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Urgències 
domiciliàries 

les 24h.

SER V EI DE:

Allò de necessitar 
un metge però estar 
massa malalt per 
anar al metge.

assistencia.cat

Badalona · Av. President Companys, 34 · Tel. 93 384 37 05 · badalona@asc.cat
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Nadal 2019 | Carles Carvajal

Ja ten im un nou Nadal  a 
tocar. Aquest mateix dissab-
te, 30 de novembre, Badalo-
na dirà “Hola Nadal!”, amb 
l’encesa de l’Arbre de Nadal, 
a la plaça de la Vila, i per 
segon any amb els llums al 
Pont del Petroli. A la plaça de 
la Vila s’ha optat per repetir el 
mateix Arbre de colors que el 
Nadal passat. Es tracta d'una 
estructura cònica de dotze 
metres d 'alçada coronada 
amb una gran estrella. A més, 
tota la plaça de la Vila lluirà 
uns llums especials durant 
aquests dies. L’encesa de 
l’Arbre serà a les 18h. Una 
hora més tard, arribarà l’hora 
d’obrir els llums del Pont del 
Petroli, per segon any conse-
cutiu. El moment de l’encesa 
dels llums serà el preàmbul 
d’una gran festa a la façana 
marítima. L’any passat, els 

llums del Pont del Petroli va 
ser una de les propostes més 
ben valorades, sobretot pels 
amants de les fotografies a 
les xarxes socials. 

Parc Cultural “Hola Nadal”
Aquest mateix dissabte, 30 de 
novembre, la façana marítima 
serà l 'escenari d'un seguit 
d'activitats culturals i artís-
t iques adreçades a tota la 
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família, a partir de les 10h 
del matí i durant tot el dia. 
Al parc cul tural hi podreu 
trobar d i ferents espais, l ’ 
Espai experimenta,l ’ Espai 
7a Fira de Joves Creadors-
Connect'art, un espai de joc 
i ludoteca i un escenari amb 
activitats, amenitzat per un 
espectacle de teatre musical i 
un concert en directe a càrrec 
d’un grup d’animació infantil.

 Badalona encén el Nadal aquest 
 dissabte amb música i llums  

C o m a  c o l o fó  i  d e s p ré s 
d ’encendre  e l s  l l ums de 
Nadal, hi haurà el concer t 
“Hola Nadal” 2019, on actuarà 
Soraya, ar t ista de música 
pop que va debutar al famós 
programa de televisió Opera-
ción Triunfo i que s'ha consa-
grat com artista per èxits com 
Dreamer, Feeling you i Con 

fuego. Seguidament, actuarà 
Macaco, grup musical barce-
loní que barreja la rumba, el 
reggae i el funk amb accent 
electrònic. Tots dos artistes 
presentaran els seus darrers 
treballs discogràfics a partir 
de les 19h. El concert s’ubicarà 
al passeig marítim, a tocar 
del Port. 

Soraya i Macaco actuaran aquest dissabte
al Passeig Marítim 
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Els comerciants de Badalona 
s’han apuntat, un any més, a 
la campanya dels descomptes 
importada dels Estats Units, el 
Black Friday. Des de farmàcies, 
botigues roba, joguines i fins 
i tot estètiques s’ha sumat en 
aquesta iniciativa comercial que 
obre oficialment la campanya de 
vendes de Nadal. Segons ha 
explicat Cintu Gubern, president 
de la Federació de Comerciants 
de Badalona, el Black Friday 
serveix per iniciar el període de 
Nadal i també de diumenges 
i festius on obriran els comer-
ciants. De fet, els principals 
centres comercials de Badalo-
na ja obriran aquest mateix 
diumenge, 1 de desembre. 
Enguany, segons ha explicat 
Gubern al TOT, les botigues 
de Badalona obriran els festius 

6,8,15 i 22 desembre. El 29 de 
desembre tancaran els establi-
ments i tornaran a obrir el 4 de 
gener. 

Aquest dissabte s’encendran 
els l lums de Nadal dels 
carrers comercials 
Fa dies que els llums de Nadal 
ja estan penjats dels carrers 
de Badalona. L’empresa Nycsa 
s’encarrega de la seva insta-
l3lació i l ’Ajuntament, i en 
alguns carrers els comerciants 
ho paguen. Aquest any s’ha 
seguit el mateix contracte que 
el passat Nadal, i diversos 
barris estaran il·luminats, com el 
Centre, Progrés, La Salut, Llefià, 
Artigues, Sant Crist, Bufalà i la 
Morera. A partir d’aquest dissa-
bte els llums començaran a 
il·luminar el Nadal.

5

Estimen el Nadal, 
campanya per aquestes 
festes a Badalona

Comença el joc 
de les “Anomalies” 

Aquest diumenge, 
Mercat del Trasto 
de Nadal

L’Ajuntament de Badalona ha 
editat, un Nadal més, un llibret 
que reuneix tots els actes festius 
de la ciutat. L’agenda recull 
les diferents fires, pessebres, 
tallers, pastorets, exposicions 
o cavalcades que trobareu a 
Badalona. El llibret el podeu 
consultar al web de l’Ajuntament 
i també en edició de paper.

Les botigues i establiments 
associades a BadaCentre 
començaran el pròxim dilluns 2 
de desembre el tradicional joc 
de les “Anomalies” als apara-
dors del carrer de Mar i Canon-
ge Baranera. D’altra banda, 
durant les festes de Nadal, els 
comerciants organitzaran una 
ludoteca al vestíbul del Teatre 
Zorrilla del carrer de Mar. 

Ja fa 25 edicions del Mercat 
de l  Tras to de Bada lona , 
que té lloc dues vegades a 
l’any. Aquest diumenge, 1 de 
desembre, tindrà lloc l’edició 
Especial de Nadal, durant tot 
el matí, al Parc de les Muntan-
yetes. Al mercat s’hi podrà 
trobar parades de segona 
mà i també diverses accions 
solidàries. 

