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Tancament imminent del
Centre Parroquial Sant Josep
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El tancament del Centre Parroquial 
de Sant Josep podria ser imminent

La Setmana

Entitats | Carles Carvajal

Feia dies que la notícia ja circu-
lava per molts cercles relacio-
nats del Centre Parroquial 
Sant Josep, i aquest dimarts 
a la tarda ha saltat a la llum 
la possibilitat d'un tancament 
imminent. Aquest dilluns, totes 
les seccions del Sant Pep, i el 
Centre, rebien una comunica-
ció per part de l'Arquebisbat de 
Barcelona que el dissabte 30 
de novembre havien de cessar 
les seves activitats de les dues 
pistes del Centre Parroquial. 
Tot plegat, es destapava la 
primavera del 2018, quan un 
veí del carrer Enric Borràs, 
va posar una denúncia per 
excés de soroll. D'aquí surt a 
la llum la manca de llicències 
d'activitats al Centre Parro-
quial. Durant els darrers mesos, 
l'Arquebisbat de Barcelona, 

propietari del Centre, està 
treballant en un projecte de 
remodelació del Centre Parro-
quial. Després de la presenta-
ció de diversos projectes, ara 
mateix l'Arquebisbat té dos 
possibles que es coneguin, 
una cadena de gimnàs o una 
residència per a la gent gran 
i altres equipaments socials. 
De fet, en algun d'aquests 
projectes no queda clar si es 
mantindria la pista poliespor-
tiva. En cas de triar el projec-
te sense pista, l'Ajuntament 
podria cedir un terreny per 
construir un nou pavelló, amb 
les plusvàlues que generés un 
d'aquests projectes. Ara per 
ara s'està treballant en quatre 
possibles espais, al Manresà, 
La Colina, Bufalà o Sant Roc. 
De fet, segons ha pogut saber 
aquest mitjà, durant aquests 
dies s'ha previst més reunions, 

entre Ajuntament i les seccions 
afectades, per buscar alter-
natives immediates perquè 
puguin mantenir la seva activi-
tat esportiva en altres espais 
de Badalona.

Quines activitats i equips 
estan afectats per aquest 
tancament?
Actualment, les dues pistes 
esportives son utilitzades per 
més d’una vintena d’equips 
del Bàsquet Sant Josep, una 
desena del Club de Patinatge 
i quatre equips de l’Associació 
Espor t iva Badalonès, que 
l ’uti l i tzen dissabte al matí. 
D’altra banda, el tancament 
també afectarà la pista de gel 
que s’hi muntava des de feia 
3 anys i que ara està buscant 
una alternativa per muntar-la 
aquest Nadal. Si no, es plante-
jarà marxar de la ciutat.

Imatge de la façana de Centre Parroquial Sant Josep
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Entra en funcionament el nou Centre 
d'Urgències d'Atenció Primària 
de Badalona

Nou mamògraf del Servei de Diagnòstic a l’Hospital Municipal

Salut | Carles Carvajal

Aquesta setmana ha entrat 
en  func ionament  e l  nou 
Centre d'Urgències d'Atenció 
Primària (CUAP) de Badalo-
na .  E l  c en t re ,  ub i c a t  a l 
carrer Juli Garreta, darre-
ra el mateix edifici del CAP 
Doctor Robert de la plaça de 
la Medicina, ofereix cober-
tura d'atenció continuada i 
urgent les 24 hores del dia 
a tota la ciutat de Badalo-
na i als municipis de Tiana, 
Montgat, Alella, el Masnou, 
Teià i Sant Adrià de Besòs. 
En total se'n beneficiaran 
més de 300.000 persones. 
Segons els responsables 
del nou centra sanitari, el 
CUAP de Badalona servirà 
per  descongest ionar  les 
urgències dels hospitals de 
referència de la zona com 
són l'Hospital Municipal de 
Badalona i el Germans Trias 
i Pujol. A més, contribuirà a 
millorar els fluxos assisten-
cials a l'hivern, quan hi ha 
un 6% d'activitat a urgèn-
cies, i millorarà la continuïtat 

Salut | Redacció

L’ H os p i t a l  M un i c i pa l  d e 
Badalona ha presentat un 
nou mamògraf digital dotat 
amb tomosíntesi, esterotàxia 
i tomobiòpsia. El nou equipa-
ment  és fruit de la donació 
de la Fundac ió Amanc io 
Or tega i s’emmarca en el 
Contracte de Subministra-

assistencial de la població 
amb patologia crònica reduint 
les derivacions inadequades 
als serveis d'urgències. El 
centre incorpora radiologia 
i analít iques les 24 hores 
del dia, a més 2 llits per a 
fer el seguiment de malalts 
crònics. També s’han habili-
tat dues sales de triatge, 4 
box per a parades cardía-

ment d’equips de radioterà-
pia i de tecnologia per al 
cribratge i el diagnòstic del 
càncer de mama per a ls 
centres del sistema sanitari 
integral d’utilització pública 
de Catalunya del CatSalut i 
s’ha posat en marxa després 
de la formació pràctica als 
tècnics i metges/esses del 
servei.

ques, zones d'observació i 
diverses consultes, 1 d'elles 
per a brots infecciosos. En 
el nou CUAP, hi treballen 
24 professionals, 13 metges 
i 11 infermers, a banda de 
persona l  admin i s t ra t iu  i 
altres perfils tècnics, A més, 
diferents metges de família 
del territori faran guàrdies 
al centre.

Imatge del nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària

Actualitat-6.indd   1 20/11/2019   11:06:27
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Obres al dic Recer del Port de Badalona

Acció de la plataforma “Bdn 
Mar” a la plaça de la Vila

Ciutat | Redacció

Aquests d ies s ’està fent 
els treballs de reposició i 
recol·locació del Dic de Recer 
i dels espigons de defensa 
del Por t de Badalona. La 
primera fase d’implantació 
ha començat i afecta la part 
final del Moll adossat del dic 
de recer (pantalà L), tant a la 
superfície com una part de 
mirall d’aigua, perquè acull 
la pontona i la grua que són 
la maquinària d’obra maríti-
ma principal. Les tasques 
de reposició i millora dels 
elements de defensa del 

Aquest dissabte, 23 de novem-
bre, la plaça de la Vila serà 
l’escenari d’un acte de la platafor-
ma “Bdn Mar” per conscienciar 
tothom sobre els abocaments 
al mar. L’acte serà des de les 
16:30h a les 20:30h i consistirà 
amb activitats per informar a la 
població de com pot aturar els 
abocaments de residus a les 
nostres platges.

Imatge de la gran grua que treballa al dic Recer del Port

Cremen una desena de 
vehicles i cinc contenidors 
en una sola nit

Tallat un carril a 
l’Avinguda President 
Companys per unes obres

Pastor proposa el 
nomenament de Màrius 
Díaz com a fill adoptiu

Nova nit moguda de crema de 
vehicles i contenidors a Badalo-
na. Va passar la nit de diumenge 
i dilluns, en tres punts de La Salut 
i Sant Roc. Al carrer Nàpols van 
cremar 4 vehicles, un totalment 
i 2 contenidors. Al carrer Anselm 
Turmeda 2 vehicles i un conte-
nidor i a l’Avinguda Marquès de 
Mont-roig, 3 vehicles i 2 conte-
nidors més.

Des d’aquesta setmana, i fins a 
finals d’aquest mes de novem-
bre, s’estan fent uns treballs 
per tal de substituir un tram de 
canonades d’aigua a l’Avinguda 
President Companys, en el tram 
situat sota l’autopista C-31, entre 
la Morera i Dalt la Vila. Com a 
conseqüència s’ha tallat un dels 
carrils de baixada, direcció al 
Centre.

L’alcalde de Badalona, Álex 
Pastor, ha emès una proposta 
d’acord al Ple municipal per 
tal de declarar a Màrius Díaz 
i Bielsa com a fill adoptiu de la 
ciutat. Díaz, nascut a Barbas-
tre l’any 1933, va arribar a 
Badalona a la dècada dels 
50 i va esdevenir el primer 
alcalde democràtic després 
de la dictadura.

Port conviuran amb l’activitat 
habitual del recinte. Per a les 
persones usuàries del Panta-
là L suposa algunes afecta-
cions extres. Concretament,  
en l’aparcament principal se 
situa la base de la fabricació 
dels daus fet que comporta 
reducció d'espai per a estacio-
nament i trànsit de vehicles 
pesants. Els camions es 
desplacen pel Moll L fins a la 
pontona i la grua per deixar les 
peces que s’han de recol·locar 
a mar. La previsió d’aquests 
treballs és de cinc a sis mesos, 
sempre que les condicions 
meteorològiques ho permetin.

