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El PSC s’imposa en 20 barris 
seguit d’ERC que guanya en 13   

La Setmana

10N | Carles Carvajal

El PSC va reeditar diumenge 
la seva victòria a les eleccions 
Generals, tal com va passar 
el 28 d’abril a Badalona. Els 
socialistes, amb el 100% dels 
vots escrutats es va imposar 
amb un 25,59% dels vots, 
el que suposen 27.745 vots. 
Els socialistes, però, perden 
pistonada respecte al mes 
d’abril, amb més de 6.000 
suports menys. Per darrere 
es quedava En Comú Podem, 
amb el 17,90% dels suports. 
Aques ta  fo rmac ió  també 
perdia suport, respecte al mes 
d’abril, i quedava situada amb 
els 19.400 vots a Badalona, 
respecte als 22.042 del mes 
d’abril. La tercera força, ERC, 

es va situar amb un 17,12%, 
18.562 vots, i perdia uns 2.000 
vots respecte a la primavera 
passada. La quarta força a 
Badalona va ser el PP, amb 
10.112 vots, un 9,33% i guanya-
va gairebé 3.000 vots, respec-
te a l’abril. La cinquena força, 
i la que més guanyava vots a 
la ciutat, va ser Vox, amb un 
8,38%, 9.084 vots, gairebé el 
doble que l’abril. Junts es va 
situar sisena força, guanyava 
uns 1.000 vots, 6,84%, 7.411 
vots. La setena formació a 
Badalona va ser Ciutadans, 
que va ser la força que més 
va perdre vots a la ciutat. 
Els taronges van passar dels 
15.636 vots, un 13,34% el mes 
d’abril, a 6.901 vots, un 6,37%. 
Per acabar, la CUP, va ser 
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vuitena força, amb un 4,12%, 
4.463 vots. Aquesta formació 
era la primera vegada que es 
presentava a unes generals. 

Guanyadors per barris 
a Badalona 
Aquestes eleccions Generals 
també ens deixen els resul-
tats per barr is. El PSC va 
guanyar en 20 dels 34 barris 
de la ciutat, seguit d'ERC que 
guanyava en 13 barris i En 
Comú Podem que s’imposava 
a Bonavista. Si entrem més 
en detall, els socialistes van 
obtenir els millors resultats, 
amb més d’un 37% de suports, 
a la Pau o Sant Roc. ERC té 
més d’un 30% dels vots als 
barris de Casagemes, Dalt la 
Vila o Centre. Al casc antic, 

PSC

ERC

ECP

1. Centre
2. Coll i Pujol
3. Dalt de la Vila
4. Gorg
5. Progrés
6. Raval
7. Can Claris
8. Canyet
9. Bufalà

10. Bonavista
11. Manresà
12. Canyadó
13. Casagemes
14. Guixeres
15. Pomar
16. La Morera
17. Pomar de Dalt
18. Mas Ram
19. Sant Crist
20. Nova Lloreda
21. Sistrells
22. La Salut
23. Lloreda
24. La Pau
25. Puigfred
26. Montigalà
27. St. Joan Llefià
28. St. Ant. Llefià
29. St. Mori
30. Artigues
31. Sant Roc
32. Congrés
33. El Remei
34. La Mora
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Junts per Catalunya guanya 
al col·legi electoral de Germà 
Bernabé. D’altra banda, en 
barris com Bufalà, Pomar o La 
Salut, Vox va superar el PP en 
nombre de vots. A Sant Mori de 
Llefià, els populars obtenen els 
millors resultats. Pel que fa a la 
participació, els barris que més 
van votar van ser el Centre, 
Dalt de la Vila i Casagemes, 
amb gairebé el 80%. En canvi, 
Sant Roc i La Mora només van 
anar a votar un 49% del cens o 
Nova Lloreda amb un 58,69%. 

ERC s’imposa a 
Montgat i Tiana
Als dos municipis, Esquerra 
Republicana va ser la formació 
més votada diumenge. En les 
dues poblacions, però, ERC va 

perdre pistonada. A Montgat, 
per exemple, els republicans 
perden uns 300 vots, respecte 
l’abril. En aquesta població, en 
Comú Podem va ser segona 
força i el PSC s’ha situat terce-
ra. A Tiana, en canvi, Junts per 
Catalunya va situar-se com a 
segona força, la tercera força 
va ser En Comú Podem seguit 
del PSC.  La participació a 
Montgat va ser d’un 74,93% i 
a Tiana d’un 79,23%. 

Continua l’enderroc 
de l’edifici del Passatge 
de la Torre

Nou menjador social al 
carrer Sant Isidre per 
a 60 persones

Reunió dels veïns de 
Canyadó amb Mossos 
pel polígon de Can Ribó

Aquesta setmana han conti-
nuat els treballs per enderro-
car l’edifici del Passatge de la 
Torre, 16, a La Salut. Els veïns 
de les finques del voltant conti-
nuen desallotjats. Els operaris 
ja treballen entre el cinquè i 
quart pis. D’altra banda, 12 
persones que vivien al costat, 
sense empadronar, han passat 
diverses nits dormint al carrer.

La Fundació Roca i Pi, Càritas 
i Sant Joan de Déu estan 
ultimant la creació d’un nou 
menjador social al carrer Sant 
Isidre, al Centre de Badalo-
na. El nou espai social tindrà 
una capacitat per una seixan-
tena de persones i millorarà 
l’atenció de l’actual centre 
Folre, ubicat al carrer d’Arnús.

 Els veïns de Canyadó, a 
través de la seva associació 
de veïns, s’han tornat a reunir 
amb agents dels Mossos 
d ’Esquadra per  abordar 
l’increment de l’incivisme i 
vandalisme durant les nits 
del cap de setmana, al barri. 
Una vegada més, els veïns 
reclamen més policia durant 
les nits del cap de setmana al 
voltant de Can Ribó.

La dada: 
A Badalona la participació 
ha estat d’un 69’69%, sis 
punts menys que l’abril on 
es va arribar a un 75’51%, la 
dada més alta des del 1982.

Col·legi electoral a la Minguella (a dalt) i seu del PSC (a sota) 
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La CACI obrirà portes temporalment 
amb motiu d’una exposició

L’Ajuntament compra dos pisos per destinar-los a víctimes 
de violència de gènere

Ciutat | Redacció

La planta baixa de l’edifici de 
l’antiga fàbrica CACI, situat 
a la façana marítima, acollirà 
a par tir d’aquest dissabte 
16 de novembre l’exposició 
“Metròpolis de ciutats: repen-
sar l’urbanisme metropolità”. 
Per primera vegada, la CACI 
obre les portes a la ciutadania 
acollint una exposició itine-
rant que pretén apropar el 
Pla director urbanístic metro-
polità al públic en general. 
També s’ha organitzat un 
debat ciutadà, el dijous 21 de 
novembre, en què participaran 
els municipis de Badalona, 
Santa Coloma de Gramenet, 
Sant Adrià de Besòs, Montgat 
i Tiana. L’accés a l’exposició 
és gratuït. La mostra es podrà 
visitar del 16 al 28 de novem-
bre, de 10 a 14 hores i de 16 
a 20 hores. Amb motiu de 
l’exposició s’han organitzat 

Societat | Redacció

B a d a l o n a  d i s p o s a ,  d e s 
d’aquesta setmana, de dos 
pisos reservats per a dones 
que hagin pat i t  v io lència 
masclista i que necessitin 
un allotjament temporal. El 
consistori ha comprat tres 
immobles procedents d’entitats 
bancàries per millorar les políti-
ques d’habitatge i d’aquests 
tres en reservarà dos per les 
dones víctimes de violència 
masclista que ho necessitin. 

diverses visites guiades. Les 
persones interessades a parti-
cipar en una visita guiada a 
l’exposició els dies 19 o 20 de 
novembre, a les 18.30 hores, 
cal que s’inscriguin enviant 
un correu a la bústia parti-

L’alcalde Àlex Pastor detalla 
que amb aquesta nova adqui-
sició l’Ajuntament tindrà més 
recursos davant d’aquests 
casos. “Em cau la cara de 
vergonya quan una dona 
víctima de violència masclista 
necessita recursos d’aquest 
ajuntament i no podem ajudar 
perquè no tenim pisos disponi-
bles. Amb aquests dos habitat-
ges tindrem més capacitat 
de resposta”. Els pisos s’han 
comprat mitjançant el dret a 
tanteig i provenen d’entitats 

cipacio_ciutadana@badalo-
na.cat. L’any 2010, l’edifici va 
remodelar-se i des de llavors 
està tancat al públic, esperant 
un projecte per instal·lar el 
Museu del Còmic que segueix 
encallat.

bancàries. En total, el cost 
dels immobles ha estat de 
156.893 euros. ”Hem d’ampliar 
els recursos que ajudin a 
les dones a empoderar-se, 
recuperar-se del patiment i 
poder mirar amb optimisme el 
seu futur”, ha detallat la regidor 
de drets socials i feminismes, 
Aïda Llauradó. Ara els nous 
pisos els gestionarà el Servei 
d’Informació i Atenció a les 
Dones de Badalona (SIAD), 
que valorarà cas per cas 
segons el tipus de necessitat.

Imatge exterior de l’edifici de la CACI, a la façana marítima
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El carrer més estret de Badalona, 
el carrer Vilamajor

Ciutat | Redacció

El carrer de Vilamajor, a tocar 
de la plaça Constitució, té el 
títol del carrer més estret de 
Badalona. Hi ha carrers més 
estrets, per exemple al barri 
de la Salut, però tenen la 
denominació de Passatge, i 
no pas carrer. De fet, aquest 
carreró de Dalt de la Vila té 
el privilegi d’haver aguantat 
gairebé intacte, pel que fa als 
metres, al llarg dels segles. 
El nom de l’actual carrer ja el 
trobem documentat fa gaire-
bé 200 anys, el 1821. Actual-
ment, al carrer hi viuen una 
quinzena de persones, tot i 
que durant els darrers anys 
s’han remodelat diverses 
cases, continua conservant 
aquel la imatge de carrer 
tranquil de poble. 
 