Tocs de preNadal

 Els comerciants allargaran 
 el Black Friday fins diumenge  
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El Centre Parroquial Sant Josep
tancarà aquest diumenge amb 
la incògnita d’on jugaran els equips

Allau de suports al Club Bàsquet de Sant Josep

Entitats | Carles Carvajal

El Centre Parroquial de Sant 
Josep tancarà aquest cap de 
setmana les seves portes i 
amb ell 70 anys d'història. La 
vintena d'equips del Club de 
Bàsquet, la secció de patinat-
ge i l 'associació esportiva 
Badalonès hauran de deixar 
les pistes esportives de Sant 
Pep, que fins ara utilitzaven. 
Dimecres al migdia va haver-hi 
una darrera reunió entre totes 
les parts implicades, Ajunta-
ment, Arquebisbat, Centre 
Parroquial i el Club de Bàsquet 
per acostar postures sobre el 
tancament. En aquesta reunió 
va acordar-se explorar opcions 
per ubicar un nou pavelló i 
també definir que s'hi farà a 
l'actual seu del Centre Parro-
quial. De fet, el 16 de desem-
bre s'ha plantejat una nova 
reunió de totes les parts. Tot 
plegat arriba després d'una 
setmana on la situació del 
Sant Josep ha marcat l'agenda 
de la ciutat. Ara fa 7 dies, en 
una altra reunió a tres bandes, 
entre Arquebisbat de Barcelo-
na, Sant Josep i Ajuntament 
van decidir que aquest dissa-
bte 30 de novembre serà el 
darrer dia que obrirà les dues 

pistes esportives del Centre 
Parroquial.
La intenció, segons l'Arque-
bisbat, seria construir una 
residència per a la gent gran 
i altres espais per a finali-
tats socials, tot i que el ple 
de l'Ajuntament de Badalona 
tindria la darrera paraula, ja que 
l'espai està catalogat com a 
zona esportiva i no residencial. 
Amb les plusvàlues, l'església 
pagaria la construcció d'un 
nou pavelló. Fa una setmana, 
el govern local anunciava la 
Focus, al Parc Serentill, a la 
zona dels instituts de Bufalà 
i la Morera. El cost ser ia 
aproximament d'uns 2 milions 
d'euros, que aniria a càrrec de 
l'Arquebisbat. El nou pavelló, 
que seria municipal, podria 
estar construït en 24 mesos i el 
Sant Josep tindria un ús prefe-
rent. L'església pagaria una 
carpa per cobrir la pista espor-
tiva d'Àngel Guimerà, a Sant 
Crist. Aquí jugarien els equips 
que no disputen competicions 
superiors. Els primers equips, 
a partir del 30 de novembre, 
jugarien en pavellons munici-
pals de Badalona i Sant Adrià 
de Besòs. D'al tra banda, 
l'Arquebisbat tenia, des de 
feia temps, diversos projectes 

damunt la taula on actualment 
es troba el Centre Parroquial. 
Un d'ells, per exemple, era 
ubicar-hi un gimnàs, tal com 
havia publicat aquest mitjà. 
Un altre projecte que s'havia 
presentat a l'Arquebisbat era 
fer-hi també una residència, 
apartaments per a la 3a edat, 
pisos socials per a Càrites, 
però sense treure tota l'activitat 
social i esportiva, perquè el 
projecte també mantenien 
unes p istes pel bàsquet , 
patinatge i una sala polivalent 
per fer activitats de teatre. A la 
reunió del passat 18 de novem-
bre, segons ha explicat la junta 
gestora del Centre Parroquial 
Sant Josep, l'Arquebisbat ja 
va descartar que el projecte 
no inclouria pista de bàsquet. 

Un grup de jugadors del Sant Josep a 
la pista parroquial

L’anunci del tancament del 
Centre Parroquial de Sant 
Josep ha provocat un allau de 
suports a les xarxes socials. 
Amb l’etiqueta #SantPepnoes-
Toca, centenars de comen-
taris han inundat les xarxes, 

durant els darrers dies. Des 
de jugadors professionals 
de diferents esports, perso-
nalitats del món de l’esport 
i desenes de c lubs estan 
donant suport al Sant Josep de 
Bàsquet. D’altra banda, també 

s’ha creat un change.org per 
signar a favor de mantenir el 
Centre Parroquial. Dimarts, 
coincidint amb el ple, unes 
500 persones van manifestar-
se des de les pistes i fins a la 
plaça de la Vila. 
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Coneix tot el que t’ofereix el bus a la teva ciutat a:

www.amb.cat/mobilitat
www.tusgsal.cat

@Mobilitat_AMB 
@tusgsal_ofi cial 

AMB Mobilitat
Disponible a App Store i Google Play

@MobilitatAMB 
@tusgsal

Des del Barcelonès Nord, tens 31 línies d’autobús (diürn) que et connecten 
amb la xarxa metropolitana de transport i els 18 municipis de l’àrea 
metropolitana. Comença el teu trajecte amb l’autobús que tinguis més a 
prop i segueix-lo amb altres línies o modes de transport.

És la manera més efi cient i sostenible de desplaçar-se i, a més a més, et 
permet reduir contaminació de l’aire i protegir la salut de les persones.

L’AUTOBÚS ET PORTA 
A TOT ARREU
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Detinguts dos presumptes piròmans 
de l’onada de contenidors cremats

Seguretat | Redacció

L a  G u à r d i a  U r b a n a  h a 
det ingut dos homes com 
a p resumptes au to rs  de 
l’onada de crema de conte-
nidors ocorreguts a la ciutat 
e l s  d a r r e r s  d i e s .  A r r a n 
de l ’augment s ign i f icat iu 
d’aquest tipus d’incidents a 
diferents zones de la ciutat, 
especialment als barris de 
La Salut i Sant Roc, es va 
establir un dispositiu especial 
de vigilància per a detenir els 
autors dels fets, segons va 
informar dimecres la Guàrdia 
Urbana. En el transcurs de 
l’operatiu, es va detectar la 
presència de dues persones 
sospitoses, observant els 
agents com un d’ells intenta-
va calar foc a un contenidor i 
l’altre feia tasques de vigilàn-
cia, a l ’avinguda Almeria, 
a l  barr i  de Sant Roc. De 
fet, segons ha informat els 
Bombers al TOT, la matina-
da de dimar ts a dimecres 

Imatge d’un contenidor cremant a l’Avinguda Martí i Pujol 

Cinc persones ferides 
i una trentena de
desallotjats a Sant Roc

Cedeixen dos pisos de 
l’enderroc del Passatge 
de la Torre

Nou dispositiu contra 
l’anomenat mercat de la 
misèria als Encants 

Un nou incendi en un edifici 
de pisos a l’Avinguda Marquès 
de Mont-Roig, 209, va deixar 
diumenge cinc persones ferides 
per inhalació de fum, entre elles 
dos menors, i una trentena de 
desallotjats, alguns encara no 
han pogut tornar a casa perquè 
el foc va afectar totalment dos 
pisos. El foc va originar-se en 
una estufa del primer pis.

Els t rebal ls manuals per 
enderrocar l’edifici del Passat-
ge de la Torre, 16, a la Salut, 
segueixen. Aquest dimarts, van 
cedir de cop dos pisos, sense 
causar cap dany personal. Tot i 
aquest incident, no afectarà els 
treballs de l’edifici. De moment, 
cap veí desallotjat de les finques 
del voltant no han pogut tornar 
a casa seva.

La Policia Local de Sant Adrià 
de Besòs, la Guàrdia Urbana 
de Badalona i agents dels 
Mossos d’Esquadra i la Policia 
Nacional van realitzar, aquest 
dimarts, un operatiu conjunt 
contra la venda no autoritza-
da als Encants dels dimarts, 
entre Sant Adrià i Badalona. 
Durant l’operatiu es van retirar 
700 quilos de material. 

van cremar-se dos conteni-
dors a la plaça Sant Roc i a 
l’avinguda Maresme. Aques-
tes persones van ser inter-
ceptades quan intentaven 
fugir del lloc. Als detinguts 
se’ls va trobar diversos estris 
utilitzats per cometre aquests 
tipus de delicte.