Actualitat-8.indd   2 20/11/2019   11:34:16
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El TOT i Condis sortejaran una 
Gran Panera de Nadal

Festa dels Drets dels 
Infants a la plaça Pompeu 
Fabra

Durant aquesta setmana, 
Badalona està celebrant la 
Setmana dels Drets dels 
Infants. L’acte principal tindrà 
lloc aquest diumenge, 24 de 
novembre, amb la Festa dels 
Drets dels Infants i la celebra-
ció dels 15 anys del Consell 
dels Infants de Badalona. La 
festa serà d’11h a 14h, amb 
moltes activitats d’animació i 
tallers on hi podrà participar 
tota la mainada. Les activi-
tats seran gratuïtes i obertes 
a les famílies.  

Nadal 2019 | Redacció

Aquestes festes, la revista El 
TOT Badalona i Condis sorteja-
ran una Panera de Nadal entre 
els lectors del nostre setmanari. 
Aquestes festes volem que ens 
envieu, via el WhatsApp del 
TOT, 651.976.517, les vostres 
fotos de les decorac ions 
nadalenques a casa vostra. Les 
imatges han de ser d'arbres, 
pessebres, llums, ornaments. 
Les fotografies més originals 

seran publicades a l'edició de 
paper del nostre setmanari i un 
jurat triarà la més original que 
s'emportarà aquesta Panera de 
Nadal. Podeu enviar les vostres 
fotografies, via WhatsApp, fins 
al dilluns 16 de desembre. El 
guanyador/a es donarà a conèi-
xer a l'Especial de Nadal del 
TOT, el divendres 20 de desem-
bre. La Panera s'exposarà al 
Condis del carrer Guifré, 100, 
durant els pròxims dies.

[+] Gran Panera del TOT i 
Condis, podeu enviar les 
imatges de Nadal al nostre 
WhatsApp, 651.976.517. Més 
info: Pàg. 21.

Actualitat-8.indd   3 20/11/2019   11:34:18
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Badalona commemora el Dia 
Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones

Dia no violència | Carles Carvajal

La regidoria de Feminismes de 
l’Ajuntament de Badalona ha 
programat per aquesta setma-
na diversos actes per comme-
morar el Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones. Durant tota 
la setmana hi haurà diversos 
actes a la ciutat per sensibilit-
zar contra la violència masclis-
ta. Les activitats comencen 
aquest mateix divendres, amb 
la conferència “Les violències 
sexuals a contrallum”, a càrrec 
de Natalia Fernández, autora 
del llibre Perséfone encuentra 
a la Manada (el trasluz de la 

El Dia Internacional contra la violència envers les dones serà dilluns 25

violación), a les 18h al Museu. 
Durant aquest cap de setmana 
hi hauran més actes repartits 
per la ciutat. Dilluns, Dia Inter-
nacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones s’han 

programat activitats, durant el 
matí, a la plaça Roja i a la tarda, 
17:30h, lectura del Manifest i la 
representació de la perfomance 
“Que nadie te corte las alas”, a la 
plaça de la Vila. 

Actualitat-10.indd   1 20/11/2019   11:28:06
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La Setmana en imatges

Obre, fins el 28 de novembre, la CACI per l’exposició “Metròpolis de ciutat”
Uns 300 veïns surten al carrer per reclamar més seguretat i civisme 
Raquel Lúa Millor solista del 21è Concurs de Música de Badalona
Comença el muntatge de la Fira de Nadal de la Plana que obrirà aquest dissabte 23 
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La Sant Silvestre més Familiar

La Sant Silvestre RACC se 
celebrarà per primera vegada 
a Badalona el pròxim 29 de 
desembre, la cursa vol apostar 
en un esdeveniment popular 
amb participació de tota la 
família, hi haurà la cursa de 
10 K i 5 K, i als més petits 
també podran participar a 
la Sant Silvestre Kids, amb 
distàncies apropiades per les 
seves edats. Per a més diver-
sió als corredors també podran 
córrer disfressats, per poder 
participar en el concurs de 
disfresses, a la millor disfressa 
i comparsa.
Hi haurà obsequis per tots els 
participants, bossa de corre-

dor i samarreta tècnica, i els 
més petits també tindran el 
mateix obsequi, però a més 
amb una medalla i un diploma.
Els circuits 10 Km i 5 Km, estan 
homologats per la Federació 
Catalana d'Atletisme, amb un 
circuit ràpid per poder acabar 
l 'any amb la mil lor marca 
L'organització pretén a més de 
ser una cursa popular, contrac-
tar atletes de gran nivell, per 
donar prestigi a la prova dins el 
calendari de ruta de la Federa-
ció. També es comptarà amb 
llebres a diferents ritmes en 
els 10 Km i 5 Km.
Les inscr ipcions ja estan 
obertes i pots apuntar-te per 

internet a http://www.santsil-
vestre.com També pots fer les 
inscripcions presencialment 
a Badalona a INTERSPORT 
MARESMA Avd. Martí Pujol 
145

Publireportatge

SANSI.indd   1 18/11/2019   10:53:03
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Bàsquet | Jordi Creixell

El Joventut no afluixa a l'ACB. 
Els de Carles Duran van 
tombar l'Iberostar Tenerife a 
l'Olímpic (77-73) en un partit 
que va tenir dues cares. Els 
verd-i-negres, durant molts 
minuts, van protagonitzar un 
autèntic recital de bàsquet i 
van tenir contra les cordes el 
conjunt canari, desactivat per 
la gran defensa badalonina 
(67-47 a l'inici del darrer quart). 
A partir d'aquí, però, la Penya 
va perdre el fil del partit i els 
canaris van despertar, liderats 
per Shermadini, Huertas i Salin. 
L'arbitratge, nefast, també va 
contribuir a descentrar els verd-
i-negres, que van encaixar un 
parcial de 8-26 (75-73) i van 
estar a punt de perdre. Afortu-
nadament,  Harangody, des de 
la línia de personal, va assegu-
rar el cinquè triomf consecutiu 
a la lliga abans de visitar el 
Fuenlabrada aquest dissabte 
(18h). Davant de l'Iberostar la 
Penya va lluir per primer cop 

La Penya suma el cinquè triomf
a l'ACB en l'estrena de la Fundació 
Probitas a la samarreta

Alen Omic. / David Grau

a la samarreta el logotip de la 
Fundació Probitas. El club ha 
tancat un acord amb aques-
ta fundació, que treballa per 
millorar la salut dels menors 
vulnerables. 

Kanter no viatja a Istanbul
Pel que fa a la competi-
c ió europea, a l 'hora de 
tancar aquesta edició  la 
Penya s'estava enfrontant al 
Darussafaka d'Istanbul, amb 

l'absència de Kerem Kanter. El 
pivot es va quedar a Badalona 
per por a ser víctima d'algun 
tipus de represàlia, ja que el 
seu germà Enes, jugador dels 
Boston Celtics, té retirat el 
passaport turc pel seu actiu 
posicionament públic contra  
el president Recep Tayyip 
Erdogan.

15

Els Dracs segueixen sumant títols i diumenge 
van afegir la desena Copa Catalana al seu 
palmarès en vèncer els Pioners de l'Hospitalet 
(13-29). Guillem García, autor de tres "touch-
downs", va ser l'MVP del matx. Aquest diumenge 
(12 h) els dos equips es tornaran a enfrontar a 
Montigalà, aquest cop en les semifinals de la 
Copa d'Espanya. / Foto: @BDN_Dracs

Els Dracs, campions de la Copa Catalana

Un gol d'Alba Gordo al minut 89 va evitar la derrota 
del Seagull (2-2). Per dos cops va tocar remuntar 
un marcador advers, ja que el Parquesol també 
es va avançar en la primera part. Pilar Garrote 
va empatar tot seguit (1-1), però les Gavines, 
malgrat dominar, van haver de patir per salvar un 
punt. Aquest dissabte visiten el camp del líder, 
l'Osasuna (16h). / Foto: Xavier García (Futfem.cat) 

El Seagull empata a casa  (2-2)

L’Olímpic va acollir la Junta 
General Ordinària d’Accionistes 
del Joventut SAE, amb la 
presència del 82,86% del 
capital social. S'hi van aprovar 
els comptes del darrer exerci-
ci, que es va tancar amb un 
superàvit de de 2.374.000 
euros gràcies en bona part a 
la resolució d'una de les carpe-
tes pendents: la del terreny 
del barri de Canyet. Juanan 
Morales també va informar que 
aquest curs s'ha augmentat la 
partida del primer equip fins als 
3,7 milions d'euros.