D’on ve el nom de carrer 
Vilamajor?
S e g u r a m e n t  e l  n o m  d e 
carrer Vilamajor correspon 
al cognom d’algú que hi tenia 
casa, ja que quan apareix en 
els padrons d’habitants on 
en les relacions de carrers 
més ant igues ho fa amb 
e l  nom “d ’en V i lamajor ”, 
segons recull el llibre “Tots 
els carrers de Badalona”, 
editat pel Museu de la ciutat. 
Durant anys devia ser un pas 
entre cases on, a poc a poc, 
van començar a edificar-se 
alguns habitatges. Com a 
curiositat, a la cantonada 
del carrer Vilamajor amb el 
carrer de Dalt trobem una 
urna amb la imatge de Sant 
Miquel dels Sants.

Imatge del carrer Vilamajor, a Dalt de la Vila 

A part del carrer Vilamajor, hi 
ha d’altres carrers molt estrets 
a la ciutat. Al mateix Dalt de 
la Vila trobem el carrer Sant 
Antoni de Pàdua, un carreró 
que també surt de la plaça 

Constitució i que no té sortida 
o bé un tram del carrer de l’Oli. 
Al Centre de Badalona, un 
dels carrers més estrets és el 
tram del carrer Banyoles, que 
toca amb el carrer Sant Pere.

Altres carrers estrets de Badalona

Actualitat-8.indd   2 13/11/2019   12:32:12
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Badalona celebra 
la Setmana dels Drets 
dels Infants

El Museu publica un àlbum virtual del fotògraf Francesc Domingo

El Consell dels Infants de 
Badalona i  la Taula d’Infància 
i Adolescència de Badalo-
na han preparat els actes 
de la Setmana dels Drets 
dels Infants, que comença 
dilluns 18 i s’acabarà diumen-
ge 24. El dimecres, 20 de 
novembre, a les 18h, s’ha 
organitzat un acte unitari a la 
plaça de la Vila amb la lectura 
del Manifest dels Drets dels 
Infants. El diumenge, 24, s'ha 
previst una festa a Pompeu 
Fabra. 

A través d’internet (museude-
badalona.cat) podeu veure un 
nou àlbum d’imatges de Badalo-
na fetes pel fotògraf Francesc 

Domingo. Són instantànies, 
moltes d’elles dels anys 40 i 
50, com aquesta del procés de 
treure una barca de pesca.

Actualitat-8.indd   3 13/11/2019   12:32:12
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Recullen als contenidors de Badalona 
més de 124.000 quilos de roba

Roben de matinada a l’Estanc del barri de Canyadó 

Solidaritat | Redacció

La Fundació Formació i Treball 
ha arribat a un màxim històric 
de recollida de tèxtil: 6.500.000 
de quilos en 6 mesos. Les dades 
suposen un augment del 63% 
del volum del tèxtil recollit durant 
el primer semestre de 2019 a la 
planta de reciclatge tèxtil de Sant 
Esteve Sesrovires. Badalona 
ha fet una recollida de 124.298 
quilos a través dels 35 conteni-
dors instal·lats durant el primer 
semestre de 2019, un increment 
del 11% respecte al 2018.
 A més, Formació i Treball realit-
za activitats pedagògiques en 
centres educatius, a Badalo-
na per exemple a les escoles 
Ventós Mir i Baldomer Solà, 
per tal de fer arribar el projecte 
de reciclatge tèxtil i sensibilitzar 
respecte l’impacte que generen 
els tèxtils en el medi ambient. 
També s’explica com poder 
donar un segon us a la roba a 
través d’un taller on es confeccio-
na un Boc’n’Roll o una motxilla 
amb teixits reciclats.

Un dels contenidors de roba
ubicats a Badalona 

La nit d’aquest dilluns a dimarts 
van entrar a robar a l’estanc del 
carrer Jaume Ribó, al barri de 

No llencis la roba, dona-la!
Segons dades de l’informe 
presentat aquest any per 
l’European Sustainable Business 
Federation el 73% dels materials 
utilitzats per a la roba s'envien a 
abocadors o s'incineren i actual-
ment, menys de l'1% del material 
utilitzat per produir roba és 
reciclat. La missió de la Fundació 
Formació i Treball és donar-li la 
volta a aquestes dades, reutilit-
zant la roba alhora que es genera 
oportunitats socials i laborals 
a persones que es troben en 
una situació de vulnerabilitat al 
nostre país.
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Canyadó. Els lladres van tallar 
la persiana per accedir al local 
i emportar-se productes. 

Cremen sis turismes
i tres motos a La Salut 

Nova recollida de 
signatures per demanar 
una platja per a gossos

Els treballadors de 
l’Hospital Germans 
Trias ja utilitzen BusUp

Un total de sis turismes, tres 
motocicletes i dos contenidors 
van cremar dissabte a la matina-
da a La Salut. Un dels turismes 
i una de les motocicletes van 
quedar totalment calcinades. 
L’incendi, a més, també va 
afectar alguna de les façanes 
del carrer Nàpols. Els Mossos 
d’Esquadra han obert una inves-
tigació sobre aquest foc. 

Des de Change.org s’ha engegat 
una nova recollida de signatures 
per demanar a l’Ajuntament de 
Badalona que habiliti un tram 
de platja per a gossos, tal i com 
passa en d’altres municipis 
costaners catalans. De moment, 
unes 2.000 persones ja han 
donat suport a la iniciativa que 
els responsables volen presen-
tar al consistori. 

L’empresa de transport col•lectiu 
BusUp ha tancat un nou acord 
amb l’Hospital Germans Trias i 
Pujol de Badalona. Més de 120 
treballadors del Campus Can 
Ruti ja utilitzen la plataforma per 
anar al centre, amb un total de 
301 abonaments venuts. BusUp 
realitza un recorregut per la  
zona de Barcelona Meridiana, 
amb 1 torn de matí i 2 de tarda 
fins a l’hospital badaloní.

Actualitat-10.indd   2 12/11/2019   11:16:12
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La Fàbrica de joguines de Nadal
doblarà els seus dies

Nadal | Redacció

L’Ajuntament de Badalona ha 
presentat, aquest dilluns, la 
campanya nadalenca. Una 
de les novetats, tal i com s’ha 
explicat en la roda de premsa 
del govern municipal, serà 
l’ampliació de la Fàbrica de 
Joguines, un dels èxits del 
Nadal passat. El Centre Cultural 
l’Escorxador-Nau3 es tornarà 
a transformar en la Fàbrica 
de joguines de Badalona, on 
els infants podran entregar 
les seves cartes als Tornemis, 
els personatges encarregats 
de fabricar les joguines que 
demanin i d’acompanyar als 
reis durant la Cavalcada de 
Reis Mags que es celebra 
el 5 de gener. Aquest any la 
visita a la fàbrica s’ampliarà i 
es podrà fer els dies 28, 29 i 30 
de desembre i els dies 2, 3 i 4 
de gener de 2020, un total de 
6 jornades. L’any passat, les 
llargues cues al Centre Cultu-
ral l’Escorxador van provocar 

La Fàbrica de joguines tindrà un total de 6 dies de duració 

384 persones participen 
a la Marató de Donants 
de Sang 

Montgat construeix dos 
promocions per habitat-
ges protegits

Tiana prepara la segona 
Fira de segona mà

El passat divendres es va 
celebrar la Marató de Donants 
de Sang de Badalona amb 
dues seus: l'Hospital Germans 
Trias i el Centre el Carme. En 
aquest punt van registrar-se 274 
donacions i a Can Ruti més de 
110 persones van adreçar-se 
per donar sang. Aquest nombre 
triplica les donacions que es fan 
en un dia normal.

Montgat està construint dos 
blocs de pisos que es destina-
ran a habitatges protegits. Un 
d’aquests és al carrer Pompeu 
Fabra i s’hi construiran 62 
llars. L’altre que es preveu 
construir és als carrers Sant 
Feliu i Bateries i comptarà amb 
39 habitatges. Les persones 
interessades han d’estar inscri-
tes a l’Impsol. 

Tiana prepara la segona Fira de 
segona mà. Es portarà a terme 
el diumenge 24 de novembre 
en el marc de la Setmana de 
Prevenció de Residus a la Plaça 
de la Vila i als carrers de Centre 
de 10.30h a 14h. L’Ajuntament 
de Tiana ha fet una crida per 
les persones que hi vulguin 
participar poden escriure a; 
firasegonamatiana@gmail.com

les queixes de molts pares per 
poder entrar a la Fàbrica de 
Joguines. L’Ajuntament espera, 
amb aquesta ampliació, poder 
regular millor les cues.

Els llums de Nadal 
s’encendran el dissabte 
30 de novembre
Tal i com publicàvem a l’edició 
anterior d’aquest setmanari, 
l’encesa dels llums de Nadal, 
l’Arbre de la plaça de la Vila 
o l’enllumenat del Pont del 
Petroli serà el dissabte, 30 de 
novembre. A les 18h, hi haurà 
la inauguració de l’Arbre de 
Nadal i els llums dels carrers 
de Badalona i a les 19h, l’encesa 
al Pont del Petroli. L’Ajuntament 
ha programat durant tot el dia 
la Fira de Creadors i el Parc 
Cultural de Nadal, al passeig 
marítim. A les 19h, començaran 
els concerts del “Hola Nadal”, 
amb la cantant Soraya i Macaco, 
a l’escenari situat a tocar del 
Port de Badalona, al mateix 
passeig marítim.

Actualitat-10.indd   3 12/11/2019   11:16:13
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La Setmana en imatges

Comença la instal·lació dels llums de Nadal als carrers de Badalona 
Blau Perfumeria recull un guardó de la Cambra de Comerç pels seus 50 anys 
Els escolars de Badalona anuncien la Setmana dels Drets dels Infants
Una quarantena de gegants participen a la seva fira a la Rambla
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Nadal al Port
de Badalona

Dijous 21 novembre 2019, Centre d'Activitats Nàutiques. Moll Nord. Local 11-12

Xerrada sobre les
eines pedagògiques
de l’ONG Open Arms:
“Cal generar empatia
a les aules”.