Tres ni ts consecut ives 
d’incendis a Badalona
L’o n ad a  d e  c o n te n i d o r s 
cremats començava la nit 
de dissabte a diumenge i 
s ’a l largava f ins la n i t  de 
dilluns a dimarts. En total, 
segons dades of ic ials de 
Bombers, van cremar-se 29 
contenidors, durant les tres 
nits i un total de 10 vehicles 
van resultar afectats pel foc. 
També van cremar-se d’altres 
elements del mobiliari urbà, 
com arbres i algun tendal 
d’establiments. A part de La 
Salut i Sant Roc, els incendis 
van registrar-se també a Dalt 
la Vila, Coll i Pujol i Bufalà.
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PSC, Junts, C’s i SOM s’uneixen 
per fer fora Rosa Funtané a Montgat

Mercadona implanta el seu nou model a l’establiment 
del Màgic

Política | Redacció

Des de l ’endemà de les 
e lecc ions munic ipa ls ,  e l 
passat mes de maig, l’ombra 
d ’un  poss ib le  pac te  per 
desbancar a Rosa Funtané, 
d’ERC, de l’alcaldia, corria 
pel munic ip i.  Després de 
l ’est iu, Montgat en Comú 
entrava al govern de Montgat, 
amb ERC, per mirar de frenar 
aquesta moció de censura. 
Ara, després de sis mesos 
des de les eleccions munici-
pals, la moció de censura 
contra Funtané sembla que 
estar a punt de tirar endavant. 
Francesc García, de Junts, 
tot i l’oposició del seu partit 
en l’àmbit comarcal, hauria 
sumat les forces del PSC, 
Ciutadans, aquesta darrera 

Comerç | Redacció

El supermercat Mercado-
na acaba de reinaugurar el 
seu establiment situat dins 
del centre Màgic Badalo-
na .  Aques ta  re fo rma ha 
suposat  una invers ió de 
1,8  m i l i ons d 'euros i  ha 
suposat la contractació de 
13 noves persones per donar 
servei, sobretot, a les noves 
seccions que s’han incor-
porat. Aquest Mercadona 
ha incorporat la nova secció 
"A punt per menjar" de plats 
preparats per emportar, on 
el client pot menjar dins del 
mateix supermercat. Aquest 

també té en contra la direcció 
nacional, i el partit local Som 
Montgat sumarien per fer fora 
Funtané. L’actual alcaldessa 
de Montgat, ha explicat al 
TOT que la moció de censura 

servei, de moment, només el 
està disponible a Badalona 
en aquest establiment del 
Màgic. El supermercat també 
ha incorporat més seccions, 
com una de perni l al tal l, 

creus que podria presen-
tar-se la pròxima setmana. 
Funtané ha assegurat que 
seguiran treballant, fins al 
darrer moment, per evitar 
aquesta moció de censura.

l'ampliació de la secció de 
forn amb aposta pels produc-
tes locals i una llescadora de 
pa. El nou model de botiga 
eficient estarà implantat arreu 
abans del 2023.

Funtané aixecant la vara d’alcaldessa, el passat mes de maig

Imatge de l’interior del menjador del Mercadona 
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La Setmana en imatges

Badalona commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones
El Gran Recapte recull unes 40 tones de menjar als supermercats de Badalona
La Fira de Nadal ja s’ha instal·lat, fins el 23 de desembre, a la Plana
Els infants decoren la plaça Pompeu Fabra amb un gran mural
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PFB crea un nou espai per al destí
de les cendres al centre de Badalona

PFB-Serveis Funeraris ha 
posat en marxa un nou espai 
per a la inhumació de cendres 
al centre de Badalona. Es 
tracta de l’Espai Memorial 
del Sagrat Cor de Jesús, 
que s’ubica a la capella de 
la Parròquia de Sant Josep, 
a  l ’esqu erra  d e  l ’A l t a r 
Major, i acull 80 columba-
ris per al descans de les 
cendres. La inauguració de 
les noves sepultures va tenir 
lloc el passat divendres 8 de 
novembre, amb la celebració 
d’una missa oficiada pel vicari 
episcopal Mossèn Andreu 
Oller, que també va fer la 
benedicció del nou memorial.

Els columbaris de la capella 
del Sagrat Cor de Jesús 
ofereixen un lloc idoni per 
a les persones creients que 
optin per la cremació, en un 
entorn íntim, que afavoreix el 

recolliment de les famílies. La 
concessió dels columbaris, 
cadascun amb capacitat de 
fins a dues urnes cineràries, 
és de 15 anys, amb opció 
de renovació. El memorial 
podrà visitar-se de dilluns 
a diumenge, en l ’horari 
habitual d’obertura de la 
Parròquia de Sant Josep.

PFB ha dut a terme aquesta 
iniciativa en col·laboració amb 
la Parròquia de Sant Josep 
de Badalona i l’Arquebisbat 
de Barcelona, conscients 
de la importància de donar 
resposta a la creixent deman-
da d’incineració on, a nuclis 
com Badalona, se situa al 
voltant del 55%. Tal com 
afirma la directora general 
de l’empresa funerària, Ana 
Gassió, “a la nostra ciutat, 
l’opció de la cremació supera 
de fa anys la inhumació, per 

això creiem que ens hem 
d’adaptar a aquesta necessi-
tat amb serveis com aquests 
nous columbaris al centre de 
Badalona, que se sumen a les 
diverses opcions per a cendres 
que oferim des de fa més de 
15 anys al Tanatori i als deu 
cementiris on prestem servei”. 
En aquest sentit, el Tanatori 
de Badalona va ser pioner 
a acollir en el mateix recinte 
columbaris cineraris i, des de 
2013, disposa d’un innovador 
espai enmig de la natura, el 
Camí del Repòs, que actual-
ment acull prop de 150 urnes 
cineràries. 