Números verds
en el darrer exercici 

EsportsTot3nov.indd   2 20/11/2019   12:47:49
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Futbol | J. C.

La recuperació del Badalona es 
va frenar al camp de l'Ejea. Els 
escapulats van caure per 2-0 en 
un partit que va començar amb 
bones sensacions però que es 
va torçar al minut 25, quan els 
locals es van avançar de penal. 
L'equip de Manolo González ho 
va intentar i va merèixer més, 
però una badada defensiva 
va suposar el definitiu 2-0. Els 
badalonins es queden a cinc 
punts de la salvació  i aquest 
diumenge no poden fallar a 
l'Estadi davant del Prat (17h), 

un rival directe. Els pratencs són 
dinovens amb un punt menys 
que el Badalona.
  
Miguel Ángel Sánchez 
segueix
Aquesta setmana també es 
va fer el sorteig de la Copa del 
Rei  i l'Oviedo serà el rival dels 
escapulats en la primera ronda, 
el 18 de desembre a l'Estadi. 
D'altra banda, Miguel Ángel 
Sánchez seguirà presidint el 
club després que ha finalitzat 
el termini del presentació de 
candidatures amb ell com a 
únic candidat. 

El Badalona se la juga a l'Estadi
contra el Prat, un rival directe 

Les pistes d'atletisme Paco 
Águila seran l'escenari aquest 
dissabte (20h) de la sortida i 
l'arribada de la cursa nocturna 
de muntanya Bada Trail 2019. 
La prova, de caràcter solidari, 
tindrà dos recorreguts, de 5,5 i 
15 quilòmetres.

Arriba la cursa nocturna 
Bada Trail 2019

Badalona va acollir diumenge la 
primera regata de llarga distàn-
cia de la lliga d'hivern de llagut. 
El Club de Rem Badalona hi 
va tenir una actuació desta-
cada, sumant dues victòries. 
Es va imposar en la categoria 
absoluta femenina i va fer el 
mateix en la prova de veterans 
masculina. A més, va ser segon 
en l'absoluta masculina. Pel seu 
cantó, el Club Natació Badalona 
va ser tercer en la categoria 
femenina de veteranes. 

El Rem Badalona obre
la lliga d'hivern de llagut 
amb dues victòries

Els escapulats van caure al camp de l'Ejea. / Foto: Toni Torrano

15

La Unió Gimnàstica i Esportiva va sumar  21 podis 
entre el Cros Amorós, el Cros de Girona i els 
Campionats de Catalunya de tardor. Ivet Monde-
lo, Tomàs Cuevas, Andrea Vizuete, Aleix Zurita, 
Francesc Nicolás, Abril Navarro, Guillermo Pérez 
o Paula Camacho van ser alguns dels campions 
i campiones del club, que segueix reivindicant 
unes instal·lacions dignes. / Foto: @ugebadalona

Pluja de medalles per a la UGE

Tres jugadores del Rugby Club Badalona, Aina 
Soldevila, Laia González i Nora Millan, van defen-
sar els colors de la selecció catalana femenina 
sub-16 de sevens, en un amistós contra el Gogole-
to Rugby de Gènova. Pel que fa al primer equip, els 
Taurons van perdre al camp del Mataró (29-7) en la 
fase prèvia de la Divisió d'Honor. Aquest diumenge 
reben el Gòtics (12h). / Foto: @RugbyBadalona

Tres badalonines amb la selecció catalana

EsportsTot3nov.indd   3 20/11/2019   12:48:07
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A finals del mes de novembre 
de l’any 2014, ara fa just 5 anys, 
l’aleshores alcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, anuncia-
va la represa de les obres del 
canal del Gorg. La crisi econò-
mica esclatava amb força en 
aquest barri badaloní, i aturava 
les promocions immobiliàries 
projectades i també els treballs 
d’aquest canal d’aigua. La situa-
ció econòmica, i els diferents 
governs municipals, ha fet repen-
sar el projecte. En un principi 
l’aigua havia d’arribar a tocar 
del Palau Olímpic, però anys 
després s’anava escurçant el 

Es reprenien les obres del canal, 
entre el Port i el Palau Olímpic 

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

canal. Ara mateix, segons els 
promotors, falta per acabar 
l’elevació de la via del tren i la 
connexió entre el Port i el mateix 
canal, ja construït. El nou espai 
serà navegable i tindrà 360 

metres de longitud i 32 metres 
d’ample, que augmentarà fins a 
connectar amb la dàrsena princi-
pal del port. Tot i que fa 5 anys es 
reprenien les obres, els treballs 
porten molts anys de retard. 

És escandalós q el sector 
immobiliari silencií abusos 
com la del fons Lazora a 
#Badalona. Quan aquests 
pisos es van inaugurar, els 
nous llogaters van fer ciutat 
ara que és un barri consoli-
dat els fan fora 
@MariaSisternas
 
Haga frío o calor la Marea 
de Pensionistas de 
#Badalona, hemos estado 
hoy, 18-11-19, luchando 
por nuestros derechos y 
defender el Sistema Público 
de Pensiones 
@mareapensionbdn
 
Dos dies consecutius al 
barri de Llefia de #Badalo-
na, on la brossa s'acumula 
als carrers i no és retirada 
@ItsMiremana
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Els gossos es pixen per tot 
arreu i tenim tot el mobiliari 
urbà oxidat pels pixums. 
Proposo que els gossos 
paguin un impost per 
reparar-ho @Mobilisinmobil1

També estaria bé fer un tram 
per a persones sense criatu-
res, que massa sovint hem 
d’aguantar criatures alienes 
@ginadetera

Una bona proposta seria 
prohibir fumar a les platges, 
que una burilla contamina 
molt @ger_silvia

D’aquí a poques setmanes 
començarà a TVE la nova edició 
d’OT. Fins a 10.000 persones, 
de tot l’Estat, s’han presentat als 
càstings. La primera i segona 
fase ha servit per anar descartant 
candidats. Ara només queden 
100, que la propera setmana, a 
Barcelona, sabran si entren o no 
en aquest programa de televisió. 
D’aquest centenar de finalistes hi 
ha un badaloní, l’Edu Esteve. El 

jove fa anys que canta, sobre-
tot trap en català i ara provarà 
sort d’entrar a OT. Aficionat al 
bàsquet, juga al Minguella i fa 
de cambrer en una coneguda 
discoteca de Badalona, Esteve 
espera poder demostrar a tot el 
país la seva faceta de cantant, 
amb un estil de veu molt peculiar. 
Esperem que Esteve pugui 
entrar a OT i portar el nom de 
Badalona a tot l’Estat.

El cantant de Badalona, Edu Esteve, 
arriba als càstings finals d’OT

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

T’agradaria que Badalona 
tingués un tram de platja per 
a gossos?
Sí, m’agradaria 52%
No, no m’agradaria 48%

Pròxima pregunta:
Creus que és adient la plaça 
de la Plana per emplaçar la 
Fira de Nadal de Badalona?
Sí, és un bon lloc
No, s’hauria de canviar

643 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres 
seguidors han opinat!

