 
Suite. Habitación despacho. ALFA1653

Duplex de 3 Habitaciones en 2ª Línea de Mar

118 m² 409.000.- €3 2

Espectacular Dúplex con 3 habitaciones, 
2 Baños 1 aseo y terraza de 29 m2 en el 
frente Marítimo de Badalona. Salón come-
dor de 30 m2 y salida a terraza de 30 m2.
Cocina office equipada. Suite.Habitación 
Doble. Habitación Junior. ALFA1660

Piso Dúplex de 4 Habitaciones en Badalona 
Front Marítimo a 100 metros de Playa. Gran 
Salón comedor de 25 m2. Cocina office con dos 
mostradores de trabajo. 3 Hab.; 1 Suite de 17 
m2, 2 dobles de 10 m2 y 8 m2.

Piso Duplex 4 Hb. 138 m2 Front Marítim

138 m² 4 2 355.000.- €
ALFA1507

Piso de 3 Hb, 2 Baños, Pk y Trast, de 134 m2 
constr, nueva construcción. Suite con Vestidor 
y cuarto de baño completo de 16,10 m2.  2 
Habitación Doble de 10,33 m2. 3 Habitación 
Junior de 8,28 m2. 2 Baños.

Piso de 3 Hb, 2 Baños, Pk y Trast

ALFA1657 

134 m² 370.000.- €3 2

Ático de 64 m² construidos. Comedor de 19,50 
m². Cocina independiente de 5 m² con vitrocerá-
mica y microondas encastrado. 2 habitaciones, 
1 doble de 11 m², 1 junior de 7,5 m². 1 Baño de 4 
piezas. Terraza de 32 m².

Ático de de 64 m², 2 Hab, Terraza de 32 m²

64 m2 2 1 240.000.- €
ALFA1668
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Tindreu bona relació amb 
els amics, podreu fer 
coses interessants junts, 
tot i que us pot comportar 
algun moviment no gaire 
bo en tema de parella, 
cosa que haureu de tenir 
present.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Fareu canvis d'actitud 
molt destacats en relació 
al camp de la parella, és 
important que penseu 
bé que és el que voleu i 
de quina manera us heu 
de comportar si voleu 
conservar la relació.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Analitzareu massa el que 
teniu al davant, ja és bo 
de fer-ho però tampoc 
cal que us ho agafeu tan 
a la valenta, perquè no es 
tracta de patir la situació, 
sinó buscar solucions.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

És fàcil que a casa no hi 
hagi gaire tranquil·litat i que 
la diferència d'opinions 
entre la família pugui 
portar mals moments. 
Quan passen aquestes 
coses s'ha de pensar amb 
el cap, deixa marge.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Estareu molt seductors 
i sensuals, és fàcil que 
en un moment donat 
pugueu fer que algunes 
persones es quedin 
pillats per vosaltres. Això 
és bo perquè fa pujar 
l'autoestima.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Fareu bones amistats a 
la feina o amb persones 
relacionades en el vostre 
camp laboral. Ja va bé 
si teniu en compte que 
estar bé a la feina és molt 
important perquè on més 
hores al dia solem passar.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

En el camp de la feina 
tindreu bons moments 
que us ajudaran a que 
tot se us posi més fàcil. 
Només cal que sigueu 
una mica responsables i 
que mireu de fer que tot 
vagi per allà on ha d'anar.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Estareu una mica 
inestables en el camp 
de l'amor, cal que us 
ho agafeu amb calma i 
que parleu de les coses 
que us preocupen de la 
situació, així és més fàcil 
que arribeu a un acord.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Tindreu molta vista per 
descobrir coses que us 
poden interessar sobretot 
en el camp personal. 
Només heu d'estar alerta 
i pendents del que us 
convé i veureu sortides 
arreu.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

La intensitat de les 
v o s t r e s  i d e e s  u s 
farà crear projectes 
interessants que valen 
la pena. No els deixeu 
penjats, un projecte 
pot ser una sortida a 
caminar.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

A lgunes  pe r sones 
que coneixeu i que 
estan vinculades amb 
l 'es t ranger  t indran 
la necessitat de que 
estigueu pendents d'ells. 
Mireu d'estar al cas i de fer 
allò que es pugui perquè 
estiguin bé.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

La vostra par t més 
sensible i sensit iva 
estarà molt desperta i 
us portarà a sentir i a 
veure més del normal. 
Cal que ho porteu d'una 
manera senzilla i sense 
capficar-vos per poder 
estar bé.

Facilitat Imma del Destí · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres Dites

«La primera tasca de 
l'educació és agitar la vida, però 
deixar lliure perquè es desen-
volupi»

Maria Montessori

«Beu-te aquest ou, que l'altre es cou»
Significat: adona-te'n que això és així, encara que 
et pensaves el contrari / fota't!.
Castellà: chúpate esa! / toma ya!
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

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

La L levantada d ’aquesta 
setmana ha deixat a la ciutat un 
total de 62,5 mm, 0,8 mm el dia 
21, 56,3 mm el 22 i 5,4 mm (fins 
a les 06 UTC), segons dades 
recoll ides pel meteoròleg 
badaloní, Oriol Rodríguez. 
Aquest episodi també va 
deixar un fort onatge a tot el 
litoral, amb onades d’uns 2 
metres i mig. Els Bombers de 
la Generalitat van fer 6 sortides 

Una mànega marina provoca 
destrosses a Montgat
Una mànega marina va provo-
car força destrosses a Montgat 
diumenge passat. La mànega 
es va registrar a les 5:30h de la 
matinada i va aixecar teulades, 
mobiliari i cablejat del tren. La 
mànega, tornado quant toca 
terra, no va provocar ferits 
però si destrosses al voltant de 
l’establiment Emporium.