La gestió i contractació dels 
columbaris anirà a càrrec de 
PFB - Pompas Fúnebres de 
Badalona en la seva Ofici-
na d'Atenció al Centre de 
Badalona (Francesc Layret, 
84 - Tel. 93 807 36 45)

Publireportatge 
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Els Dracs jugaran per tercera temporada conse-
cutiva la gran final de la Copa d'Espanya, que 
es disputarà el dissabte 14 de desembre. Els 
badalonins es van desfer en semifinals dels 
Pioners de l'Hospitalet (34-7), en un partit on 
la defensa, que va sumar tres "touchdowns", 
va ser clau. Els rivals en la final seran els Black 
Demons de Las Rozas. / Foto: Greta Nieves

Els Dracs, a la final de la Copa d'Espanya

Ningú havia estat capaç de guanyar aquesta 
temporada al camp de l'Osasuna, però el Seagull 
va fer saltar la banca i va tombar el líder (0-2). 
Els gols d'Irina Uribe i Nuria Garrote van donar 
un triomf de prestigi a les badalonines, que se 
situen en la vuitena posició.  Aquest diumenge 
reben el SE AEM a l'Estadi (12h)./ Foto: Xavier 
García (Futfem.cat) 

El Seagull sorprèn el líder (0-2)

Esports

Bàsquet | Jordi Creixell

El Joventut segueix llançat a 
la Lliga Endesa. La remuntada 
dels de Carles Duran està sent 
espectacular i malgrat tots els 
entrebancs de baixes i lesions 
han aconseguit encadenar sis 
victòries consecutives, moltes 
d'elles en pistes complicades. 
Una ratxa que els ha enfilat fins 
a la sisena plaça de la classifi-
cació, amb un balanç de 6-4. 
El Montakit Fuenlabrada va 
ser l'última víctima dels verd-
i-negres, que es van acabar 
imposant per 95-98. Una nova 
exhibició anotadora de Prepe-
lic (29 punts) i el partidàs de 
Nikos Zisis (20 de valoració 
amb 10 punts i 10 assistèn-
cies) i Harangody (16 i 6 rebots) 
van ser fonamentals per a la 
Penya, que a més va tenir el dia 
en els triples (12/26) i sobretot 
en els tirs lliures (18/21). Un 
factor, aquest últim, decisiu 
en el desenllaç del partit, ja 
que els verd-i-negres, quan 
tenien el triomf a tocar (77-90), 

La Penya no afluixa i ja és sisena a l'ACB

Després d'un inici de curs 
amb un calendari frenètic, 
la Penya gaudeix de dues 
setmanes "netes" per l'aturada 
de l'Eurocup. La competició 
europea no es reprendrà fins a 
l'11 de desembre, quan la Penya 

Sense Eurocup fins a l'11 de desembre
rebrà l'UNICS Kazan a l'Olímpic. 
Els verd-i-negres, després de 
caure a la pista del Darussafaka 
(92-86), encara no tenen lligat el 
passi al Top 16 i s'ho jugaran tot 
en les dues darreres jornades 
de la primera fase.

Nikos Zisis va brillar a Fuenlabrada / Foto: Patricia Rojas

van acabar patint de valent 
per culpa d'un parcial de 13-2 
(90-92). 
Els badalonins tornen aquest 
diumenge a l'Olímpic (17h), 

on rebran el RETAbet Bilbao 
d'Àlex Mumbrú. Un partit vital 
per mantenir l'embranzida i 
començar a somiar amb la 
Copa. 

Sin título-1   2 27/11/2019   11:25:22
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Futbol | J. C.

Greu pas enrere del CF Badalo-
na, que va sucumbir a l'Estadi 
davant del Prat (0-1), un rival 
directe. “Hem fet un partit molt 
dolent i m’agradaria demanar 
disculpes a l’afició”, va admetre 
el tècnic Manolo González 
després d'aquesta pataca-
da inesperada, que deixa els 
escapulats en la penúltima 
posició de la taula, a sis punts 
de la salvació. 
Un solitari gol d'Arjona, al minut 

52, va condemnar els escapu-
lats, que van tenir les seves 
oportunitats de marcar però els 
va faltar encert. Toca tornar a 
aixecar-se, perquè la competició 
no s'atura i els badalonins, a 
l'hora de tancar aquesta edició, 
estaven jugant les semifinals 
de la Copa Catalunya contra 
l'Hospitalet. El pròxim compro-
mís a la lliga serà al camp del 
Vila-real B, onzè classificat 
amb 19 punts, deu més que els 
escapulats. La cita, diumenge a 
les 5 de la tarda. 

Patacada a l'Estadi contra el Prat (0-1)

Els Dracs Club d'Esport Adaptat 
encetaran aquest dissabte la 
Lliga Catalana d'hoquei amb 
cadira de rodes elèctrica. 
Enguany el club compta amb 
dos equips, un de sènior i un altre 
de júnior. L’ADB Barberà, actual 
campió, surt com a favorit. 

Comença la Lliga Catalana 
d'hoquei amb cadira de rodes 
elèctrica

El jugador del Club Tennis Taula 
Badalona Pau Lloret va participar 
en l'Open Júnior de Portugal. 
Lloret, que fins a finals d'any 
encara és cadet, va superar la 
fase de grups però en el quadre 
final va caure en primera ronda 
contra el porto-riqueny Jabdiel 
Torres. En dobles, el badalo-
ní va arribar fins als quarts de 
final. D'altra banda, el Sosmatic 
Badalona va caure contra l'Olot 
(4-2) en la vuitena jornada de la 
Divisió d'Honor.

Pau Lloret (CTT Badalona)
disputa l'Open Júnior
de Portugal

El 0-1 va ser un autèntic gerro d'aigua freda. / Foto: Eloy Molina
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La Unió Gimnàstica i Esportiva i el Rugby Club 
Badalona han unit forces per anar de la mà en 
la seva reivindicació d'unes pistes Paco Águila 
dignes. Es reuniran amb tots els grups polítics i 
engegaran diverses accions conjuntes. Dimarts, 
durant el ple municipal, les dues entitats es van 
tornar a manifestar a la plaça de la Vila per fer 
sentir la seva veu. / Foto: @ugebadalona

 El rugby i l'atletisme uneixen forces

Badalona va acollir una nova edició de la Bada 
Trail, que va ser tot un èxit amb prop de 400 
inscrits. La cursa nocturna i solidària, en benefici 
de l'associació "La sonrisa de Daniela", va tenir dos 
circuits. David González (1h02:26) i Eva Mesado 
(1h14:19) van guanyar la prova llarga, de 15,7 km, i 
David García (22:59) i Sílvia Fernández (28:48) ho 
van fer en la de 5,5 km. / Foto: BuboSportsEvents

 400 participants a la Bada Trail 2019

Sin título-1   3 27/11/2019   11:25:23
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Just fa 5 anys, el novembre 
del 2014, l'empresa Revelation 
Systems adquiria els terrenys 
del Camp del Centenari del CF 
Badalona per 6.557.185 euros, 
mig milió d'euros més de la xifra 
que s'havia marcat com a preu 
de sortida per a la subhasta 
dels terrenys. Els diners que 
ingressava l'Ajuntament es 
reinvertirien en la construcció 
del Nou Estadi, una reivindi-
cació que el club arrossega-
va des de feia 20 anys. Les 
noves instal•lacions es traslla-
daven a la zona de Montiga-
là i mentre duraven les obres  

Badalona subhastava el Camp 
del Centenari per 6,5 milions d'euros 

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

utilitzarien un altre equipament 
esportiu de la ciutat. D'altra 
banda, als terrenys subhas-

tats de l'avinguda de Navarra 
s'hi reservava una zona per a 
habitatge protegit.