Agustí Herrera
Però que passa que cremen 
tant de cotxe? Avui he passat 
jo per l’EOI i davant de la 
parada del tram hi havia un 
tot cremat
 
Wagas Meher
Hay que abrir investigación, 
como queman tanto vehícu-
los en Badalona
 
Lolo Lolito
 Hace años un tarado 
también se puso a quemar 
un montón de coches por 
Llefià
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Divendres 22 de novembre

Gran Recapte, a diversos su-
permercats de Badalona, durant 
divendres i dissabte 

Exposició “Metròpolis de ciu-
tat”, fins el 28 de novembre, a 
la CACI 

Setmana dels Drets dels In-
fants, joc literari, a les 9:30h, al 
Casal Cívic de Pomar 

Mercat Medieval al Passeig de 
la Salut, durant tot el dia, també 
dissabte durant tot el dia 

Concert de Santa Cecília, amb 
l’ Orquestra de Cambra, el Cor 
de Cambra i l’Orquestra Jove 
del Conservatori de Música de 
Badalona, a les 18h, a l’església 
dels Pares Carmelites 

Concert amb el grup La 
Guardia, a les 23:30h, a la 
Sala Sarau 08911 

Dissabte 23 de novembre

Obertura de la Fira de Nadal 
a la Plana, fins el 23 de desem-
bre, tot el dia 

IV Fira Playmobil de Badalo-
na, durant tot el dia, a la nau 3 
de l’Escorxador 

Mercat Medieval a la plaça 
Pompeu Fabra, durant tot el 
dia, també diumenge tot el dia 

Actuació de David El Guapo, 
amb l’espectacle #quenonos-
frunjalafiesta2, a les 20:30h, al 
Teatre Blas Infante 

Cicle “Enjoy the silence”, 
concert amb Pau Vallvé, a les 
21:30h, al teatre del Círcol 

Concert amb el grup Version 
Imposible, a les 24h, a la Sala 
Sarau 08911 

Diumenge 24 de novembre

IV Fira Playmobil de Badalo-
na, durant tot el dia, a la nau 3 
de l’Escorxador 

Festa dels Drets dels Infants 
i dels 15 anys del CIB, d’11h a 
14h,  a la plaça Pompeu Fabra

Cicle concerts Vermut, amb 
Arsduo, a les 12h, a l’Espai Tolrà 
de l’Orfeó 

18

 Badalona 

19

Divendres 22 de novembre

Concert de Santa Cecília, de la Banda Simfònica de Badalona, 
Aquest any, la Banda Simfònica de Badalona ens portarà un concert 
amb un fort accent rus. Ens traslladarà a l’època del nacionalisme 
musical. Txaikovski i Xostakòvitx. Serà a les 20:30h, al Teatre Zorrilla

022_tb023.indd   2 20/11/2019   12:54:27
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Festa dels Drets dels Infants, 
espectacle familiar, “Tomà-
quets que s’estomaquen”, a les 
17h, a la plaça Roja de Sant Roc

Teatre familiar, amb l’obra “A 
taula!” de la Cia Peus de Porc, 
a les 18h, al Teatre Blas Infante 
Cicle violència, feixisme i mal: M 
(El vampir de Düsseldorf), amb 
el grup de cinèfils Cinexions, 
grup de cinèfils aficionats, a les 
18h, al Círcol

Dilluns 25 de novembre

Dia Internacional de l'Erra-
dicació de la Violència Mas-
clista, diversos actes durant la 
tarda, a la plaça de la Vila 

Cicle “Per fí és dilluns”, Jam 
Session Jam Hits the Town, a 
les 20h, a l’Escola de Música 
Moderna de Badalona 

Dimarts 26 de novembre

Taller d’atenció integral a ma-
res i fills exposats a violència, 
a les 17.30h, al Casal de la Soli-
daritat de Badalona Can Pepus 
Banquet de microrelats. PDC 
Pomar – Morera, 18h, al Centre 
Cultural l’Escorxador nau 3

Dimecres 27 de novembre

Presentació del llibre "Vida 
subacuática", de La Charca 

19

Literaria, a les 19h, a l’Espai 
Betúlia 

Dijous 28 de novembre

Taller de sardanes, organit-
zat per Consorci Normalit-
zació Lingüística, a les 18h, 
al Casal de Solidaritat Can 
Pepus 

Presentació de la publicació 
“El moviment veïnal al Bar-
celonès Nord (1954-1987)”, 
de José Miguel Cuesta Gómez. 
En el marc de l’exposició La 
Transició. A les 19h, al Museu 

Cicle “Ja és dijous”, concerts 
cada setmana a les 20h, al 
Conservatori Professional de 
Música de Badalona

022_tb023.indd   3 20/11/2019   12:54:28



Cultura

La Fira del Playmobil torna un 
any més a la ciutat.  Ja fa 4 
anys que uns bojos dels clicks 
organitzen aquest certamen a 
Badalona. El certamen aplega 
a grans i petits, durant els dos 
dies de fira a l’Escorxador 
de La Salut. Des del primer 
any, s’exposen diversos diora-
mes realitzats amb peces de 
Playmobil, entre les quals 
sempre trobem algun dedicat 
a la ciutat de Badalona. A més, 
també s’oferirà un concurs de 
diorames, sorteig, tallers per 
a grans i petits, cercaclick i, 
com no, els més fanàtics del 
Playmobil podran adquirir 
peces úniques. Les portes 
s’obriran a les 10 del matí del 
dissabte i diumenge, 23 i 24 de 
novembre, i es podrà visitar fins 

Fires | Redacció

20

L’Escorxador torna a ser 
l’escenari de la Fira del Playmobil 

Badalona acull dos Mercats medievals aquest cap de setmana

a les 2 del migdia. A la tarda, 
l’horari del dissabte serà de 16h 
a 20h, mentre que el diumenge 
la fira romandrà oberta de 16 a 
19h. Pel que fa a l’entrada té 
un preu de 2,5 euros, excepte 
als menors de 12 anys que 
podran entrar gratuïtament de 
l’exposició. Destacar que amb 
els fons recaptats es realit-

Carrer 
a carrer 

Sector occidental de la mar Medi-
terrània que queda limitat per les 
costes occidentals de la penín-
sula Itàlica i les illes de Còrsega, 
Sardenya i Sicília. Forma part 
d’un conjunt de carrers propers 
a la línia de la costa i amb noms 
relacionats amb la temàtica mari-
nera i el mar.

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

Carrer de la 
Mar Tirrena 

La Mora

zarà una donació a benefici 
de l’ONG badalonina Proacti-
va Open Arms. A més, durant 
els dos dies de fira hi haurà 
una recollida d’aliments a favor 
de l’entitat badalonina Amics 
del Gorg-Mar, a través d’un 
concurs on per cada aliment 
recaptat s’entrarà en el sorteig 
d’un Playmobil.

La fira dels clicks torna aquest cap de setmana a Badalona 

21

Aquest cap de setmana coinci-
diran dos Mercats medievals 
a la ciutat. D’una banda, la 
plaça Pompeu Fabra acollirà la 

segona Fira Medieval de Badalo-
na. Aquest certamen s’havia 
de fer durant l’octubre, però va 
quedar aplaçat. La fira obrirà 
aquest dissabte 23 i diumen-
ge 24, durant tot el dia. A més, 

diumenge també tindrà lloc la 
Festa dels Drets dels Infants, 
durant tot el matí. D’altra banda, 
aquest divendres i dissabte, el 
Passeig de la Salut acollirà el 
Mercat Medieval de tardor. 

Fires | Redacció
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Badalona ha programat diver-
sos concer ts per celebrar 
Santa Cecíl ia, patrona de 
la música. Aquest d iven-
dres 22 es durà a terme el 
ja t rad ic ional concer t  de 
l’Orfeó Badaloní. Per aques-
ta edició es comptarà amb la 
participació de l’Orquestra 
d e  C a m b r a ,  e l  C o r  d e 
Cambra i l ’Orquestra Jove 
del Conservatori de Música 
de Badalona, del concertino 
Aleksandar Krapovski al violí, 

El pròxim dissabte, 30 de 
novembre, el Teatre Principal 
acollirà el XV Recital de Guita-
rra Flamenca de Badalona, un 
certamen que ja s’ha convertit 
en tot un clàssic. Enguany hi 
haurà la participació de Salva-
dor García, “Pitu”, Isabel de 
Mérida i el “Coro Flamenco 
Vivo”. A més, entre tots els 
assistents hi haurà el sorteig 
d’una guitarra flamenca. La 
participació al recital té un 
preu de 10 euros i les perso-
nes interessades poden trucar 
el telèfon 625. 100. 927 per 
reservar. El 15è Recital de 
Guitarra Flamenca de Badalo-
na començarà a les 19h. 

Música | Redacció

Organitzats diversos concerts amb 
motiu de Santa Cecília

 Vols guanyar una 
 Gran Panera de Nadal? 
El TOT i Condis sortejarem 
aquestes festes una 
Gran Panera!

  Volem veure com decorareu casa vostra durant aquest Nadal, 
  llums, pessebres, arbres... La decoració més original s’emportarà 
  la Panera. Podeu enviar les fotografies, amb les vostres 
 dades personals, al WhatsApp del TOT, 651.976.517, 
  fins el 16 de desembre. 