A les 19h A les 20.30h

@PortdeBadalona

Port de Badalona

SEGUEIX-NOS A:Port Esportiu i Pesquer de Badalona
Edi�ci de Capitania, s/n

www.marinabadalona.cat
T 933 207 500 · port@marinabadalona.cat

Busca el distintiu als establiments adherits,
vàlid �ns el 12 de gener de 2020.

Nadal al Port de BadalonaESTABLIMENT ADHERIT

3 horesd’aparcamentgratuït Busca aquest distintiu als restaurants!

Encesa simbòlica

De nou celebrarem al Moll Nord
l’encesa de llums, amb la de la música
i brindis per celebrar que formem part
de la comunitat del Port de Badalona.
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Bàsquet | Jordi Creixell

Quatre victòries consecu-
tives a l'ACB han enfilat la 
Penya fins a les posicions 
de "playoff". Els badalonins 
han pujat fins a la vuitena 
posició i aquest dissabte, a 
l 'Olímpic (20.30h), tindran 
l'oportunitat de consolidar-se 
en les places que donen accés 
a la Copa. Un triomf contra 
l'Iberostar Tenerife, quart a la 
classificació (5-3), suposaria 
un nou cop d'efecte dels de 
Carles Duran, que a la pista 
del Casademont Saragossa 
(90-92) van tornar a demostrar 
que han canviat el xip respec-
te de les primeres jornades. 
Amb la confiança que donen 
les victòries, la Penya està 
creixent partit a partit i molts 
jugadors estan fent passos 
endavant. L'equip, a més, 
està sabent patir i aferrar-se 
als partits quan van malda-
des. Ho va fer a l'Eurocup 
davant del Nanterre, quan amb 
Dimitrijevic d'heroi va aixecar 
un enfrontament que se li 
havia complicat molt (79-77), 

La Penya ja està
entre els vuit millors de l'ACB

Bankia i la Fundació Joven-
tut han arribat a un acord 
mitjançant el qual l’entitat finan-
cera patrocinarà les activitats 
de la fundació.  El conveni 
contempla també el patroci-
ni oficial del Bàsquet Base, 

 Bankia, amb la Fundació Joventut
l’organització de campus, la 
concessió de beques a joves 
esportistes, la formació de 
joves entrenadors i la partici-
pació en competicions oficials 
dels equips base i de l'escola 
de bàsquet.

Prepelic, davant del Casademont Saragossa. / ACB Photo / E. Casas

i va repetir a Saragossa, en el 
debut de Perrin Buford, quan 
els de Porfi Fisac van remun-
tar 10 punts (64-74) i es van 
posar per davant (88-84). Els 
verd-i-negres no van tronto-
llar i Xabi López-Arostegui, 
amb dos tirs lliures a quatre 

segons del final, va segellar 
una victòria agònica però molt 
valuosa. A l'Eurocup, la Penya, 
segona de grup (4-2), ha viatjat 
aquesta setmana a Brescia, 
on a l'hora de tancar aquesta 
edició estava buscant un nou 
triomf per fer via cap al Top 16.

El mal estat del terreny de joc, per culpa de la 
pluja, va marcar el duel entre l'Eibar i el Seagull. 
Les badalonines van dominar en moltes fases i 
van merèixer puntuar, però van acabar perdent 
per la mínima (1-0). Aquest diumenge les d'Ana 
Junyent tornen a l'Estadi, on rebran el Parquesol 
(11 h). / Foto: Xavier Garcia (futfem.cat)

El Seagull cau al camp de l'Eibar (1-0)

Els Dracs van estrenar el nou curs tombant els 
Alcobendas Cavaliers (23-0) en els quarts de final 
de la Copa d'Espanya. En semifinals, el 24 de 
novembre, els badalonins s'enfrontaran als Pioners 
de L'Hospitalet, rivals també aquest diumenge en la 
final de la Copa Catalana (Estadi Serrahima, 11h). 
/ Foto: Joan Sancho

Els Dracs, a les semifinals de la Copa d'Espanya
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Futbol | J. C.

El CF Badalona va imposar-se 
al Nàstic (2-1) i agafa oxigen 
en la lluita per sortir de la zona 
de descens. Primer triomf a 
casa i segon del curs per als 
de Manolo González, que no 
podien fallar a l'Estadi contra 
els tarragonins, un rival directe. 
Kilian Duran, amb un especta-
cular xut de falta, va inaugurar 
el marcador per als escapu-
lats als cinc minuts de joc, 

però el Nàstic va ser capaç 
d'empatar abans del descans. 
Va tocar patir de nou, però el 
Badalona ho va seguir intentant 
i Cris Montes, a deu minuts 
de la conclusió, va segellar 
una victòria vital que treu 
els badalonins de la darrera 
posició de la taula: ara són 
divuitens, amb 9 punts. Aquest 
dissabte (18.30h),  al camp de 
l'Ejea, dotzè classificat amb 14 
punts, nou examen per seguir 
recuperant posicions.  

El Badalona es fa fort amb 
el primer triomf del curs a l'Estadi

La prova de muntanya per 
equips, amb un recorregut d'uns 
14 quilòmetres, es farà aquest 
diumenge 17 i és puntuable per a 
la XXI Copa Catalana de Marxes 
Tècniques i de Regularitat de 
la Federació d'Entitats Excur-
sionistes de Catalunya (FEEC). 
Començarà a les 8 del matí i la 
sortida i l'arribada s'instal·larà  
a la riera de Pomar, per sobre 
de l’avinguda del Llenguadoc.
Més informació i inscripcions, a 
cebadalona.org. 

El Centre Excursionista de 
Badalona organitza la 65a 
Caminada de Regularitat

El Beach Tennis Badalo -
na organitza aquest dissab-
te 16 de novembre el Torneig 
Notris a la Platja del Pont del 
Petroli, dins del circuit català 
de l’Associació Beach Tennis 
Catalunya (ABTCat). La prova, 
per a jugadors i jugadores profes-
sionals i amateurs, començarà a 
les 10 del matí. 

Torneig de "Beach Tennis" 
a la Platja del Pont del 
Petroli

Els Dracs, a les semifinals de la Copa d'Espanya

Els escapulats van derrotar el Nàstic a l'Estadi. / Foto: Eloy Molina

Badalona serà l'escenari aquest diumenge 17 de 
novembre de la I Regata de llarga distància de 
la lliga d'hivern de llagut. La prova, que s'estrena 
aquesta temporada, està organitzada pel Club 
de Rem Badalona amb la col·laboració de Marina 
Badalona. Començarà a les 9 del matí, amb un 
recorregut d'uns 4 quilòmetres. 

Regata de llarga distància de llagut d'hivern

El Sosmatic, el primer equip del Club Tennis Taula 
Badalona, no va poder assolir una nova victòria a la 
Divisió d'Honor en caure a casa contra l'Errenteria 
(1-5). Tot i això, la jornada va ser especial per als 
blaus, que van fer la presentació oficial de tots els 
equips de l'entitat per aquesta temporada. / Foto: 
@Esports_bdncom

El CTT Badalona presenta els seus equips
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Durant el mes de novembre 
de fa 10 anys una greu plaga 
afectada les palmeres de 
Badalona. Llavors, en pocs 
d ies, l ’escarabat ja havia 
afectat una desena de palme-
res de diversos barris de la 
ciutat, com Canyet o el Mas 
Ram, les zones més pròximes 
a la muntanya. Aquesta plaga 
afectava greument les espècies 
i provocava la mort d’alguns 
exemplars. De fet, l’Ajuntament 
anunciava un pla per actuar 
contra aquesta plaga, que 
sobretot estava afectant les 

La plaga de l’escarabat morrut 
afectava les palmeres de la ciutat

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

palmeres situades en espais 
pr ivats. A la Rambla, per 
exemple, el consistori badaloní 
posava en marxa un tractament 

per evitar l’ampliació de la plaga 
amb una injecció d’insecticides 
als arbres que no danyaven la 
salut de les palmeres. 

#Badalona necessita un 
espai de creació. #laMobba 
fa molts anys que fa aquest 
servei però si mireu altres 
municipis tenen espais 
espectaculars!
@FMobba

Avui, de nou, la guardiola 
de la Mulassa ha voltat per 
#Badalona, i ha estat a la 
diada castellera de la 
@collamicaco amb la resta 
de colles convidades! 
@mulassabdn

Recollint la placa comme-
morativa dels 50 anys de 
l’empresa familiar Blau que 
va fundar la família!! Seguim 
els seus passos! 
@mbatlleria

Opinio-18-19.indd   2 12/11/2019   10:00:56
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Desayuno de cafè con 
leche, acorde a la gran cita, 
mientras leía el @TotBada-
lona. Ahora a complir con 
mi obligación de presidenta 
@gravenuno

Buenos dies. ¿Cuántos 
contenedores y coches se 
han quemado esta noche en 
Badalona? @quebonitaes1

És impossible controlar a 
tothom. Pirats i piròmans hi 
ha a tot el món, però curio-
sament a #Badalona més  
@Itaca2014

Fins el dia 10 de desembre, i 
emmarcat en el Cicle Badalo-
na es Mostra, es pot visitar 
l'exposició 'Fusteatre'. El badalo-
ní Bernat Fuertes ens presenta 
petites escenes quotidianes 
en format teatral. L'escenari de 
la vida es barreja amb fustes 
reciclades: palets, caixes de 
fruita, taps de suro... El Centre 
Cívic de la Morera s’ha convertit 
e un espai amb diversos perso-
natges que ens endinsen en 
escenes oníriques i poètiques 

que formen part del seu perso-
nal món creatiu, als quals dona 
forma utilitzant material reciclat. 
De fet Fuertes és un creatiu de la 
ciutat que treballa amb diferents 
disciplines. Aquesta mostra 
és una bona oportunitat per 
conèixer una mica més la seva 
feina artística, en una persona 
que té al darrera molta feina a 
Badalona. Trobareu la mostra 
“Fusteatre” al Centre Cívic de la 
Morera, situat a l’avinguda Bac 
de Roda, 42-48. 