#Badalona necessita 
instal"lacions esportives 
mínimament decents, 
bàsicament un manteniment 
continuat i acurat. Ni La Plana, 
ni les pistes d atletisme, ni 
Ausiàs, ... Sostres, vestidors, 
legionel·la, ... @jmbuj7 

No ens mouran i no deixarem 
als 300 nenes i nens sense 
casa nostre Les mares i pares 
anem a totes Apreneu de la 
ciutadania #SantPepnoEsToca 
@Daca1309 
 
Hola, @AjBadalona i 
@AlcaldePastor 10 dies 
després seguim igual: sense 
semàfor de vianants. Us 
recordo: llar d’infants l’estel, 
B7, salesians, laietània i una 
mica més enllà López Torrejon 
@maicalo

Opinio-18-19.indd   2 26/11/2019   12:43:37
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Molt trist com Badalona perd 
història i espais comuns de 
cultura i esport i ningú fa res 
@ElenaFelipo

Una noche más de conte-
nedores quemados en 
#Badalona. Recogiendo sus 
restos en Martí Pujol 
@quebonitaes1

Hoy se realizó la donación 
de tapones solidaries a la 
asociación Ascent 
@AvNovaLloreda

La jove Alsa Arias ha estat 
triada, entre nois i noies del 
tot el món, per ser al Campus 
Allianz Junior Motor Camp 
by Marc Márquez. Elsa és 
pilot de motocròs i ha pogut 
competir en la categoria Open 
Femenina de la Lliga Catala-
na de Motocròs, on va quedar 

dotzena de una trentena de 
participants. La badalonina 
condueix una moto de 85cm³, 
molt inferior a la majoria dels 
seus r i va ls .  Bada lona té 
grans noms del nom de les 
motos, com els pilots Edgar 
Torronteras i Javier Garcia 
Vico.

La badalonina Elsa Arias seleccionada 
per assistir al Campus Allianz Junior 
Motor Camp

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Creus que és adient la plaça 
de la Plana per emplaçar la 
Fira de Nadal de Badalona?
Sí, és un bon indret 82%
No, s’hauria de canviar 18%

Pròxima pregunta:
Aprofitaràs els festius 
oberts d’aquest desembre 
per avançar les compres de 
Nadal?
Sí, ho aprofitaré
No, ho aprofitaré

176 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres 
seguidors han opinat!

Javier Martínez
Más vigilancia es lo que 
hay que tener
 
David Fernández
Qué pena que casi ya 
estemos en 2020 y pasen 
este tipo de cosas cada día 
en Badalona

Yolanda Lozano
Varios contenedores la 
misma noche... No hay 
q ser un lince Pero si se 
actuara, no llegaríamos a 
esto

Opinio-18-19.indd   3 26/11/2019   12:43:38



Divendres 29 de novembre

Fira de Nadal a la Plana, du-
rant tot el dia, a la plaça de 
la Plana

Sessió cinema Aprop, amb el 
film "The party", a les 19h i a 
les 22h, al Círcol

Concert tribut amb The Other 
Side “A Pink Floyd Live Ex-
perience”, a les 23:30h, al 
Sarau 08911

Dissabte 30 de novembre

Fira de Creadors de Badalo-
na, durant tot el dia, al Pas-
seig marítim

Inauguració de l'Arbre de 
Nadal i encesa dels llums de 
la plaça de la Vila, a les 18h, 
a la mateixa plaça

XV Festival de guitarra fla-
menca de Badalona, a les 
19h, al Teatre Principal

Encesa dels llums de Nadal 
del Pont del Petroli, a les 19h, 
al mateix pont 

Concert Hola Nadal! amb 
Macaco i Soraya, a les 20h, 
al passeig marítim

Projecció del documental 
"Sream for me Sarajevo", a 
les 20h, al Círcol 

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

Concer t del grup “Mala 
Vida”, a les 24h, al Sarau 
08911 

16

 Badalona 

17

Divendres 29 de novembre

Exposició “Enric Giralt, periodista de la Transició” al Museu de 
Badalona, El Museu de Badalona homenatja i recupera la figura 
del badaloní Enric Giralt, fotoperiodista, amb una àmplia mostra del 
fons que porta el seu nom i que conserva l’Arxiu d’Imatges de la 
institució des que la família en va fer donació. L’exposició es podrà 
visitar fins al 16 de febrer de 2020.

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

ESCOLA 
BRESSOL

022_tb023.indd   2 27/11/2019   16:31:24
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Diumenge 1 de desembre

25è Mercat del Trasto de 
Badalona, durant tot el dia, 
al parc de les Muntanyetes 
de Montigalà

I I I Pedalada solidària de 
l'escola Gitanjali, a les 11h, 
davant piscina del Centre 

Teatre, amb l'obra "Almenys 
no és nadal", Grup de teatre 
de la Badalonense, a les 19h.
Per la marató de TV3.

17

Concert de Nadal solidari 
contra el càncer, a les 20h, 
al Círcol

Jam en directe, a les 11h, a la 
plaça de la Vila

Teatre amb l'obra "Escape 
Room" amb Joel Joan i Hèc-
tor Claramunt, a les 19h, al 
Teatre Zorrilla 

Dilluns 2 de desembre

Presentació dels llibres Hasta 
la luna, ida y vuelta i Reflejos 

en la piscina, de Mari Paz Ro-
dríguez Quintana, a les 19h, a 
l'Espai Betúlia

Cicle Per fí és dilluns, amb Es-
teve Genís, a les 20h, a l'Escola 
de Música de Badalona

Dimecres 3 de desembre

Presentació del poemari soli-
dari 50 Poetes de la Terra, a les 
19h, a l'Espai Betúlia

Dijous 4 de desembre

Espectacle infantil, El Patufet 
és un robot?, 18h, Espai Betúlia 

Dansa "Aüc. El so de les es-
querdes" amb les Impuxibles 
i Carla Rovira, a les 20:30h, al 
Teatre Principal

022_tb023.indd   3 27/11/2019   16:31:25



Cultura

Has fet mai un escape room? 
Amb l'obra 'L'Escape Room de 
Joel Joan i Hèctor Claramunt', 
t'entraran ganes de fer-ne un... 
o no. Dues parelles d’amics 
de tota la vida queden per 
fer un escape room al barri 
d’Hostafrancs, on recentment 
s’ha trobat en un contenidor 
el cadàver d’un home esquar-
terat... Els quatre amics es 
pensen que els espera un joc 
divertit per passar l’estona 
i  posar  a  p rova la  seva 
intel·ligència. Però tan bon 
punt la porta de l’habitació es 
tanca hermèticament, comen-
cen a passar coses estranyes. 
El joc es convertirà en un infern 
que posarà a prova la seva 

Teatre | Redacció
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L’Escape Room de Joel Joan 
i Hèctor Claramunt al Zorrilla 

Nucli Teatre torna a representar “Perfectes Desconeguts” 

amistat fins a límits insospitats. 
Però encara que no ho sembli, 
això és una comèdia...
L'obra està protagonitzada 
pels actors i actrius Joel Joan, 

Carrer 
a carrer 

Arbuts caducifoli de la família 
de les vitaceae. Planta llenyosa, 
amb el tronc recargolat i l’escorça 
rugosa. Les flors són petites i de 
color verd i pengen en panícules.  
La tradició de plantar de vinya als 
camps de tota la zona de Canyet, 
encara present avui en dia. Tots els carrers de Badalona. Museu de Badalona, 2003. Margarida Abras, 

Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto 

Carrer de la Vinya

Canyet

Àgata Roca, Oriol Vila i Paula 
Vives. La representació tindrà 
lloc aquest diumenge, 1 de 
desembre, a les 19h, al Teatre 
Zorrilla. 