15è Recital de Guitarra 
Flamenca de Badalona

Angélica Guevara al violon-
cel, Meritxell Puig a l’orgue. 
Serà a les 18h, a l’església 
dels Pares Carmelites. D’altra 
banda, la Banda Simfònica 
de Badalona oferirà el seu 
tradicional Concert de Santa 
Cecília, aquest dissabte 23 
de novembre, a les 20:30h, 
al Teatre Zorr i l la. Aquest 
any, la Badalona Simfònica 
de Badalona ens portarà un 
concert amb un fort accent 
r us .  Ens  t ras l l adarem a 
l ’època del nac ional isme 
musical. Txaikovski i Xostakò-

Imatge de la Banda Simfònica de Badalona 

vitx, entre d’altres, ens faran 
viatjar per la Rússia Imperial, 
des de la revolució fins a la 
Rússia Socialista del S.XX. 
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

El lector va descobrint la vida de 
la Rut, una dona lliure i vital, a 
través dels ulls de la seva filla-
Rutona. La Rut ha dut una vida 
errant, de mare soltera, pautada 
per unes relacions amorosesin-
tenses i poc duradores. La Rut 
condueix una grua, que li ser-
veix per treballar.

Els camins
de la Rut

Lluís-Anton 
Baulenas

Facilitat per Saltamartí Llibres

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

Editorial

L'esqueix
de carn

Lançon, 
Philippe

La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials 
en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora 
no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza 
de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm.205

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

Estrenes de Cinema

Buenos principios

El irlandés

La casa del terror

Direcció: Yvan Attal
Intèrprets: Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale 
Arbillot, Eric Ruf, Sébastien Thiery

L'Henri és un escriptor de mitjana edat en crisi: fa 
més de 20 anys va escriure un best-seller, però 
des de llavors no ha tornat a trobar la inspiració. 
Aquesta última etapa s'ha dedicat a la seva famí-
lia.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Martin Scorsese
Intèrprets: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

Retrat sobre el crim organitzat als Estats Units du-
rant la postguerra vist a través dels ulls de Frank 
Sheeran, veterà de la Segona Guerra Mundial, bus-
cavides i assassí a sou que va treballar al costat 
d'algunes de les figures més notables del segle XX.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Scott Beck, Bryan Woods
Intèrprets: Katie Stevens, Will Brittain, 
Lauryn McClain, Andrew Caldwell, Shazi Raja

Per Halloween, sis amics decideixen entrar en 
una casa encantada que promet oferir una expe-
riència extrema explotant les seves pors més pro-
fundes. La nit esdevindrà mortal quan s'adonin 
que alguns monstres són reals.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

ESTRENES.indd   1 19/11/2019   10:13:07



Quan s'acosta Nadal, els dinars 
o sopars d'empresa són una 
cita gairebé ineludible. Per a 
moltes companyies són una 
bona ocasió per conèixer millor 
els seus treballadors, per fomen-
tar les bones relacions i per 
augmentar el sentiment de grup. 
Tot i això, "per molt distès que 
sigui l'ambient, mai hem d'oblidar 

que l'endemà hem de tornar a 
l'oficina i mantenir les relacions 
laborals intactes".

Cal evitar els excessos
i l'efecte arbre de Nadal
A l'hora de triar la roba, és impor-
tant tenir en compte de quin tipus 
d'empresa es tracta i el lloc de 
la cita. Els experts en proto-

cols recomanen no complicar-
se: "No és necessari fer una 
gran inversió en el vestuari. A 
les dones els aconsello que 
passin per la perruqueria. I amb 
un bon maquillatge -evitant les 
purpurines- i un model senzill 
segur que l'encerten. El negre 
és, sens dubte, el color guanya-
dor". Sovint és millor invertir en 

SUPLEMENT 
PREPAREM

EL NADAL

 Com actuar o com no actuar 
 durant un àpat d'empresa? 

MENÚ PER A 
GRUPS D'EMPRESA

Menús de Nadal

Cuinem amb 
brasa de carbó

Canonge Baranera, 83  |  933 848 724

Ens trobaràs a: 
Vols venir dinar o sopar? 
Fes una reserva i 
disfruta dels nostres 
plats i la nostra brasa

23
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les sabates i arriscar amb els 
complements que no pas amb el 
vestit. Cal evitar sempre l'efecte 
arbre de Nadal, els escots 
massa pronunciats i també els 
vestits paraula d'honor. Pel que 
fa als homes, encara és més 
fàcil: vestit i corbata. Els nois 
més moderns, poden fer servir 
corbates fines o prescindir-ne. 
Un darrer apunt, cal evitar perfu-
mar-se en excés, ja que una olor 
massa intensa pot molestar els 
altres comensals

La postura
Una vegada asseguts, cal 
mantenir l'esquena recta. Per 
això, el protocol dicta que 

durant el dinar o sopar no s'han 
de creuar les cames, perquè la 
postura se'n ressent. Els colzes 
han d'estar fora de la taula, i les 

mans sempre a la vista. A l'hora 
de seure a la taula i aixecar-se, 
el protocol oficial també marca 
unes normes. 

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"

Esmorzars i menu de dilluns A dissAbte 
sopars divendres nit dinarS I SoparS 

d'Empreses, grups I família,... 

Carrer Guifré 90 Badalona
Telf 93 399 72 57 · 607 66 01 95

WWW.TONITAPIA.CAT

menús per a 
celebracions de nadal

elegance 25 € 
SUPREME 30 € · excelsior 35 €

Ribas i Perdigó, 16-18
93 384 82 01 · 638 13 23 75

• Menús diaris de dilluns a diumenge
• Menús especials per a grups i empreses
• Aniversaris
• Tapes casolanes
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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"

MENÚ 
NAVIDEÑO

RESERVA PARA 
FIESTAS DE 
NAVIDAD

DINARS I 
SOPARS

D' EMPRESA 
PER NADAL
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El telèfon mòbil
És inapropiat deixar-lo sobre 
la taula, encara que no es faci 
servir. Els experts en protocol 
recomanen no tenir el mòbil 
sobre la taula, i encara menys 
fer-lo servir. També aconsella no 
fer fotografies mentre es menja.
La conversa
És recomanable no parlar de 
temes excessivament íntims. En 

arribar sempre s'ha de saludar 
la persona que ens ha convidat 
al sopar. Segons els experts,  
aquest tipus de sopars no són 
un bon moment per parlar de 
feina, però tampoc de temes 
excessivament íntims. 

No t'emborratxis
No calculis si has sobrepassat 
el límit d’alcoholèmia o no. Si 

has begut i tens dubtes demana  
un amic que et porti a casa, o 
bé fes servir el transport públic. 
Si vas en cotxe a un sopar de 
Nadal i beus, no ho dubtis truca 
un taxi o espera el bus. Compte 
amb beure alcohol a llarg de 
tota la nit, pot fer que superis els 
límits permesos l’endemà, quan 
vulguis tornar a casa. Atenció 
amb els vianants, ells també 

931 15 95 35 
Santa Madrona, 44, Badalona

Menús 
per a  
grups

24 €, 30 € 
i 32 €
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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

Celebra el teu dinar o sopar de Nadal amb nosaltres. Fes la teva reserva
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poden haver consumit alcohol. 
Compte amb les begudes que 
prenem a casa, també sumen!

No intentis lligar
A la feina sorgeixen moltes 
històries d'amor. És normal. 
Passes moltes hores amb 
aquestes persones i algunes 
fins i tot et cauen bé. Però el 
sopar d'empresa no és el millor 
moment per intentar-ho, tot i 
que el teu cunyat t'asseguri 
que aquí es triomfa molt (com 
als casaments). Si ha de sorgir 
alguna cosa, pot esperar: no cal 
que la cap de recursos humans 
et vegi arrambant-te en una 
cantonada que tu pensaves que 
era fosca i apartada. 

Intentarem no marxar els 
primers, però tampoc els 
últims
El dinar o sopar no acaba fins 
després de les postres i el 
cafè. És important no oblidar-
se d'acomiadar-se de la perso-
na que ens ha convidat abans 
d'abandonar la festa.
No comentis res l'endemà
Si el sopar és entre setmana, 
aniràs a treballar amb ressaca 
perquè no m'hauràs fet gens de 
cas. Creuaràs mirades incòmo-
des al passadís. 
Et vindran a la ment records 
que no podràs esborrar mai. És 
possible que ja no t'atreveixis a 
dirigir-li la paraula a la coordina-
dora de comunicació, que et va 
veure a les tres de la matinada 
intentant cordar-te les sabates, 
sense èxit, fins que vas relliscar i 
vas caure a terra molt lentament. 
Ni una paraula. Tot això no ha 
passat mai.
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656 46 72 18
Carrer Conquista, 139 
contact@cordizucca.com

NUESTROS MENÚS PARA GRUPOS Y EMPRESAS 
LOS ELABORAMOS CONJUNTAMENTE CON EL CLIENTE

Comprometidos con la calidad, con el servicio y con nuestros clientes, nos preocupamos por crear una experiencia 
única. Mimamos cada detalle, ya que creemos que la verdadera satisfacción nace de ellos. Elaboramos tapas italia-
nas con nuestro personal toque moderno, siempre de alta calidad, en la que la base son los mejores ingredientes, 

frescos, cuidados y seleccionados con cariño. ¿Qué mayor naturalidad que elaborarlos al momento? De esta forma 
conseguimos un increíble sabor, textura y aroma que te transportarán a lo más profundo de la Toscana.