El badaloní Bernat Fuentes presenta 
a la Morera l’exposició “Fusteatre”

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Creus que l’administració 
hauria de fer una revisió més 
exhaustiva de l’estat dels 
edificis de Badalona? 
Si, cal fer-ho 91%
No, ja es fa 9% 

Pròxima pregunta:
T'agradaria que Badalona 
tingués una platja per a 
gossos?
Sí, m’agradaria
No, no m’agradaria

98 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres 
seguidors han opinat!

Patricia Campillo
Soy la propietaria del coche 
quemado.Es muy triste 
levantarse a las 5 de la 
mañana para ir a trabajar 
y encontrarme mi coche 
calcinado
Míriam Murillo
Al final nos vamos a tener 
que tomar la justicia por 
nuestra mano. A nadie le 
gusta encontrarse su coche 
quemado al día siguiente
Pilar Sánchez
Tanta policía, y cuando han 
de estar vigilando no existen

Opinio-18-19.indd   3 12/11/2019   10:00:57



Divendres 15 de novembre

CinemaAprop, amb el film 
“Bohemian Rhapsody”, a les 
19h i a les 22h, al Círcol 

Presentació i lectura de poe-
mes queer de Txus García, a 
les 19h, a l’Espai Betúlia

XXI Concurs de Música de Ba-
dalona, a partir de les 20:30h, 
al Teatre Principal, i també dis-
sabte 

Tribut a Loquillo, amb el grup 
El pájaro loco, a les 23:30h, al 
Sarau 08911

Dissabte 16 de novembre

Xerrada teconològica a càrrec 
de Carmen Esclapes, a les 18h 
al Cafè de les Antípodes.

Teatre “Cinco horas con Ma-
rio”, amb Miguel Delibes, a les 
20:30h, al Teatre Zorrilla 

Tribut a Elton John, amb Jel 
Coombes, a les 24h, a la Sala 
Sarau 08911

Diumenge 17 de novembre

10a Marató de Country, a favor 
de la Fundació Badalona Contra 
el Càncer, a partir de les 11h, a 
l’escola Jungfrau

Jugateca Ambiental, a par-
tir de les 11:30h, als jardins 
Clara del parc de Ca l’Arnús 

Visita guiada la fàbrica 
de l’Anís del Mono, a les 
12h, a la mateixa fàbrica. 
Per inscripcions, Museu de 
Badalona 

Teatre familiar amb l’obra 
“La Caputxeta i el llop per 
Magatzem d’Arts”,  a les 
18h, al Círcol 

Cicle “Badalona a Escena”, 
“Don Joan: el Mite”, a les 
19h, al Teatre Principal 

Dilluns 18 de novembre

Presentació del llibre "Pell", 
de Mercè Pardo, a les 18:30h, 
a l’Espai Betúlia 

Cicle Per fí és dilluns, actuació 
de Ararat, música d’Armènia, 
a les 20h, a l’Escola Moderna 
de Badalona 

Dimarts 19 de novembre

Taller de construcció de la 
màquina voladora de da Vinci, 
a les 17:30h, a la Biblioteca 
Xavier Soto de Llefià 

18

 Badalona 

19

Diumenge 17 de novembre

Festa de Santa Isabel d’Hongria, patrona dels Franciscans 
Seglars O.F.S, Els Franciscans Seglars, O.F.M, de Badalona, 
celebren la festa de la seva Patrona, Santa Isabel d'Hongria A les 
10 del mati, a l'Església del Monestir de les monges clarisses de la 
Divina Providència, del carrer Arnús, nº62, celebració de l'Eucaristia. 
Homilia,  panegíric de Santa Isabel.  Es beneiran i repartiran roses 
i panets que són el símbol de la caritat de la Santa.

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

ESCOLA 
BRESSOL
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Clàssics de la Narrativa i del 
Cinema: L'escuma dels dies, a 
les 19h, a l’Espai Betúlia 

Dimecres 20 de novembre

60è aniversari de la Declaració 
i 30è aniversari de la Conven-
ció de l’ONU sobre els Drets 
dels Infants. Lectura del mani-
fest del CIB. 18h, plaça de la Vila 

Dijous 21 de novembre 

Fem ganxet i drapet, “Guar-
nim els nostres barris”, a les 
16:30h, cada dijous 

Taller de ràdio teatre per a 
gent gran, a les 18h, al Centre 
Cívic de Pomar 

Inauguració de l’exposició “La 
Transició. Badalona (1976-
1982), vista Enric Giralt, a les 
19h, al Museu de Badalona

Xerrada de presentació de la 
tasca de salvament que du a 
terme Open Arms, organitza 
Ampavis Betúlia, a les 20h. Con-
questa, 57-67

19

Montgat
Dissabte 16 de novembre

Dia Internacional dels Drets 
dels Infants. Cinefòrum amb 
la projecció del f i lm “Las 
tortugas también vuelan” a 
les 18 h a l 'Espai Jove de 
Montgat

“La nit dels valents”. Fet a 
Montgat! Actuació musical. 
Entrada gratuïta a les 21.30 
h a la Sala Pau Casals

Dilluns 18 de novembre

3r Aniversari al Mercat mu-
nicipal de Montgat , acti-
vitats i animació durant la 
semana.

Xerrada de presentació
de la tasca de salvament
que du a terme Open Arms.

Organitza: AMPAVIS BETULIA
Dijous 21 de novembre a les 20:00h
Carrer Conquista, 57-67
Badalona

A càrrec d’un representant de’’Proactiva Open Arms’’

AMPAVIS
BETÚLIA

Carrer Conquista, 57-65 - Tel. 93 399 85 07 - 08912 BADALONA - info@escolabetulia.cat

Col.labora

022_tb023.indd   3 13/11/2019   15:55:05



Cultura

L’entitat badalonina, Amics del 
Teatre Zorrilla, en una de les 
seves reunions, va recordar 
aquells temps en què Don Juan 
Tenorio, era un clàssic que 
s'havia de representar en aques-
ta època de l'any. Però avui es 
gairebé impensable poder repre-
sentar aquest text i portats per 
les ganes de sentir els versos, 
l’entitat teatral va decidir  de 
demanar la col·laboració d'uns 
entusiastes actors vocacionals 
badalonins i fer una lectura 
dramatitzada del text que han 
titulat Don Joan: el mite. L’obra 
és una trobada amb Don Joan, 
observat des de punts de vista 

Teatre | Redacció

20

 “Badalona a Escena” presenta 
textos de “Don Joan: el mite” 

Nova exposició al Serendity amb el títol “Sentit Natural”

diferents segons els textos que 
ha  escollit per Miquel Creixell. 
La dramatúrgia i la direcció 
són d'Olga Galvany i els amb 
fragments triats són de Tirso de 
Molina (1630), de Molière (1665), 

Carrer 
a carrer 

Cognom de la família propietària 
dels terrenys, que en va pro-
moure la urbanització a la meitat 
dels anys cinquanta. La família 
esmentada era descendent de 
Pere Màrtir Soler i Serra, casat 
amb Ignàsia Biosca i capda-
vanter de l’empresa tèxtil Soler i 
Biosca. 

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

Passatge
Soler i Bioca 

Bufalà

de Zorrilla (1844) i de Palau i 
Fabre (1977), autors que s’han 
ocupat d’aquest personatge. Els 
textos seran recitats diumenge 
17, a les a les 19h a la sala Enric 
Borràs del Teatre Principal. 

Els textos seran recitats aquest diumenge al Teatre Principal 

21

Aquest d ivendres, 15 de 
novembre, a les 19:30h, 
s’inaugurarà l’exposició grupal 
“Sentit Natural” a l’espai Seren-
dipity, de la plaça de la Marina-
da,6, a Casagemes. Es tracta 
d’una mostra que reuneix a 
artistes de tres disciplines total-

ment diferents, joieria artística 
(Susanna Molina, fotografia 
(Betiana Cutrona) i aquarel·les 
(Laura amorós). Tres discipli-
nes, on mostren, mitjançant 
el nostres sentir artístic, sota 
un missatge, diàleg de l’obra i 
llenguatge de la Laura, la Betia-
na i la Susanna on la sensibi-
litat, davant d’un aspecte en 

comú queda patent; la natura. 
Aquest moment ha estat en un 
punt vital del camí de la vida 
de totes tres, on s’han trobat 
en aquesta sinergia cultural, 
educativa i artística. L’exposició 
es podrà visitar fins el 15 de 
desembre, dissabtes d’11h a 
14h i de 16h a 19h i diumenges 
d’11h a 14h.

Exposició | Redacció
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Comença el compte enrere per 
Nadal i el Círcol comença a 
preparar el gran clàssic de les 
festes a Badalona, els Pasto-
rets. Enguany, hi hauran un 
total de 6 representacions, una 
més de l’habitual els darrers 
Nadals. La primera serà el 
diumenge, 15 de desembre, a 
les 11h, amb una representa-
ció reduïda de l’obra de Folch 
i Torres. Les altres repre-
sentacions seran el mateix 
diumenge 15, però a les 18h 

El  p ròx im d i l luns,  18 de 
novembre, l’Espai Betúlia serà 
l’espai per presentar el nou 
llibre “Pell” de Mercè Pardo. A 
més, s’ha programat un recital 
amb Alejandro Fraükel (al 
contrabaix) i Mercè Pardo (a 
la veu). La presentació anirà 
a càrrec de Jordi Caixàs, a 
partir de les 18:30h.

Pastorets | Redacció

Els Pastorets del Círcol sumaran
una representació més aquest Nadal

Presentació i recital del 
llibre “Pell” de Mercè Pardo

de la tarda amb versió llarga 
i diumenge 22 de desembre, 
dissabte 28 de desembre, 
diumenge 29 de desembre i 
diumenge 4 de gener, totes 
les representacions a les 18h. 
Una de les novetats, segons 
han explicat des del Círcol, és 
la venda de les entrades que 
per primera vegada es poden 
comprar per internet, a través 
de la pàgina web del Círcol. A 
més, com cada any, els dilluns 
i els dimecres trobareu les 
taquilles del teatre obertes, 
des de les 18:30h a les 20h. 