Aquest diumenge, a Badalona, arriba l’obra “Escape Room” 

19

Fa un mes, el grup Nucl i 
Teatre, v inculat a l ’Or feó 
Badaloní, va representar 
Perfectes desconeguts, un 
text de Paolo Genovese, i 
dirigit per Fèlix Fernández i 

Ana Reverte, que va omplir la 
sala de la Societat Coral La 
Badalonense, en les sessions 
de dissabte i diumenge. Ara, 
i gràcies en part a la petició 
del públic, aquest dissabte 
30 de novembre, a les 22h, es 
repetirà la representació a la 

sala d’espectacles de l’entitat 
del carrer de Sant Anàsta-
si. En un sopar, amics que 
es coneixen de tota la vida 
inicien un joc en que el resul-
tat és sorprenent. Aquest és 
l’argument principal d’aquesta 
obra. 

Teatre | Redacció
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El desembre ja és aquí i amb 
ell el calendari festiu nadalenc 
truca a la porta a Badalo-
na. Aquest mateix diumen-
ge, 1 de desembre, obrirà 
la 21ena. Mostra de Pesse-
bres de Badalona, a la Sala 
El Refugi, sota la plaça de la 
Vila. Ja fa més de 20 anys, 
que els Amics dels Pessebres 
de la ciutat treballen durant 
mesos per construir diferents 
diorames i pessebres, alguns 
d’elles amb racons de Badalo-
na com a protagonistes. Tot 
i que la inauguració oficial, 
com cada any, no serà fins el 

Nadal | Redacció

Aquest diumenge obre la 21ena. 
Mostra de Pessebres de Badalona 

divendres 13 de desembre, 
Santa Llúcia, aquest diumen-
ge 1 de desembre ja obrirà 
portes. Pel que fa al tradicio-

Un detall de la Mostra de Pessebre de Badalona 

Portes obertes a Infantil
9, 10, 11 i 12 de desembre. 16,30 h.

125 anys ajudant a formar persones

Reserva visita a www.badalones.com

nal Pessebre de la plaça de 
la Vila no s’inaugurarà, també 
com cada any, fins el 13 de 
desembre.

20(ELMEUCARRER).indd   3 27/11/2019   11:04:13
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Cançó de fer camí és un dels 
poemes més reconeguts i po-
pulars de Maria-Mercè Marçal. 
Un cant a la sororitat que ha 
esdevingut un dels himnes de la 
lluita feminista. Un viatge inter-
generacional que , a partir de la 
pregunta “Vols venir a la meva 
barca?” 

Cançó 
de fer camí

Maria-Mercè 
Marçal
Carolina T. 
Godina
Sembra Llibres

Facilitat per Saltamartí Llibres

Arhundhati Roy narra en 
aquest llibre els mesos que 
va conviure amb els naxalites, 
les guerrilles que s’enfronten 
als abusos del govern i de les 
multinacionals des dels bos-
cos de l’Índia.

Editorial

Caminant amb 
els camarades

Arundhati Roy
Traducció de 
Aurora 
Ballester

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. 206

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

Estrenes de Cinema

Frozen II

Adiós

¿Dónde está mi cuerpo?

Direcció: Chris Buck, Jennifer Lee

La resposta a l'enigma sobre l'origen dels poders 
màgics de l'Elsa l'està cridant i amenaça el seu 
regne. Juntament amb l'Anna, el Kristoff, l'Olaf i 
l'Sven, emprèn un perillós viatge ple d'aventures. 
L'Elsa temia que els seus poders fossin massa per 
al món. Ara tem que no siguin suficients.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Paco Cabezas
Intèrprets: Mario Casas, Natalia de Molina, Ruth 
Díaz, Carlos Bardem, Vicente Romero

La mort accidental d'una nena a la barriada de Las 
Tres Mil Viviendas de Sevilla és investigada per l'Eli, 
una inspectora de policia que haurà de lidiar amb 
els recels del Juan, pare de la nena morta i líder del 
clan dels Santos.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Jérémy Clapin

En un laboratori de París, una mà tallada abando-
na el seu trist destí i emprèn una trepidant aven-
tura per la ciutat, en la qual haurà d'evitar tota 
mena de perills per retrobar-se amb el seu cos: 
el del repartidor de pizzes Naoufel.

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

ESTRENES.indd   1 25/11/2019   11:38:47



La decoració d ’un pis és 
fonamental per a projectar el 
teu propi estil i aconseguir que 
un immoble es converteixi en la 

teva llar. Hi ha una gran diver-
sitat de tipus de decoració, i 
la creativitat de cadascun de 
nosaltres és important també per 

donar-li aquest toc personal que 
diferenciarà la nostra casa de 
qualsevol altra. Aquests consells 
de professionals de la decoració 

SUPLEMENT 
INTERIORISME

 5 Consells de professionals 
 per a decorar el teu apartament 

21

CORTINES
ENTROLLABLES
PANELS
CATIFES
PAPERS PINTATS
MOBLE AUXILIAR
OBJECTES
DE DECORACIÓ

Dues generacións dedicant-nos 
a vestir la teva llar.
Mes de 100000 referencies 
de les millors marques de teixits. 
La teva botiga de cortines a Badalona.

Canonge Baranera, 22 Badalona
TEL: 934644957 www.atmosfera-showroom.com  segueix-nos a Instagram

VISITEM CASA VOSTRA 
SENSE COMPROMÍS 
PER OFERIR-VOS EL 

MILLOR SERVEI

ELS MILLORS TEIXITS PER 
VESTIR LA TEVA LLAR 

SUPLEMENT INTERIORISME.indd   1 29/11/2019   11:27:12
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us ajudaran a convertir la vostra 
llar en lloc idíl·lic on viure.

5 idees per a decorar una llar

Els colors
Si la nostra llar és petita i poc 
lluminosa, és primordial poten-
ciar la decoració de manera 
adequada per a ampliar la llumi-
nositat de l’espai, encara que 
sigui escassa. 
Per a això, farem servir els colors 
a les parets, tèxtils i mobles en 
una gamma neutra i freda. Els 
colors que s’inclourien en aques-
ta classificació serien els blancs 
i els grisos en una tonalitat poc 
densa. 

Podem, de totes maneres, donar-
li un toc personal a l’estada amb 
colors més càlids, però sempre 
de manerapuntual i tenint en 

compte que el que s’ha de desta-
car és l’espai, amb colors clars 
i neutres perquè es reflecteixi 
la llum.