a Badalona per aquesta llevan-
tada i una a Tiana. A la ciutat les 
incidències més destacades 
van ser per un arbre caigut, 
a la Ronda de Sant Antoni de 
Llefià, baixos inundats, com a 
la Travessera de Montigalà o al 
carrer Almeria o per acumulació 
d’aigua a diversos fals sostre, 
com a la plaça Alcalde Xifré o 
al carrer Guifré. D’altra banda, 
a Montgat els Bombers no van 
realitzar cap sortida i a Tiana 
una per acumulació d’aigua 

Meteorologia | Redacció

L’episodi de Llevantada ha deixat 
a Badalona un total de 62,5 mm

en uns baixos. El temporal va 
deixar, però, dades més tràgi-
ques arreu de Catalunya. A 
Arenys de Munt la rierada va 
arrossegar un cotxe amb un 
veí de 70 anys que va aparèixer 
a la platja de Caldes d’Estrac. 
D’altra banda, la llevantada 
ha deixat 4 víctimes més a 
la comarca de la Conca de 
Barberà, situat prop de la llera 
del riu Francolí.
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Anuncis per paraules

TREBALL
 

CHICA BUSCA trabajo para 
cu idar  personas mayores, 
niños y limpieza. Con experien-
cia y referencias. Por horas, 
fines de semana y noches. 612 
270 105
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
n iños, l impieza. Fi ja o por 
horas. Disponibilidad inmedia-
ta. 671 268 854
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 

niños y limpieza. Con referen-
cias. 695 119 175
SEÑORA SE OFRECE 
para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. 
Fija o por horas. Con referen-
cias. 688 273 856
C H I C A  S E  O F R E C E 
para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. 
Fija. Disponibilidad inmedia-
ta. 632 369 527
CHICA BUSCA  t raba jo 
para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. 

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

Fija. Disponibilidad inmediata. 
698 535 994
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores y 
niños. Disponibilidad inmedia-
ta. 644 941 856
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y l impieza. Fi ja o por 
horas. 722 871 612
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños o l impieza. Fija o por 
horas. Disponibilidad inmedia-
ta. 604 375 664
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 

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
23 d'octubre 
• Isabel Casaul Roca
• Antonio Díaz Ruiz

22 d'octubre 
• José Luis Pérez Pita
• Beatriz Latorre Chincolla

21 d'octubre 
• Antonio Requena Martínez
• Isidro Triquell Fernández
• Maria Àngels López 
  Escuder 
• María Sistac Laplana 

20 d'octubre 
• Marcos Cortés Campos
• Ángeles Velázquez García
• Lluïsa Sabater Bruguera
• Pedro Lardín Abellán
• Antonio Fuentes Vico
• Daniel García Gómez
• Juan Ruiz Tenza
• Robert Julià Soriano

19 d'octubre 
• Rufina Reyero Herreros
• Fulgencio Pacheco 
  Martínez 
• María Rubio Paricio
• Gemma Marqués Cabanas
• Josep Antonio Clemente
• Sofía Almenara Ruiz

niños y limpieza. Interna o externa. 
631 893 991
INFORMÁTICO PÁGINAS 
WEB para Autónomos, Pymes, 
Clubs y Entidades. 628 921 054

VARIS

COMPRO ANTIGUEDADES: 
muñecas, Scalextrics, Geyper-
man, Madelman, tebeos, comics, 
objetos religiosos y militares puros 
plumas licores libros y mucho más. 
Pago inmediato 627 937 101
COMPRAMOS LIBROS, jugue-
tes, comics, cromos, antigüe-
dades, plumas, puros, objetos 
religiosos, restos pisos y casas. 
Pago al momento. José Miguel. 
679 736 491

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

CABALLERO 66 AÑOS , 
busco mujer, amistad, relación 
estable. 698 243 029 
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

SUPLEMENT
MOTOR

PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM 
651 976 517
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Anys 70, Av. de Alfons XIII amb carrer Tortosa. 
Barri Congrés
Foto antiga: Fons municipal
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 21/10/2019   10:39:54



Distribuïdors oficials del TOT

Renovació distribuïdor

Horari: 
9.30-13:30h 17-20 i dissabte de 10-14h

A la nostra botiga especialitzada trobaràs per la teva 
mascota,una àmplia gamma de productes de les millors 
marques a preus ajustats.I ara també gravació de pla-
ques identificatives al moment.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè és la millor revista local i els nostres clients, 
l'esperen cada setmana.

Roger de Flor, 82
93 388 74 57

PROPER
SUPLEMENT

REFORMES
PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM 
651 976 517

Troba la teva 
revista als 

distribuïdors 
oficials del TOT 

PUBLI DISTRIBUIDORS-2.indd   1 23/10/2019   12:45:16



Aparcament
metropolità

Descàrrega gratuïta

A Badalona
ja no necessites
els parquímetres

aparcament.amb.cat

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

Perquè l’app AMB Aparcament metropolità unifica la gestió 
de l’estacionament a la metròpolis de Barcelona.

A5_ENGESTUR.indd   1 22/10/2019   10:25:46


	001_tb
	002_tb
	003_tb
	004_tba005
	006_tb
	007_tb
	008_tba009
	010_tba011
	012_tb
	013_tb
	014_tba015
	016_tba017
	018_tba019
	020_tba021
	022_tb
	023_tb
	024_tba026
	027_tb
	028_tba031
	032_tb035
	036_tba037
	038_tba039
	040_tb
	041_tb
	042_tba043
	044_tba045
	046_tb
	047_tb
	048_tb