Des d’aquest mes de novem-
bre, el Conservatori de la 
ciutat ha engegat un cicle de 
concerts en directe, que en 
aquest primer trimestre de curs 
s’allargarà fins el desembre. 
Cada dijous, a les 20h, s’han 
programat concerts. Dijous, 
dia 21, serà el torn de “Liszt a 
Barcelona (1945)” amb Albert 
Giménez al piano. 

Aquest cap de setmana, dissa-
bte a les 21h i diumenge a les 
17h, la companyia teatral “El 
Cielo al Revés”, vinculada a 
l'Orfeó Badaloní, oferirà un 
nou festival de teatre en micro 
format, a l'Espai Tolrà de l'Orfeó, 
amb actuacions de diverses 
companyies teatrals dedicades 
aquest gènere vingudes des de 
diverses poblacions catalanes. 

La companyia Magatzem d'Arts  
representarà “La Caputxeta 
i el llop”, aquest diumenge a 
les 18h. L’obra és un especta-
cle amb una bona escenogra-
fia, funcional i pràctica, amb 
elements dels dibuixos animats 
dels anys seixanta i amb unes 
bones interpretacions que 
parteixen d’una adaptació del 
conte molt encertada i pròxima 
als nens.

Cicle “Ja és dijous!” al 
Conservatori de Música 
de Badalona

Festival en micro format 
a l’Espai Tolrà de l’Orfeó 

Diumenge torna el 
teatre infantil al Círcol 
amb la Caputxeta 

Imatge d’arxiu dels Pastorets al Círcol de Badalona 
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Una parella de jubilats, en 
Gerry i la Stella Gilmore, vo-
len a Amsterdam per passar-
hi un cap de setmana llarg 
amb la intenció de descan-
sar, recuperar energies, vi-
sitar museus i, en termes 
generals, avaluar què en 
queda, de la seva vida.

Vacances 
d’hivern

Bernard 
MacLaverty

L’altra Editorial

Facilitat per Saltamartí Llibres

20 de setembre de 2017. 
Queden només onze dies 
perquè se celebri el referèn-
dum i entre els Mossos 
d’Esquadra hi ha mala maror. 
Amb l’1 d’octubre acostant-se 
i el Piolín atracat al port de 
Barcelona, l’assassinat d’un 
actor retirat..

Editorial

Teresa Solana

Octubre

Alrevés 
editorial

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.204

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

Estrenes de Cinema

Amundsen

El hoyo

Estafadoras de Wall Street

Direcció: Espen Sandberg
Intèrprets: Katherine Waterston, Pål Sverre Hagen, 
Mads Sjøgård Pettersen, Adrian Lukis, Luca Calvani

Vida del llegendari explorador noruec Roald 
Amundsen, un home que va estar obsessionat 
amb assolir els cims polars. Aquesta pel·lícula re-
trata Roald Amundsen com un home implacable 
i eficaç.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Galder Gaztelu-Urrutia
Intèrprets: Emilio Buale, Zorion Eguileor, Alexandra 
Masangkay, Ivan Massagué, Antonia San Juan

Dues persones per nivell. Un nombre desconegut 
de nivells. Una plataforma amb menjar per a tots 
ells. Alguns pensen massa quan són a dalt. D'altres 
no tenen coratge quan es troben a sota.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Lorene Scafaria
Intèrprets: Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia
Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart

Un grup de strippers s'uneix per estafar els 
seus clients, rics magnats de Wall Street. Quan 
l'Elizabeth, una periodista del New York Magazi-
ne comença a investigar, elles veuen perillar el 
seu negoci i han de refermar la seva lleialtat per 
damunt de l'enveja i l'avarícia.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:
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Casal d'Avis de Can Mercader

¡Badalona rècord Guinness!
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Amb relació a l'article referent 
a la caiguda de part del sostre 
del Casal d'Avis de Can Merca-
der. Puntualitzar que la denún-
cia dels veïns no era perquè es 
tanqués el local sinó perquè es 
prenguessin accions de millora 

En el nostre barri de Sant Crist 
de Can Cabanyes tenim una 
rampa mecànica per comunicar 
dos carrers amb molt desnivell 
entre ells que han permès que 
gent gran o amb dificultats pugui 
sortir de casa, doncs bé, aquí 
està el rècord Guinness. Ja fa 19 
mesos que estan espatllades!
No ens hem presentat al con-
curs però no crec que n'hi hagi 
en tota Barcelona, ni en tota Ca-
talunya ni en tota Espanya ni en 
tot el món un cas com aquest. 
És decebedor veure com dia 
rere dia segueixen les tanques 
de reparació col·locades i un lle-
treret que fa riure (si no fos per 
plorar) dient "M'estan arreglant".
En un principi el carrer tenia 
una forta pendent però com que 

Montse Vives

Carlos Martínez

per excés de soroll. Tal com 
recull la sentencia, aquesta no 
indica tancar la instal·lació sinó 
que indica a l'Ajuntament realit-
zar treballs millores i esmenes 
per minimitzar aquests sorolls, 
tasques que l'administració no 
va realitzar i d'aquí el tanca-
ment d'un local que per altra 

quasi no hi havia cotxes la gent 
s'arreglava com podia. Molts 
anys després i ja quan havien 
passat moltes eleccions muni-
cipals amb les corresponents 
promeses de fer unes escales 
mecàniques van arribar unes 
rampes mecàniques (Sr. Albiol) 
amb la satisfacció inicial dels 
veïns. Aviat van començar els 
problemes, ja que alguns dies 
no funcionaven i l'explicació de 
l'ajuntament era que s'estaven 
boicotejant i que algú premia 
el botó d'emergència i el sis-
tema no permetia posar-se en 
marxa si no era sota la super-
visió d'un responsable. El canvi 
d'ajuntament (Sra. Sabaté) no 
li va anar bé a les rampes: La 
placa commemorativa de la in-
auguració va ser arrencada al 
cap de pocs dies, les aturades 

banda, i per deixadesa del 
mateix Ajuntament i de la ma-
teixa junta del Casal, no comp-
ta amb llicència d'activitats. 
Deixar clar d'una vegada que 
amb la denúncia els veïns no 
pretenien el tancament del lo-
cal sinó obtenir millores per a 
la convivència.

van ser més sovint i més llar-
gues i les explicacions més va-
riades: Aquestes escales estan 
mal fetes?, han de portar una 
peça que ve d'Alemanya?, el 
constructor del País Basc era 
la segona que feia i no té expe-
riència?...... I arribem a un altre 
canvi a l'ajuntament (Sr. Pastor) i 
ja no ha funcionat ni un dia! Que 
la culpa la té l'interventor! Que 
està a punt de jubilar-se! Que 
ho té bloquejat ...... Sr. Pastor 
prego en el meu nom i el de tots 
els veïns del barri de Sant Crist 
de Can cabanyes que posi fil a 
l'agulla, que s'ho agafi personal-
ment com a cosa seva i urgent 
i a més de donar contestació a 
aquesta demanda doni les or-
dres oportunes per solucionar 
aquesta mancança de servei 
que ja dura 19 mesos.

Lectors-28-29.indd   1 13/11/2019   10:34:10
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El manteniment d’un cotxe 
pot convertir-se en quelcom 
rea lmen t  c os tós  am b e l 
temps. 
Hem de tenir en compte que, 

des que vam treure el nostre 
vehicle dels concessiona-
ris ofic ials a Badalona on 
l ’hàgim pogut comprar, el 
cotxe que hàgim comprat, 
s igui quin sigui el model, 
inicia un procés de degra-

dació pel qual va necessi-
tant cada vegada més i més 
sessions i diferents tipus de 
manteniment.
Hem de considerar que és 
fonamental que tinguem cura 
al nostre cotxe de la millor 

SUPLEMENT 
MOTOR

 Què puc fer per estalviar en el 
manteniment del meu cotxe? 

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 

ciutatdelmotor.com
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manera possible, si volem 
que ens dur i al l larg dels 
anys.

Pe r  a i xò  é s  fo n a m e n t a l 
real i tzar un manteniment 
adequat. De vegades, moltes 
persones descuiden aques-
ta par t del tractament del 

nostre cotxe, pel fet que és 
un procés que sol resultar 
costós. 

No obstant això, avui dia, 
gràcies als avenços tecnolò-
gics i de recerca, podem tenir 
al nostre abast elements més 
econòmics amb els quals 

podem fer un manteniment 
adequat del nostre vehicle. 
Això ho podrem fer nosal-
tres mateixos, de manera 
que és fonamental tenir tota 
la informació en la nostra 
mà per poder fer aquestes 
tasques que podríem consi-
derar manteniment a un preu 
realment adequat. 

Rentar el cotxe de manera 
freqüent pot estalviar-te 
molts diners a la llarga
Pot semblar una tasca molt 
superficial, però la veritat és 
que rentar el nostre vehicle 
de forma freqüent pot estal-
viar molts diners a la llarga. 

Hem de tenir en compte que 
l ’excés de brutíc ia en un 
cotxe pot generar problemes 
de corrosió de la pintura i 
posteriorment de la xapa. 
Aquest és un problema que 
sol ocórrer de forma freqüent 
en vehicles que no es renten 
adequadament cada poc 
temps i que se soluciona de 
forma molt fàcil, rentant el 
cotxe habitualment.

Condueix com cal
Sens dubte és una cosa que 
no tots els conductors fan. 
Hem de pensar que el nostre 
cotxe és una màquina, que 
té di ferents engranatges, 
mecanismes i  automat i t -
zacions, que ens permetin 
gaudir de totes les seves 
característiques. 