23

info@obradecor.com
Guifré, 150 Badalona, Tel: 93 464 63 39

Rosselló, 356 Barcelona, Tel: 93 459 35 09
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Els miralls
Un altre aliat que ens ajuda a 
donar una sensació d’augment 
de l’espai i a destacar la lumino-
sitat son els miralls . A més de 
tractar-se d’elements decoratius 
de primer ordre, ja que existeixen 
miralls esplèndids i adaptats 
a qualsevol estil, aquests ens 
proporcionen diversos avantat-
ges quant a la decoració. D’una 

banda, compleixen una funció 
bàsica que és la de reflectir el 
que tenen davant. Per això, 
l’espai es multiplica automàtica-
ment i, si es col·loquen davant 
d’una finestra, potenciaran la 
claredat que emani d’aquesta.

L’ordre i l’organització
L’ordre és una virtut per a qualse-
vol espai, i en una llar pot arribar 

a ser obligatori, sobretot en pisos 
petits. La decoració no només 
es crea gràcies a elements 
ornamentals, sinó també a un 
mobiliari pràctic i funcional. Hi 
ha elements molt decoratius 
que ens permeten mantenir 
ordenada de forma adequada 
una estada, d’una manera útil 
i pràctica. La funcionalitat d’un 
moble convertirà la nostra llar 
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en un lloc més còmode, que 
ens facilitarà el dia a dia, tenint 
en compte que la nostra casa 
no és un museu, sinó un lloc per 
a viure-hi.

Redecorar mobles i espais
No us preocupeu si voleu decorar 
la casa però disposeu d’un 
pressupost limitat. La decoració 
també requereix creativitat, i en 
algunes ocasions podem donar-
li un aire nou al nostre pis sense 
haver de gastar molts diners. 
A continuació us presentem 
algunes adreces de botigues de 
decoració assequibles a la Ciutat 
Comtal. Per exemple, podem 
pintar els mobles que ja estan 
una mica antics o passats de 
moda per donar-los un aire 
diferent. Una còmoda anodina 
pot convertir-se en el centre 
de totes les mirades amb una 
bona capa de pintura. D’altra 
banda, una cuina on els mobles 
estiguin en bon estat, però 
amb un color que li dóna un 
aire antiquat, pot cobrar vida 
pintant-la de blanc o de gris, 
per donar-li un toc vintage o un 
look nòrdic.

Les plantes
Finalment, us recomanem 
decorar la llar amb plantes per 
donar-li un toc de frescor a les 
estades. Les plantes oxigenen 
els espais, són molt útils per 
millorar l’ambient i mitigar els 
al·lèrgens que proliferen a la 
nostra llar i, a més, creen una 
decoració excel·lent. Recor-
deu que és important conèixer 
quines condicions de llum i reg 
requereix cada espècie perquè 
puguin sobreviure.

C/ Frai Brasili Sant Josep, 4 Local 

08911 Badalona (Barcelona)

T. 93 389 05 68 / M. 630 18 13 18

info@renovacolor.es

www.renovacolor.es

- Pintura en general  

-   Aplicacions decoratives de la Pintura 

- Microciment 

  - Papers pintats i vinils 

- Reformes integral s 

- Restauració  

- Pintura en general  

- Aplicacions decoratives de la Pintura 

- Microciment 

- Papers pintats i vinils 

- Reformes integrals 

- Restauració
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Redacció / amic.cat

Els tancaments plegables 
d’alumini són molt útils tant per 
tancar espais oberts (terras-
ses, balcons...), com per dividir 
interiors en diferents zones, 
de forma que s’aconsegueix 
ampliar l’espai útil de l’habitatge. 

Però a més tenen l’avantatge, 
davant els tancaments fixos, 
que quan els obrim totalment 
ocuparan un espai molt petit 
de l’estança.
Aquest tipus de tancaments 
es poden fabricar a mida i 
s’instal·len fàcilment, tant si 
es tracta de superfícies grans 

com petites, espais interiors o 
exteriors, i de formes rectes o 
amb angles.
A més, estan disponibles en 
una àmplia gamma de colors 
(carta Ral, personalitzats...) 
i d’acabats (imitació fusta, 
anoditzats, lacats...), perquè 
pugueu trobar la solució que 

 Tancaments plegables d’alumini 

Llar

20 
ANIVERSARIO
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millor s’adapti a les vostres 
necessitats.
Pe l  que fa  a l s  s i s temes 
d’obertura, hi ha solucions 
per a tots els gustos, així, tant 
es poden obrir totes fulles a 
l’esquerra o a la dreta, o la 
meitat a cada costat. A més, 
totes les combinacions de 
fulles es poden obrir cap a 
interior o cap a l’exterior.
Generalment, tots els tanca-
ments plegables es fabriquen 
amb portes estanques i amb 
aïllament, que pot ser de doble 
o de triple junta d’estanquitat, 
amb Trencament de Pont 
Tèrmic...
Els tancaments poden portar 
vidre senzill, vidre de segure-
tat, doble vidre, vidre baix 
emissiu, decorat, temperat, 

CONSELLS CASOLANS 
Acaba amb la brillantor 
als pantalons

És comú que a l'planxar els 
pantalons quedin aquests 
antiestètiques lluentors de 
color negre. Per desaparèi-
xer-frega la peça amb una 
esponja xopa de vinagre 
blanc, després posa a sobre 
un drap blanc amarat en 
aigua i escorregut i planxa 
amb el drap a sobre, les 
brillantors desapareixeran.

etc.
Els vidres dobles compten 
amb una làmina de v idre 
externa, una cambra d’aire i 
una altra làmina interna, per 
proporcionar un bon aïllament 
tèrmic i acústic.
Els v idres baix emiss ius 
mantenen per reflexió la calor 

interna de l’habitatge. Són 
ideals per a zones exposa-
des al nord. Els baix emissius 
selectius també mantenen 
per reflexió la calor interna, 
però a més filtren un percen-
tatge d’energia solar, per això 
són aconsellables en zones 
exposades al sud.

` `
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Amb una proposta de dos 
sistemes de propulsió de gran 
autonomia i zero emissions, el 
nou e-Soul s’uneix a la creixent 
gamma Kia de models híbrids, 
híbrids endollables i elèctrics.

El nou Kia e-Soul porta als 
crossovers urbans la propul-
sió zero emissions i una gran 
autonomia. En la seva tercera 
generació, el que va ser el primer 
crossover urbà de Kia -i el tercer 
model 100% elèctric comercia-
litzat per Kia- és més distintiu, 

29

 Kia e-Soul elèctric: més potència, 
 autonomia i noves tecnologies 

ciutatdelmotor.com dinàmic i innovador que mai.

L’e-Soul adopta el icònic disseny 
i el caràcter desenfadat dels 
seus predecessors. A Europa, 
estarà mogut exclusivament 
per energia elèctrica, amb dos 
sistemes de propulsió de gran 
autonomia i zero emissions. La 
nova generació de bateries que 
impulsen a el nou e-Soul són 
fins a un 30% més eficients en 
energia que les de l’actual model 
elèctric (Soul EV).