Los niños hasta 10 años no pagan.

Tapería Italiana Cor d' Zucca
CÁLIDO, ACOGEDOR, ELEGANTE

Bienvenidos a Cor di Zucca, la primera tapería italiana de Badalona. Quiero compartir con ustedes este gran sueño 
hecho realidad. Un sueño repleto de ilusiones, esperanza y sobre todo de detalles que marcan la diferencia. Tras 

más de 20 años dedicándome a la hostelería, hemos creado este nuevo concepto basado en la experiencia ganada 
durante el tiempo que viví en Italia de dónde traigo la más rica y elaborada cocina regional, fusionada y servida en 

formato tapas para degustar. Para dar a conocer nuestra gastronomía, hemos elaborado un menú "gourmet-degusta-
ción" a precios accesibles tanto a mediodía como noches y fines de semana, ofreciendo los productos más regiona-

les de Italia para con ayuda de nuestros clientes crear una selección de platos que  Les esperamos,    

Yunia Aguilera

656 46 72 18
Carrer Conquista, 139 
www.cordizucca.com
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L’aranja és una fruita de gran 
riquesa antioxidant. Té la forma 
de la taronja, tot i que més gran, 
amb el color groguenc d’una 
llimona, tot i que també existei-
xen varietats d’un color verdós. 
A l’interior, la polpa també és 

31

Gastronomia

 L’aranja, rica en vitamina C 
 i en carotens 

variada i va des del color groc, 
passant pel taronja i el vermell.
L’aranja té un alt contingut en 
vitamina A o carotens, pigments 
que el confereixen aquest co-
lor entre ataronjat i vermellós. 
Quant més vermella sigui la 

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

by
 P

ri
n

et
ti

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

polpa més continguts en ca-
rotens, substància amb un alt 
nivell antioxidant que té una 
acció preventiva davant malal-
ties de tipus cardiovascular. La 
vitamina A també intervé en la 
formació dels pigments visuals 
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MENJARS PER EMPORTAR · ESMORZARS · DEGUSTACIÓ
AMANIDES / CREMES I HEALTHY FOOD

Obert de dilluns 

a dissabte de 9.30h. 

a 20.30h. 

Canonge Baranera, 22A 
Tel. 93 127 53 56

de la retina i en la formació i 
manteniment de les cèl.lules 
que recobreixen la pell, els ulls, 
la boca i els òrgans interns. Cal 
destacar també la riquesa en 
vitamina C. Cal apuntar que un 
suc elaborat amb un parell de 

pomels cobreix al 100 % les 
necessitats d’aquesta vitami-
na, segons les recomanacions 
de l’Organització Mundial de la 
Salut. La vitamina C resulta es-
pecialment recomanable durant 
els mesos d’hivern per tal de 

prevenir les infeccions i els refre-
dats. La vitamina C reforça les 
defenses davant les infeccions 
i ajuda en la cicatrització de les 
ferides. A banda de vitamina A 
i C, també inclou quantitats de 
vitamines B, especialment B1.
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Esmorzars de forquilla
Carns a la brasa i Peix de platja

Menú diari
Obert de dilluns a 

dissabte de 8.30 a 16h. 
i divendres nit

Carrer de la Mercè, 13 · 08911 Badalona
689 594 455

Tels. 93 127 55 38    
        654 71 38 76
L’Antic Cal Rap
C. Roger de Flor, 52

Organització de festes, aniversaris, 
grups, comiats, reunions familiars, etc.

Horari:
De dimarts a diumenge de 9 a 17 h.
Dijous menú paella i arròs caldos

Cuina de proximitat

Menjars per encàrrec
(paella, fideua, canelons, etc.)

SERVEI DE TICKET RESTAURANT SODEXO

Tot i que les cols de Brussel.
les es van començar a conrear 
a Bèlgica, el seu consum es va 
anar estenent a d’atres països, 

especialment Fraça, Anglate-
rra i Holanda, d’entre altres.
L’aigua és el component prin-
cipal d’aquesta verdura, tot 
i que en la seva composició 
també hi trobem en quantitats 
importants hidrats de carboni i 
proteïnes, aquestes últimes en 
quantitats superiors a d’altres 
verdures.
Les cols de Brussel.les també 
constitueixen una font impor-
tant de vitamina C i de folats. 
També, en menor proporció, 
conté provitamina A i vitamines 
del grup B (B1, B2, B3 i B6).

Per la seva riquesa en folats, 
les cols de Brussel.les con-
tribueixen a evitar o a tractar 
l’anèmia. Cal recordar, també, 
que sovint els folats són espe-
cialment benefi ciosos en els 
primers mesos de gestació.

A més a més, gràcies al con-
tingut en vitamina C es facilita 
l’absorció del ferro que conte-
nen. El contingut en carotens i 
els derivats sulfurats d’aquest 
aliment tenen una funció antio-
xidant per al nostre organisme.
D’entre els minerals, destaca 

 Les cols de Brussel.les, 
 amb alt contingut en folats 
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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

la presència de potassi, fòsfor i 
també petites quantitats de cal-
ci, magnesi i sodi.
També cal mencionar l’apor-

tació en fibra, un component 
que té com a missió afavorir 
el tràntist intestinal, tot i que 
les cols de Brussel.les també 

poden resultar fl atulentes 
per a les persones que ten-
deixen a acumular gasos in-
testinals.
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 El Campus Can Ruti ha tornat 
a obrir les seves portes als 
estudiants que participen a 
la 24a Setmana de la Ciència 
de Badalona. Aquest dimarts, 
més de 200 estudiants de 
diferents centres badalonins 
han pogut visitar les diferents 
institucions que formen part 
del campus i parlar amb els 
professionals que hi treba-

Salut

El Campus Can Ruti s’obre 
als estudiants de Badalona

llen, per fer-se la idea de com 
és un centre d’aquest àmbit 
i quin és l’ambient de treball. 
Així, han pogut visitar labora-

toris, veient els experiments 
que estan en marxa, plantes 
d’hospitalització, el Servei 
d’Urgències de Germans Trias 

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, 6-8 · 93 389 53 03
F. J. SALLA FUSTER  
Salvador Seguí, 4 · 93 387 39 16
FARMÀCIA LLOREDA     
Av. Catalunya, 60-62 · 93 388 18 41
FARMÀCIA P. RELAT     
Antiga de València, 31 · 93 399 92 76
FARMÀCIA PUCHOL 
Antiga de València, 31· 93 399 92 76
FARMÀCIA SERENTILL 
de Mar, 23 · 93 384 12 33
FARMÀCIA VIVES 
Juan Valera, 197 ·  93 388 05 04
FARMÀCIA VIAYNA 
President Companys, 45
FARMACIA MASNOU
Llefià, 15-17 · 93 387 42 98
FARMÀCIA OLÍMPIC 
Av.d’Alfons XIII  nº 127
93 387 93 50
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La tranquil·litat d’una trucada.
Des de qualsevol lloc en qualsevol moment.

Atenció 24h.

93 497 0 497
www.pfb-serveisfuneraris.com

SERVEIS
FUNERARIS

Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat

Actualitat-4.indd   1 07/03/2017   13:20:05
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i, fins i tot, les ambulàncies 
del SEM.
La jornada ha començat a la sala 
d’actes de l’Hospital Germans 
Trias, on Manel Puig, director de 
l’Institut de Recerca Germans 
Trias i Pujol (IGTP), ha presentat 
el campus: quins són els punts 
forts, tot el que s’hi estudia i com 
es treballa per formar, també, 
nous professionals. Puig ha 
remarcat la importància de la 
recerca biomèdica al costat d’un 
hospital, que permet treballar 
millorar la salut de les persones, 
destacant la vessant vocacional 
de la professió. També la inves-
tigadora de l’IGTP Eva Martínez 
ha fet una conferència sobre la 
personalització del tractament 
en càncer colorectal. Tot, amb 
un llenguatge planer i exemples 
pràctics.