Si no tenim això en compte 
mai arribarem a compren-
dre per què hem de conduir 
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de forma adequada. Una 
conducció adequada es basa 
en el respecte per tots els 
elements que componen el 

nostre vehicle i passen per 
respectar tots els elements 
que té el cotxe. 
Des dels que ens ajuden amb 

la conducció, com les que 
ens proporc ionen confor t 
dins del cotxe.
Cal  ten i r  en compte que 

Rector, 54 · Badalona | 93 397 64 84 | talleresautobuenavista@eurotaller.com

Plancha • Pintura • Secado al horno • Mecánica • Electricidad

REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL
Más de 
40 años 

al servicio 
del cliente
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conduir un cotxe revolucio-
nant en excés e l  mate ix , 
utilitzar el fre en excés en 
l loc de recolzar-nos en el 
motor per frenar, reduint les 
marxes quan correspon, i en 
definitiva conduir malament. 

P o t  p o r t a r  a m b  s i  q u e 
haguem de passar pel taller 
de forma molt més freqüent 

que la que ens agradaria. 
Una de les claus per estal-
viar amb els manteniments 
és conduir com hauríem, 
cal ser pacients i curosos a 
l’hora de conduir per evitar 
generar prob lemes en e l 
nostre cotxe, que a més, 
seran només i exclusivament 
culpa nostra i apujarà el preu 
del taller.

Consulta la promoció 
de cotxe integral

De dilluns a divendres de 8 a 14h. i de 
15.30 a 20h. Dissabte de 9 a 14.30h.

Roger de Flor, 67 · 93 399 39 34

Reparació i Manteniment General de l'Automóbil,
4x4, Industrials fins a 3.500kg i Motocicletes.
Mecánica · Electricidad · Pneumaticos · Carrosseria · Pintura

Ignasi Iglesias, 19 08912 Badalona
elmecanicdelcentre@hotmail.com Tel. 93 389 14 98

EL MECÀNIC DEL CENTRE
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Sonia Sánchez Méndez

Ginecòloga i Obstetra

Especialista en Menopausa / Ginac

¿Sóc menopàusica o no? Aques-
ta és la pregunta més freqüent 
a la consulta. De manera 
tradicional la menopausa està 
associada a un estigma negatiu, 
de vellesa, de fer-se gran, de 
símptomes desagradables… I 
ara veurem com ja no és neces-
sari veure-ho així. 
¿D’on venen aquestes conno-
tacions negatives? A l’antiguitat 
la menopausa era el final de 
la vida de les dones, perquè 
l’esperança de vida no passava 
dels 40-45 anys. La dels homes 
era igual o pitjor… arribar als 
40 anys era tot un repte! Però 
actualment, això no té cap 
sentit. La nostra esperança 
de vida arriba als 85 anys. La 
menopausa no és, per tant, el 
final de res més que de la regla. 
I cal que trenquem amb aquesta 
càrrega negativa  que encara 
es manté. En grec, menopausa 
significa final dels cicles, i és 
això: l’última regla d’una dona. 
Així podem dir que podem ser 
premenopàusiques, si encara 
tenim regles o posmenopàusi-
ques, si ja no en tenim. 

Salut

La menopausa final d’un cicle 
amb regla, inici d’un sense

¿Quins són els símptomes 
més coneguts i habituals amb 
la menopausa?
Els més coneguts són els fogots. 
Però a part també podem tenir 
alteracions emocionals com 
irritabilitat o tristesa sense justi-
ficar, problemes per conciliar el 
son o insomni, dolors articulars, 
sequedat vaginal i dolor en les 
relacions sexuals. Per quasi tots 
hi ha un tractament natural per 
reduir les molèsties que poden 
causar.

¿Què fer quan la menopau-
sa arriba entre els 45 i els 
55 anys? ¿És necessari 
medicar?
El període que hi ha entre el 
principi dels canvis que indiquen 
que la menopausa està prope-
ra i l’any posterior a l’última 
menstruació és la perimenopau-
sa. Aquest període habitualment 
dura de 3 a 5 anys. L’edat mitjana 
de la menopausa al nostre medi 
són els 51 anys. Considerem 
normal una menopausa entre 
els 45 i els 55 anys. 
Únicament hem de medicar a 
una pacient si els símptomes no 
li deixen fer vida normal. 
Quan no hi ha un problema 
mèdic només farem servir ajudes 

amb productes 100% naturals i 
poc invasius però molt efectius.
Un 25 % de les dones tenen 
fogots intensos, però només a 
un 10% els hi afecta greument 
a la qualitat de vida. La resta de 
símptomes tret de la sequedat 
vaginal, no són tan freqüents. 

¿Què passa si la menopausa 
arriba massa aviat?
La menopausa prematura o 
insuficiència ovàrica primària 
es considera quan arriba abans 

Avgd. President Companys, 57 - 08911

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

Telf. 93 464 21 34
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dels 40 anys, i representa un 
problema hormonal. 
En aquests casos tenim un 
òrgan, els ovaris, que per 
diferents motius deixen de 
funcionar i no sabem exactament 
perquè. Això implica un proble-
ma de salut. Quedar-se sense la 
principal hormona que fabriquen 
els ovaris abans dels 45-55 anys 
representa un problema a curt 
termini, però, sobretot a llarg. 

¿Quins són els problemes 
relacionats amb la menopau-
sa en dones joves?
A curt termini, a part d’alguns 
dels símptomes que anterior-
ment hem comentat, la inferti-

nament dels ossos. Això fa que 
les dones amb menopausa 
prematura tinguin més risc de 
malaltia cardiovascular (infarts 
cardíacs) amb el pas del temps 
i d’osteoporosis (fractures de 
maluc o vertebrals).
L’objectiu dels tractaments és 
doble: evitar els símptomes i 
millorar l’esperança de vida a 
llarg termini d’aquestes pacients. 
El tractament idoni el valorà el 
metge segons la història clínica 
i conjuntament amb la pacient 
escoltant les seves preferències. 

¿És la menopausa el final 
d’una etapa?
No. Amb el retràs de la mater-
nitat la menopausa, en el 
millors casos, coincidirà amb 
l’adolescència dels nostres 
fills. Però no només això, tenim 
dones de 45 en endavant que 
tenen nens petits en edat de llar 
d’infants o d’educació infantil. 
Avui en dia una dona treballa-
dora, amb l’anhel del desenvolu-
pament professional, és multitas-
king i fa front no només la seva 
casa sinó a moltes més coses. 
L’arribada de la menopausa a 
aquestes dones les afecta més i 
per tant, consulten més i moltes 
necessiten una resposta eficaç 

litat en dones joves és el que 
més preocupa. Dificultat per 
poder quedar-se embarassada 
de forma espontània i per tant 
necessitar diferents tècniques 
de reproducció assistida per 
tenir fills. Tot i que un % petit de 
dones amb menopausa prema-
tura poden quedar-se embaras-
sades de forma espontània.
Però el problema més greu de 
salut, arriba a llarg termini. Les 
hormones sexuals femenines: 
els estrògens, tenen un seguit 
d’efectes beneficiosos, a més 
del de la reproducció i el de 
provocar els cicles menstruals. 
Tenen efectes cardioprotectors 
i permeten un correcte funcio-

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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i ràpida. 
La sexualitat és una demanda 
cada vegada més important. 
Per viure-la amb plenitud és 
important solucionar els proble-
mes com la sequedat vaginal. 
Tenim tot un ventall d’opcions, 
hormonals i no hormonals, amb 
nous tractaments que oferei-
xen molts avantatges: com la 
radiofreqüència vaginal, el làser 
ginecològic, la infiltració amb 
àcid hialurònic i d’altres. Com 
que cada vegada hi ha més 
demanda, cada vegada hi ha 
més opcions per solucionar 
aquests problemes. 
Però cada dona és un món i 
cada dona necessita un tracta-

ment específic a les seves 
necessitats: hormonal o natural, 
farmacològic o no. El que està 
clar, és que no cal patir, no cal 
“aguantar” perquè és el que 
toca. Cal demanar ajuda als 
professionals si ho necessi-
tem i cal viure cada etapa de 
la vida amb intensitat i el millor 
possible. 
Menopausa no significa final, 
significa principi. Principi d’una 
etapa sense regla i amb una 
mitjana de 30 anys per davant 
on haurem de viure el millor 
possible.
Per tant el consell més important, 
el secret per una vida sana és: 
viure feliços, fer esport, menjar 

bé i evitar els tòxics com el tabac 
i l’alcohol. I després a cada etapa 
adaptar-nos a les necessitats 
noves, tractar els problemes 
cuidant-nos més i acceptar els 
canvis naturals del cos. Estimar-
nos.

Dra. Sònia Sánchez
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El quall és un dels compo-
nents de la llet, juntament 
amb la nata i el sèrum. Hi ha 
dues varietats de quallada: la 
que s’obté de forma natural i 
la que s’obté per coagulació. 
La quallada natural és molt 
rica en proteïnes làctiques i 
en minerals, especialment en 
calci; mentre que la quallada 
coagulada, que és la de major 

33

Gastronomia

 La quallada, 
 un aliment ric en calci 

consum, té un alt contingut en 
sèrum i en nata i també és rica 
en calci.
Pel que fa al valor nutritiu de la 
quallada, aquest és molt sem-
blant al de la llet. Conté lacto-
sa, que és el sucre propi de la 
llet, a més de proteïnes d’alt 
valor biològic. El calci i les vi-
tamines, especialment les del 
grup B, també hi són presents. 

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

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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Canonge, 84 · Telèfon 93 384 10 82 · Guifré, 101 · 93 278 00 91

by
 P
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Peixateries 
Peix i Cuina
Cuinem per vostès
 a Canonge
Pot comprar i emportar-s'ho fet
Caterings per events

Paellas, fideuàs, suquets i tot el que 
puguis imaginar… a casa nostra ho trobaràs!

Diumenges i festius obert de 10 a 15h

Ara també a 
Canyadó
Eduard 

Marquina, 23
93 384 41 01
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RESTAURANTE BRASERIA en las guixeres
TONI ARJONA

CAMPO DE TIRO
PARRILLA 9,90 €

MENÚ DE LUNES A VIERNES · SÁBADOS NOCHE 19 € 
SÁBADO NOCHE ABIERTO

MENÚ GRUPOS EVENTOS, BAUTIZOS Y COMUNIONES
CARTA CON SUS MEJORES CARNES

GRAN VARIEDAD EN TAPAS Y BOCADILLOS
ESPECIAL CARACOLES A LA LLAUNA

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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Quant al contingut greixós, si 
la quallada procedeix de la llet 
d’ovella, aquest és pràctica-
ment el doble que si la qualla-
da és de llet de vaca.
La major part del greix de la 
quallada és del tipus saturat, 
per la qual cosa no resulta 
molt indicat per a les persones 
que pateixen d’excés de pes 
i/o amb uns continguts en co-
lesterol per sobre del normal.
D’altra banda, la quallada és 
un aliment amb unes excel.
lents qualitats nutritives i tam-
bé de fàcil digestió. Això és 
perquè ha estat prèviament 
coagulada, fet pel qual és 
més fàcilment digerible que la 
llet líquida. Per aquest mateix 
motiu, la quallada és recoma-
nable per a les persones que 
pateixen d’estómac o que 

el tenen delicat. Un altre fet 
per tenir en consideració és 
que les persones que tenen 
intolerància a la lactosa han 

d’evitar, també, la quallada. 
Tampoc en poden consumir 
les persones amb al.lèrgia a la 
proteïna de llet de vaca.

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

Carrer Canonge Baranera, 22A · Tel 93 127 53 56 
de dilluns a dissabte de 9.30 a 20.30h. diumenge tancat 

AMANIDES/CREMES I HEALTHY FOOD
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MENÚ 
NAVIDEÑO

RESERVA PARA 
FIESTAS DE 
NAVIDAD

34

DINARS I 
SOPARS

D' EMPRESA 
PER NADAL
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Redacció / api.cat

La sala acostuma a compagi-
nar dues zones amb funcio-
nalitats diferents, i cada àrea 
conté una sèrie de peces 
de mobil iari específiques, 
com una taula i cadires a la 
zona dedicada al menjador, 
i sofàs, butaques, una taula 
de centre i un moble per al 
televisor a la zona de la sala 
d’estar.Però hi ha un moble 
la ubicació del qual oscil·la 
entre la sala i el menjador: 
es tracta de l’aparador, que 
moltes vegades serveix per 
integrar les dues zones. En 
ocas ions,  amaga la par t 
posterior del sofà, actuant 
de nexe i com a al iat per 
emmagatzemar la vaixella 
i les estovalles. Depenent 
de la superfície, és possible 

 L’aparador 

Llar
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CONSELLS CASOLANS 
Com netejar les tovalloles 
amb bicarbonat de sodi

El bicarbonat de sodi és un 
producte natural que s'ha 
emprat des de l'antiguitat 
com a aliat per a la neteja 
de la llar. A més de ser força 
econòmic, les seves propie-
tats contribueixen a deixar 
impecables diversos tipus 
de superfícies i teles.

que l’aparador quedi recol-
zat a la paret més propera 
als mobles del menjador, i 
crear un conjunt harmònic 
si al damunt col·loqueu un 
mirall o un quadre de grans 
dimensions.
Fora de la sala, l’aparador 

37

és també una inigualable 
peça comodí en passadissos 
molt amples, en rebedors 
amples o en escales que 
no sabeu com completar. A 
més, gràcies al gran ventall 
d ’acabats lacats de tocs 
brillants, s’ha recuperat el 

De fet, molts detergents 
convencionals l ' inclouen 
entre els seus components, 
ja que té la capacitat de 
desprendre e l  percud i -
do, blanquejar, suavitzar i 
desinfectar. Així mateix, en 
certs tipus de tela ajuda a 
remoure taques de greix.
Ara bé,  s 'ha popu lar i t -
zat com a alternativa per 
netejar les toval loles, ja 
que contribueix a despren-

dre tota mena de brutícia 
acumulada sobre els seus 
teixits. A més, addicional-
ment , neutra l i tza males 
olors i evita la proliferació 
de fongs i bacteris.

costum de recórrer-hi quan 
heu  d e  g u a r d a r  aqu e l l s 
objectes que es van acumu-
lant. Actualment, s’aposta 
per models de frontals llisos, 
que dissimulen els tiradors i 
que alternen les mides de les 
seves portes i calaixos.
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Tendències

bellezaactiva.com
  

La neteja facial és clau per 
obtenir una pell immillorable; 
tenir els cutis net fa que els 
productes penetrin millor en la 
pell i que estigui lliure de tota 
brutícia. Les espongetes i els 
cotons són uns bons aliats. Però 
quan utilitzar-los?

• Espongetes cosmètiques
Les espongetes són l’opció més 
econòmica, ja que només heu 
de netejar-les per reutilitzar-les 
tantes vegades com vulgueu. 
Són ideals per retirar mascare-
tes, exfoliants o per a la neteja 
del rostre en general cada dia. Si 
utilitzeu, per exemple, desmaqui-
llant en gel, sempre serà millor 

retirar-lo amb ajuda d’una d’elles. 
Es recomana utilitzar-les quan 
hi ha algun producte espumós o 
fluid que ha de ser retirat.
La part bona de les espongetes 
és que arrosseguen més brutícia 
que fent-lo només amb aigua i 
amb les mans.

• Cotons cosmètics
Els cotons són d’un sol ús, i per 
tant es converteixen en la opció 
més higiènica. S’utilitzen per 
retirar restes de maquillatge 
que no són espumoses (per 
exemple, les llets netejadores 
o desmaquillants d’ulls i llavis) 
o per aplicar el tònic després de 
la neteja diària. En general, els 
cotons cosmètics serveixen, al 
contrari que les espongetes, per 
aplicar, a més de retirar.

 Cotons o espongetes?  

¿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

CUIDEM DE TU

Regal reflexologia podal

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

Tractament de xoc 
antiaging amb neteja 

cutis inclosa
49 €
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idealista.com

Cada any Hisenda torna als 
contribuents prop de 1.000 
milions d'euros a través de 
la  deducc ió  per  compra 
d'habitatge habitual.
Aquesta bonificació, que va 
desaparèixer per a les transac-
cions realitzades a partir de l'1 
de gener de 2013, permet deduir 
fins a un 15% de les quantitats 
aportades al llarg de l'exercici 
fiscal, amb un màxim de 9.040 
euros. És a dir, que de la quanti-
tat que paga el contribuent pel 
préstec amb el qual ha finançat 
la compra de la seva residència 

habitual pot recuperar cada any 
uns 1.356 euros. Com dèiem, 
entre els requisits necessa-
ris per poder aplicar aquesta 
bonificació en la declaració de 
la renda està que l'operació de 
compra es realitzés com a molt 
tard el 31 de gener de 2012, que 
la casa sigui l'habitatge habitual 
de contribuent i que el finança-
ment sigui procedent d'una font 
aliena. I aquest últim punt pot 
induir a error, ja que a més dels 
préstecs bancaris també inclou 
els préstecs entre particulars. 
El cas més típic és el dels pares 
que presten diners al seu fill 
perquè pugui adquirir l'immoble. 
"A l'parlar de finançament aliè el 
primer que se'ns ve al cap és el 
préstec o crèdit hipotecari, però 
hi ha altres opcions per poder 
aplicar aquesta deducció. De 
cara a optar-hi és irrellevant si la 
concessió bancària correspon a 
un préstec amb hipoteca oa un 
préstec atorgat per particulars, 
ja que l'article 68.1.2.ª d'aquesta 
Llei en la seva redacció vigent 
a 31 de desembre de 2012, no 

estableix cap tipus de restricció 
pel que fa a la procedència del 
finançament ", explica el bloc de 
Bankia. A més, l'entitat assegu-
ra que no només és indiferent 
si el préstec se l'ha concedit 
un familiar o un banc, sinó que 
també és indiferent la forma d'el 
contracte, és a dir, que no cal 
que estigui formalitzat en una 
escriptura davant notari.
Segons Bankia, "n'hi hauria prou 
amb la subscripció d'un contrac-
te privat entre les parts (encara 
que haurà de provar-se la seva 
veracitat). L'esmentat contracte 
estaria subjecte, però exempt, 
de l'Impost Transmissions Patri-
monials (ITP) i Actes Jurídics 
Documentats (AJD), a l'tractar-
se d' un document privat. No 
obstant això, sí caldrà presen-
tar la corresponent liquidació 
al·legant l'exempció i haurem 
d'adjuntar el document privat 
en la Delegació d'Hisenda de 
la Comunitat Autònoma en què 
resideixi el prestatari, que estarà 
obligat a presentar la liquidació 
en els 30 dies següents des 

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

 Què passa amb la deducció per compra 
 d'habitatge quan el préstec és entre 
 particulars 

Immobiliària
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de la recepció de diners ". Les 
diferències entre la hipoteca i 
el préstec particular no acaben 
aquí. També caldrà que el 
contribuent modifiqui les dades 
fiscals abans de presentar la 

declaració de la renda, cosa 
que no succeeix en el cas d'un 
préstec bancari. El motiu és que 
les entitats financeres informen 
a Hisenda de les amortitzacions 
dels seus clients a través d'una 

declaració informativa (model 
181), de manera que aquestes 
dades apareixen en l'esborrany, 
mentre que quan es tracta d'un 
préstec entre particulars caldrà 
modificar les dades.

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
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Els diners seran un 
problema una mica 
important i difícil de portar. 
Més d'una discussió vindrà 
per aquest motiu i us farà 
sentir força malament, no 
us poseu nerviosos que 
no en traureu ben res.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Encara que hi haurà 
moments amb molts 
dubtes sabreu triar el 
que us convingui de la 
manera més favorable 
i més directa, si feu cas 
a la vostra primera idea, 
anireu molt bé.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Estareu contents i animats 
a fer de tot, no perdreu el 
temps per res i us sentireu 
ben acompanyats de les 
persones que us estimeu. 
Quan passen coses com 
aquestes el que es pot fer 
és gaudir-ho.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Tindreu sort en el camp 
de la feina i això us pot 
donar facilitats a l'hora 
de millorar l'economia, 
si podeu feu una mica 
de raconet, que els 
imprevistos solen ser 
inesperats.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Estareu macos i fareu 
girar al personal amb la 
vostra bellesa, ja ho podeu 
aprofitar, una miradeta i ho 
podeu arreglar gairebé tot. 
Ara bé no us ho agafeu 
com que no cal moure ni 
un dit per res.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

No vulgueu convèncer 
a ningú de res perquè 
aquests dies sembla que 
no és possible. La pressa 
i la impaciència us farà 
patinar en les converses 
i perdreu la força per 
aconseguir el que voleu.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

AUs és fàcil trobar amants 
però que us quedi clar que 
no serà res seriós. En la 
societat actual això és una 
cosa corrent i a vegades 
no s'hi està adaptat a tenir 
una història amb algú.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Sereu tossuts volent fer 
passar el vostre punt 
davant de tot, no cal que 
sigueu tan durs i rígids, de 
vegades teniu raó però a 
vegades no acaba de ser 
correcte el que penseu.