Av. President Companys, 57 local
08911  Badalona

Tel. 93 464 21 34
info@boramarserveis.com

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

Empresa Registrada amb el núm. S03775 en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
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Redacció / amic.cat

Per canviar la cinta d’una 
persiana només es necessita 
una cinta nova, tisores, torna-
visos i alicates.Traieu la tapa 
del tambor de la persiana que, 
generalment, està fixada amb 
cargols.Per canviar la cinta, 
la persiana ha d’estar comple-
tament enrotllada dintre del 
tambor. Quan deixeu anar 
la cinta la persiana tendirà a 
desenrotllar-se, així que abans 
de fer-ho haureu de col·locar 
algun topall entre la persiana i la 
paret del tambor per evitar que 
caigui. Una vegada subjecta la 
persiana, cal deixar anar la cinta 
per on s’hi uneix. A vegades va 
fixada amb un cargol i d’altres 
porta un nus. Després traieu 

CONSELLS CASOLANS 
Acaba amb l'olor a tabac

Per evitar l 'olor de tabac 
a casa has de xopar una 
esponja amb aigua freda 
i  deixar- la tota la n i t .  A 
l'endemà veuràs que no hi 
ha olor de cigarreta.

l’embellidor de la paret, per on 
surt la cinta per apujar i abaixar 
la persiana. Això es fa afluixant 
el cargol que el subjecta. La 
cinta va unida amb un tirafons 
a un rodet amb molla, ubicat 
en una caixa i que cal treure. 
Traieu el tirafons per deixar anar 
la cinta vella.El pas següent és 

fixar l’extrem de la cinta nova 
al recollidor amb el cargol, per 
després tensar la molla girant 
el rodet i acabar enrotllant la 
cinta al voltant. L’extrem solt de 
la cinta es passa per la boca 
de l’embellidor. Col·loqueu el 
rodet a la caixa i fixeu novament 
l’embellidor a la paret.

Canviar la cinta de la persiana

Llar

` `

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

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

Mercé Rodríguez
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Finals dels anys 80, autopista i Turó d'en Caritg
amb les últimes barraques.
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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idealista.com

El sector immobiliari és un dels 
segments amb més dinàmica a 
Espanya. Els preus de venda 
i lloguer varien constantment 
i noves tendències emergei-
xen per atraure el mercat. El 
'coliving' és una nova modalitat 
de lloguer basada en compartir 
no només habitatge sinó també 

experiències. Aquest nou model 
de negoci ha despertat el fort 
interès dels inversors i es preveu 
que l'interès per aquest tipus 
d'actius creixi un 40% durant 
l'any vinent, segons un estudi 
d'Inèdit. L'explicació a l'increment 
d'aquest segment passa per la 
rendibilitat que ofereix. Un pis 
de lloguer sota aquest model de 
negoci ofereix una rendibilitat 

entre el 15% i 20% als propietaris, 
mentre que en un pis de lloguer 
tradicional la rendibilitat mitjana 
és de el 6%. En l'actualitat, més 
de l'50% de les empreses de 
'coliving' tenen més de 90 places 
a disposició, i es preveu que, en 
els pròxims dos anys, el 80% de 
les companyies que ofereixen 
aquest servei disposin de més 
de 270 llits a elecció.

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

El 'coliving' desperta l'interès dels inversors 
al país i creixerà un 40% 

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 18/11/2019   12:15:02



Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 ·  93 383 04 68

200.000 €

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

9.900 €

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

PEP VENTURA Ref B-2954: 50 m ², 3 hab, 
bany i cuina arreglats, menjador 15 m ², a 
cond amb bomba de calor. Pis alt amb as-
censor.

119.000 €

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

310.000 € pk opcional

CASA A LA MORERA Ref B-2977: Casa en 
una planta de 60 m ²+ terrassa a dalt de 30 
m ², 2 hab., cuina americana, bany compl., 
parquet, calefacc. Per entrar a viure!!

211.000 €

MONTGAT- CAN MAURICI REF B-2943: 
Baixos de 75m² amb 3hab, bany i cuina 
arreglats, menjador amb sortida a pati de 
30m²a/a i calef.,. Per entrar a viure.

225.000 €

GORG Ref B- 2976: Pis de 105 m ², 3 hab ( 2 
dobles), bany compl + aseo, cuina office ext a 
galeria, menjador de 24 m ² ext a balcó, par-
quet. Pis alt amb asc.

280.000 € 229.000 €

ST CRIST-ÀTIC Ref B- 2975: Preciós àtic de 90 
m ² + TERRASSA de 160 m ², 4 hab., cuina offi-
ce, menjador 24 m ², terra gres, a cond amb 
bomba de calor. Ascensor.

CANYET-CASA Ref B- 2974: Casa repartida en 
pb de 80 m ²+ 1er pis de 50 m ²+ sòtan de 30 
m ²+ 2 PATIS de 135 m ² i 30 m ², 4 hab dobles, 
2 banys compl.

420.000 €

PEP VENTURA Ref B-2956: 70 m², 3 hab ( 1 
doble), bany i cuina conservats, menjador de 
20 m² a balcó. Pis alt amb ascensor. A 2 min 
metro Pep Ventura.

186.000 €

PEP VENTURA Ref B-2978: Per entrar a viure!!! 
75 m ², 3 hab., bany compl i cuina office ref., 
menjador 19 m ² ext a balcó, parquet. Pis alt 
amb asc!

217.000 €

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

235.000 €
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Si tens parella formal, 
amb l'actual aspecte de 
Mart amb Júpiter, podríeu 
plantejar-vos passar per 
la vicaria o el jutjat per 
casar-vos. Augment de 
l'activitat física.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Venus en aspecte a 
Neptú, pot inclinar a 
la idealització d'una 
persona per la qual et 
sents atret. També pot 
fer que et trobis inspirat 
i amb ganes de gaudir 
de l'art.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Sembla que cal atendre 
a lgunes qües t ions 
materials, que suposen 
importants obligacions. 
Sol i Mercuri transitant 
per Casa VI, inclinen a 
gestions relacionades 
amb la salut.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Pot donar-se un malentès, 
amb un company del 
sector laboral. Serà 
millor ser el més clar i 
assertiu possible. Dies 
de possibles despeses 
per alguna modificació 
a la llar.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

El Sol aspectant a 
Plutó, et dóna un plus 
de resistència. Pots 
estar molt enfocat en 
noves maneres d'obtenir 
recursos. Pract icar 
meditació pot ajudar-te a 
descansar millor.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

El Sol transitant per 
Casa XII pot fer que 
revisis massa el passat 
i t'angoixis. Mart en bon 
aspecte a Júpiter, et 
dóna una empenta per 
emprendre un projecte 
professional.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

El sector de l 'amor 
pot estar actiu amb la 
presènc ia del Sol. 
Assumptes relacionats 
amb els fills, que demanen 
posar-hi atenció. Possible 
comunicació d'un amor 
del passat.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

En l'aspecte sentimental 
pots viure una decepció. 
Algú que creies que volia 
una relació, només vol 
un assumpte sexual. 
L'experiència t'ajudarà a 
triar millor el què vols.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Una exparella podria 
contactar amb tu, amb 
intencions d'alguna cosa 
més que amistat. Saturn 
en trànsit per Casa V, 
demana prudència i 
temps abans de prendre 
decisions.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Mercuri retrògrad en 
aspec te a Saturn , 
pot ajudar-te a mirar 
alguns assumptes amb 
lupa i a prendre bones 
decisions. Una amistat 
no és clara i desconfies. 
Dóna-li temps.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Vas arribant al final d'un 
cicle, associat a l'obtenció 
de recursos materials. 
En els darrers temps has 
après altres maneres de 
gestionar l'economia i ara 
en treus profit.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Amb el Sol i Mercuri 
transitant per la Casa IX, 
pot donar-se l'oportunitat 
de fer un viatge. Si més 
no, cercaràs moments 
de relaxació a la vora 
del mar o bé al balneari.