VERGE
(22/8 al 21/9)

No parareu quiets, 
necessiteu moviment i 
és el que anireu buscant 
i provocant en cada 
moment. La veritat és 
que us anirà molt bé tenir 
ambient perquè us fa falta 
sentir-vos vius i actius.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

No sabeu ni com us hi 
heu de posar per veure 
les coses positivament, 
quan normalment sou 
ben alegres i us és fàcil 
esborrar els problemes 
del vostre davant.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Viatjar us aniria molt 
bé, per poc que pugueu 
mireu de marxar, només 
per canviar d'aires i 
veure paisatges nous 
o diferents. La vostra 
responsabilitat en les 
obligacions serà molt 
gran.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

En el camp de la parella hi 
poden haver situacions 
complexes que si no 
controleu bé us poden 
fer anar malament. Va 
molt lligat a canvis dins 
de casa, ja bé sigui 
per decoració com per 
reformes.

Facilitat Imma del Destí · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres Dites

«Valor és el que es necessita 
per aixecar-se i parlar, però 
també és el que es requereix 
per seure i escoltar»

Winston Churchill

«Buscar les pessigolles a algú»
Significat: molestar, importunar, fer sentir incòmo-
de a algú, fer enfadar algú. 
Exemple: no em busquis (cerquis) les pessigolles, 
que no et deixaré entrar, eh?
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Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

Méteo

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

entre els 10 i els 13 ºC a 
Badalona. Els models donen 
una anomalia de més de 4 
ºC respecte de la mitjana 
per a mitjans de novembre. 
Tindrem fred rigorós fins i 
tot si el comparem amb el 
fred del gener a la zona de la 
costa. La majoria de pronòs-
tics preveuen que l’anticicló 
de les Azores es posicioni 
a latituds més altes de les 
habituals, cosa que facilitarà 
l’entrada d’una massa d’aire 
polar marítima a casa nostra. 
Es tracta d’aire molt fred i 
humit que aportarà suficient 
ines tab i l i ta t  com perquè 
arribin nevades, especial-
ment  a ls  Pi r ineus,  on la 
nevada podrà ser abundant i 
acumular gruixos de fins a 20 
cm. Alguns models meteoro-
lògics, amb la temperatura 

Fa dies que el termòmetre va 
baixant, però des d’aquest 
dijous sembla més evident. 
Entre aquest dijous i dissa-
bte la temperatura màxima 
es preveu que es mogui 

Temp màx 19,9 el dia 11

Temp mín 6,2 el dia 9

Hr màx 87% el dia 8

Hr mín 44% el dia 12

Press atm màx 1018,6 hPa dia 8

Press atm mín 1005,9hPa dia 3

Vent màx 14,5 km/h el 
dia 12 

 Precipmàx 24h 0,7 mm dia 13

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Bufalà

tan freda que hi ha, facilitarà 
la davallada de la cota de 
neu fins als 500 m, puntual-
ment per sota. Durant aquest 
mateix cap de setmana, a 
Badalona podríem arr ibar 
a mínimes inferiors als 4/5 
graus. En zones de Canyet, 
algunes nits, podríem situar-
se els termòmetres per sota 
dels 3 graus.

Meteorologia | Redacció TOT

Setmana amb fred 
i possibles sorpreses 

blanques
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA

PLAÇA D’APARCAMENT en  
lloguer carrer Lleó. Interessats 
truqueu 687 973 428

TREBALL
 

S E  N E C E S I T A 
CARNICERO/A- Charcutera/o 
interesados llamar. 660 64 87 76 
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños o limpieza. Fija o por horas. 
Disponibilidad inmediata. 
604 375 664
CHICA SE OFRECE para cuida-

do de personas mayores, niños y 
limpieza. Fija o por horas. Dispo-
nibilidad inmediata. 674 880 490
SEÑORA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas. Fija. Con 
referencias. 698 670 893
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 
y labores del hogar. De lunes a 
viernes. 631 854 018
CHICA SE OFRECE para 
cuidar personas mayores y 
limpieza. Con experiencia. 
651 946 874
CHICO BUSCA trabajo de 
cuidar personas mayores o 
limpieza. Por las mañanas o 

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

jornada completa. Con experien-
cia. 626 660 738
SEÑORA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores y 
limpieza. Externa. Disponibilidad 
inmediata. 698 450 948
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, niños y 
limpieza. Externa.  Disponibilidad 
inmediata.  612 262 006
SEÑORA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Disponibilidad 
immediata. 654 771 637
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Por horas. 

Església/Comunitat/Lloc de Culte Feiners Dissabtes Diumenges i festius
Sant Josep 11/20 11/20 9/11/12:30/20
Santa Maria 8:30/20 8:30/20 9/11:30/20 
San Francesc d'Assís 19:30 19:30 12:30
Salesians 7:10 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 9/12
Sant Joan Baptista De Montgat 19:30 12
Pares Claretians 7:30 19 11:30
Sant Cebrià de Tiana 19 19 12
Providència 7:30 7:30 10
P. Carmelites Descalços 8/9/19:30 9/19 11:30/12:30/19
Carmelites de Tiana 8:30 8:30 10
Cartoixa de Tiana 10:30
Club Sant Jordi de Montgat 9:15/dijous 10
Roca i Pi 10 10 10
Can Banús dijous 19:30
Sant Jeroni 13:15
Hospital Can Ruti 10 11
Franciscanes de Tiana 8 8 8
Hospital de Badalona 17
Centre Socio-Sanitari El Carme quinzenal a les 12

Horari Misses

CLASSIFICATS.indd   2 13/11/2019   15:52:57



44 45

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
12 de novembre
• Sole Gallego Rubio
• Antonia Redondo Jiménez
• Sebastián Atsuara Alcaraz
• Miguel Buenaventura Salvat
• María Pastora Calvo García
• Antonia Puche Gómez
• Roberto Tió Costa

11 de novembre
• Antonio Fernández
  Sánchez
• Jordi Gallardo García
• Josep Maria Oliveras Albert
• Mario Elhombre Fabres
• Balbina Galera Mejías
• Pablo Domnínguez García

10 de novembre
• Maria Lluïsa Plazas
  Laspalas
• Francisca Rueda Pallarés
• Jaume Fernández Dios
• Francisco Castro Abril
• Francisca Prieto Nieto
• Josep Maria García Sole

Con referencias. Disponibilidad 
inmediata. 640 305 833
CHICA SE OFRECE para 
limpieza, por horas. Con referen-
cias. 619 641 534
SEÑORA BUSCA trabajo para 
limpieza y plancha, por horas. Con 
papeles en regla. 634 295 927
SEÑORA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Fija o por horas. 
Disponibilidad inmediata. 
632 238 755 
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores y 
limpieza. De lunes a viernes. Fija o 
por horas. Con referencias. Dispo-
nibilidad inmediata. 698 509 858
SE OFRECE SEÑORA 42 
años para trabajar de: dependien-
ta de zapateria, reponedora de 
supermercados, dependienta en 
eurogangas, o tiendas de todo a 
cien. Manipuladora ensobrando 
y empaquetando sobres. Zonas: 
Badalona, Llefia, La Salut, Pep 
Ventura y Sta. Coloma Sra. Abeli-
na tel: 933 973 786 a partir de las 
17,00h
SEÑORA BUSCA trabajo para 
cuidado de señoras mayores y 
limpieza. Por horas. 602 894 167
SEÑORA  SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza. Fija. Con experien-
cia y referencias. Disponibilidad 
inmediata. 698 721 217
SEÑORA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores y 

limpieza. Interna o externa. 
698 773 161
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y l impieza. Fija o por 
horas. Disponibilidad inmediata. 
Con experiència. 612 571 468
SE OFRECE CHICA  con 
experiencia para cuidar perso-
nas mayores. Tardes y fines de 
semana. 609 775 623 
SEÑORA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores y 
limpieza. Fija o por horas. Con 
experiencia y referencias. 
688 273 856

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 , 
juguetes, comics, c romos, 
antigüedades, plumas, puros, 
objetos religiosos, restos pisos 
y casas. Pago al momento. José 
Miguel. 679 736 491 

AMISTATS

VIUDO DESEARÍA encontrar 
pareja que fuera Española de 
entre 55 y 65 años  
Tel. 660 247 399

Dades facilitades per Pompes Funebres

SE BUSCA LOCAL 
DE 300-400M DIÁFANO 

POR EL CENTRO DE 
BADALONA. 

TEL 673 742 140
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Anys 70, Av. Marquès de Mont-Roig cantonada 
carrer del General Weyler
Foto antiga: Autor desconegut
Foto actual: Facu Martínez

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

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

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 
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INT EMPRESA DE CONFIANZA EN EL CENTRO DE BADALONA 
Especialistas en instalaciones de calderas 

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

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

Instalaciones y mantenimento 
Calefacción | Aire acondicionado | Electricidad | Gas

Datos | Agua  | Eficiencia energética 

FINANCIACIÓN 0% INTERÉS
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www.gress.es

TOT PER A LA CONSTRUCCIÓ
 I LA REFORMA DE LA LLAR

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

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

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

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: 8:00h a 13:30h
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PORCELÀNIC
Gran format
60x120cm
1ª qualitat
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per només10,65€/m2
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