Facilitat Imma del Destí · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres Dites

«La qualitat mai és un acci-
dent; sempre és el resultat de 
l'esforç de la intel•ligència»

John Ruskin

«Buscar tres peus al gat»
Significat: buscar (cercar) raons absurdes, 
imaginàries i massa complicades per a una 
qüestió determinada

PASSATEMPS.indd   2 19/11/2019   10:02:11
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Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

Méteo

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

Durant els primers dies de 
novembre hi ha hagut un 
canvi radical de si tuació. 
Hem passat de gaudir d’un 
ambient molt suau al fred 
d’hivern. L’anticicló de les 
Açores, que just passada 
la Castanyada encara ens 
afectava de manera direc-
ta, era el responsable de 
portar un temps molt tranquil, 
dominat per l’estabilitat i uns 
valors de temperatura molt 
més alts del que són normals 
per l’època. Posteriorment, 
la seva retirada va obrir les 
portes a l’arribada de pertor-
bacions at lànt iques. Així, 
durant gairebé una setma-
na les for tes ventades de 
ponent i  de mestral, amb 
ratxes superiors als 50 km/h, 

Temp màx 23,9 °C el dia 4

Temp mín 6,0 °C el dia 15

Hr màx 89% el dia 14

Hr mín 39% el dia 12

Press atm màx 1015,0 hPa dia 9

Press atm mín 995,9 hPa dia 14

Vent màx 64,4 km/h (oest) 
el dia 8

 Precipmàx 24h 12,2 l/m2 dia 14

378,3 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Bufalà

i el cel variable van ser els 
protagonistes. A partir del 
dia 8 es va anar atansant 
una massa d’aire més fred 
que va fer baixar el termò-
metre per sota dels 10 °C per 
primer cop a la ciutat, aques-
ta tardor. Des de l lavors, 
cada matinada hi ha hagut 
valors de 6 a 9 °C al centre 
de Badalona.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo dels dies
4 a 17 de novembre

Dijous de la setmana passa-
da al vespre es van poder 
observar potents nuvola-
des en direcció al Mares-
me, coincidint amb la posta 
de so l .  Ind icaven que h i 
havia inestabilitat. De fet, 
poques hores abans, una 
forta tempesta havia desca-
rregat sobre la nostra zona. 
Fotografia de Guillem Rodrí-
guez, des de Barcelona.
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IMMOBILIARIA

PLAÇA D’APARCAMENT 
en  lloguer carrer Lleó. Interes-
sats truqueu 687 973 428 
SE ALQUILA PLAZA DE 
M OTO ,  e n  c a l l e  R i c a r d o 
Strauss, Barrio La Salud. 
626 736 454.
PEP VENTURA A 5 MIN DEL 
METRO Ref B-2960:125m², 
4hab, bany i aseo, cuina ext en 
bon estat, menjador de 24m² 
amb sortida a balcó grandet, 
calef. Asc. 285.000€ pis i pk . 
Tel 933 832 806

CASAGEMES- Ref B-2952 
: Baixos de 65 m ² + pati de 
10 m ², 2 hab., bany i cuina 
office ref., menjador de 17 m ², 
calefacc. A 2 min de la platja! 
259.000 € Tel 933 830 468
BUFALÀ- Ref B- 2923: Pis 
de 100 m ², 4 hab., bany i 
cuina en bon estat, menjador 
de 24 m ² ext a balcó gran, 
calefacc. Finca amb ascen-
sor! Tot exterior!!! 185.000 € 
Tel 933 832 806
PEP VENTURA  Re f  B - 
2957: Pis de 3 hab., bany i 
cuina en bon estat, menjador 

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

de 17 m ², balcó, a condicionat. 
Finca amb ascensor, a 2 min de 
la platja. 166.000 € 
Tel 933 830 468
PEP VENTURA-Ref B-2920: 
80 m², 2 hab dobles, menjador 
a 2 nivells de 25 m ²,bany compl 
+ cuina ref., balcó, parquet, 
calefacc. 220.000 € 
Tel 933 832 806
PEP VENTURA- Ref B- 2970: 
70 m ², 3 hab., bany compl + 
cuina en bon estat,menjador 
de 24 m ² ext a balcó, calefacc. 
Pis alt amb ascensor.  235.000 
€  Tel 933 830 468

Església/Comunitat/Lloc de Culte Feiners Dissabtes Diumenges i festius
Sant Josep 11/20 11/20 9/11/12:30/20
Santa Maria 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
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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

19 de novembre
• José Alfonso Borrero
• Rafael Cano Muñoz
• Lola Navarro Martinez
• Francisco Porras Leyva
• José Imañas Mora
• Josefa Bel Arasa
• Amalio León Tena
• Jovino Álvarez Carvallo

18 de novembre
• Virtudes Tinadonis Sánchez
• Enedina Estévez Rodríguez
• Maria Jesús Fernández
  Gutiérrez
• Marisa León Ortega

17 de novembre
• Mariana Sáez Fernández
• Victorino Nieto Blanco
• Félix Galindo Pereira

16 de novembre
• Roberto Paredes Navarro
• Josep Esteve Tuset
• Cristina Neira Alonso
• Laura Balmón García
• Francisco Maserico López
• Maria Gloria Vidal Bernal 
• Silvestre Pérez Colomera

15 de novembre
• Montserrat Robert Gual
• Rosa Estellé Marqués
• Sunsi Santamaría Cereza
• Martina Itarte Perxachs

TREBALL
 

SE OFRECE SEÑORA 42 
años para trabajar de: depen-
dienta de zapateria, reponedora 
de supermercados, dependien-
ta en eurogangas, o tiendas 
de todo a cien. Manipuladora 
ensobrando y empaquetan-
do sobres. Zonas: Badalona, 
Llefia, La Salut, Pep Ventura 
y Sta. Coloma Sra. Abelina 
tel: 933 973 786 a partir de las 
17,00h 
CHICA SE OFRECE para 
cuidar personas mayores y 
limpieza. Con experiencia. 
651 946 874
CHICO BUSCA trabajo de 
cuidar personas mayores o 
l impieza. Por las mañanas 
o  j o r n ad a  c o m p l e t a .  C o n 
experiencia. 626 660 738
SEÑORA BUSCA  t rabajo 
para cu idado de personas 
mayores y limpieza. Externa. 
Disponibilidad inmediata. 
698 450 948
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
n iños y l impieza. Ex terna.  
Disponibilidad inmediata.  
612 262 006
SEÑORA BUSCA  t raba-
jo para cuidado de señoras 
mayores y limpieza. Por horas. 
602 894 167
SEÑORA BUSCA  t rabajo 
para cu idado de personas 

mayores y l impieza. Fi ja o 
por horas. Con experiencia y 
referencias. 688 273 856
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y l impieza. Fi ja o por 
horas. Disponibilidad inmedia-
ta. 671 268 854
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
n i ñ o s  y  l im p i ez a .  I n te r na 
o  ex te r na .  D i s p on ib i l i d ad 
inmediata. 631 311 946
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y l impieza. Fi ja o por 
horas. Disponibilidad inmedia-
ta. 602 018 592
C H I CA  B U S CA  t r a b a j o 
para cu idado de personas 
mayores, niños y limpieza. Fija 
o por horas. Con experiencia 
y referencias. Disponibilidad 
inmediata. 602 317 784
CHICO BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
labores del hogar. Disponibi-
lidad inmediata. 602 819 440 

Dades facilitades per Pompes Funebres

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONES, 

ALBAÑILERIA, 
ELECTRICIDAD, 

FONTANERIA, GAS, 
PINTURA, ECONÓMICO

670 -232 -977
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 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
COMPRO COMICS, álbumes 
de fútbol, Playmobil, Scalextric, 

Geyperman,Madelman, muñecas, 
Tente, Rico, Paya y antigüedades 
en general. 679 736 491  
VENDO SELLOS MUNDIA-
LES de todo tipo, en buen estado. 
Gran cantidad y variedad. 
933 884 537

AMISTATS

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

CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Con experien-
cia. 698 343 459
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y l impieza. Fi ja o por 
horas. Disponibilidad inmedia-
ta. 631 501 119

SE BUSCA LOCAL 
DE 300-400M DIÁFANO 

POR EL CENTRO DE 
BADALONA. 

TEL 673 742 140

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

EL PROPER DESEMBRE 
EL TOT SORTIRÀ 
AL CARRER AMB 
EL TRADICIONAL

ESPECIAL 
NADAL

 VIDENTE ALMAMY MUY RECONOCIDO 
Resuelve problemas de pareja, negocios, 
amor, impotencia sexual, quitar mal de ojo, 

desesperación.

       692 32 20 52 · oumardiakhaby@gmx.fr
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Queremos ser una compañía líder 
comprometida con la vida de las personas, 
que impulse iniciativas innovadoras que 
generen conocimiento y aporten más salud.

menarini.es

MÁS INFORMACIÓN:

Centrados
en las
personas
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