L’e-Soul manté els punts forts 
que han caracteritzat a les 

generacions prèvies d’aquest 
model: excel·lent relació entre 
valor i preu, un interior ampli 
per a cinc ocupants, nivells alts 
d’espai i de versatilitat. Com tots 
els seus models, el nou e-Soul 
es vendrà a Europa de sèrie amb 
el compromís de qualitat de Kia: 
la seva incomparable garantia 
de 7 anys o 150.000 km, que 
també cobreix el motor elèctric 
i la bateria. 
Fresc, modern i distintiu, el 
nou e-Soul és un homenatge a 
l’icònic disseny i als el caràcter 
divertit de les dues primeres 
generacions del Soul. Amb les 

TALLER: Guixeres, 52  Badalona 

PADDOCK-BDN
ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

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

BOTIGA: Baldomero Solà, 4  Badalona 
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seves noves línies esculpides, 
detalls definits i elements tècnics 
d’il·luminació, el nou e-Soul és 
la versió més futurista, jove i 
innovadora fins a la data. 
Des del llançament de l Soul, la 
música ha estat un fil conductor 
en el seu disseny. En la terce-
ra generació, continua sent un 
atribut fonamental de la perso-
nalitat de l’cotxe. Per a aquest 
nou model, els dissenyadors i els 
enginyers han “pujat el volum” a 
l’interior, prenent la seva inspira-
ció de la visualització de el so. 
A Europa, el nou Kia e-Soul 
es vendrà exclusivament com 
a vehicle elèctric. La gamma 
tindrà dos sistemes de propulsió 
completament elèctrics i amb 
zero emissions, per satisfer 
les necessitats i adaptar-se al 
pressupost de diferents clients.

30

UVO CONNECT està conce-
but per portar la conducció fins 
a l’era digital, connectant als 
conductors de tot el món per 
proporcionar valuosa informació 
a través de la pantalla tàctil al 
cotxe o de les seves smartpho-
nes.

Aquesta nova tecnologia s’ha 
desenvolupat per complir 
amb l ’últ ima normativa de 
protecció de dades de la 
Unió Europea (GDPR), que 
assegura el més alt nivell 
de privacitat i protecció de 
dades.

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

Plancha • Pintura • Secado al horno • Mecánica • Electricidad

REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL
Más de 

cuarenta años 
al servicio 
del cliente

Os desea 
Buenas Fiestas!
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Gastronomia

 Els beneficis dels aliments ecològics 

Avui dia disposem d’un ampli 
ventall de productes que ens 
permeten seguir una dieta sana 
i, sobre tot, lliure de productes 

químics com són els pesticides, 
els herbicides, els abonaments 
químics... Sovint, quan anem 
al supermercat o a la botiga de 

queviures trobem un gran nom-
bre de productes amb l’etiqueta: 
orgànic, biològic o ecològic. Els 
aliments ‘bio’ continuen estant 

RESTAURANTE BRASERIA en las guixeres
TONI ARJONA

CAMPO DE TIRO
• MENÚ DE LUNES A VIERNES · SÁBADOS NOCHE 19 €      • SÁBADO NOCHE ABIERTO     • MENÚ GRUPOS EVENTOS, BAUTIZOS Y COMUNIONES

• PARRILLA 9,90 €     • CARTA CON SUS MEJORES CARNES     • GRAN VARIEDAD EN TAPAS Y BOCADILLOS      •  ESPECIAL CARACOLES A LA LLAUNA

FÁCIL APARCAMIENTO DESPEDIDAS Y MÚSICA EN DIRECTO  651 48 63 44
651 48 63 44 · 93 031 07 64 · C/Energía, 67 Badalona

Prueba las mejores carnes 
seleccionadas para tí

Prueba las mejores carnes 
seleccionadas para tí

"Campo de Tiro"
"El auténtico"

"Campo de Tiro"
"El auténtico"

MENÚ 
NAVIDEÑO

RESERVA PARA 
FIESTAS DE 
NAVIDAD

TÓMATE TU 
COPA 

EN LA SALA VIP

MONÓLOGOS
LOS SÁBADOS

DINARS I 
SOPARS

D' EMPRESA 
PER NADAL
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de moda però, com podem 
saber si realment responen a 
l’etiquetatge?Ii, quins benefi-

33

cis ens aporten? La resposta 
no és senzilla, ja que ens tro-
bem davant d’una gran varietat 

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

d’aliments i s’haurien d’analitzar 
per separat. En canvi, podem 
establir algunes generalitats so-

GASTRONOMIA.indd   2 27/11/2019   9:56:34
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bre aquests tipus d’aliments.
Per començar, podem definir-
ne el concepte. Els aliments 
ecològics són aquells que 
procedeixen de l’agricultura i 
de la ramaderia ecològica; és 
a dir, que no utilitzen subs-
tàncies químiques de síntesi 
(com hem dit abans, abona-
ments, pesticides, herbicides, 
plaguicides, etc...) ni llavors 

genèticament modificades i 
adopten unes normes rigo-
roses en el sistema de pro-
ducció imposades per la Unió 
Europea.
Un exemple dels beneficis que 
ens ofereixen els aliments eco-
lògics el trobem en els cereals 
integrals. La seva closca con-
centra residus químics utilitzats 
en el seu cultiu, substàncies 

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

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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que passen a l’estómac del 
consumidor en no refinar-se 
ni eliminar-ne la closca. Amb 
els cereals integrals ecològics 
eliminem els riscos d’aquesta 
possibilitat. Un altre avantatge 
dels aliments ecològics és que 
arriben amb una gran qualitat, 
un òptim nivell nutricional i un 
bon sabor. A més, es comer-
cialitzen en el millor punt, ja 
que es recullen quan cal, no 
abans de madurar, com és el 
cas dels aliments convencio-
nals. Això repercuteix en un 
menor contingut d’aigua, una 
textura més saborosa i una 
millor cocció. A més a més, 
un aliment ecològic implica una 

millora del medi ambient, ja que 
per a la seva producció no s’han 
utilitzat productes nocius nii 
contaminants. Una manera de 

tenir verdures ecològiques és 
conrear-les nosaltres mateixos 
i una bona alternativa pot ser 
l’hort urbà.

Carnes Naturales.

Elaborados Artesanos.

Servicio a Hosteleria.

Pedidos por Whatsaap.

Gracias por su confianza

La diferencia esta
en el sabor de 
lo nuestro.

PRODUCTO

VEGANO

El mejor 
Jamón y 
Paleta de 

Extremadura

• Carnes Naturales     • Elaborados artesanos • La diferencia está en el sabor de lo nuestro     
• Servicio a Hostelería     • Pedidos por Whatsapp     • Gracias por su confianza

NOVEDAD

PRODUCTO 
VEGANO

GRAN EXPOSICIÓN NAVIDEÑA!VEN A VERLA!

Síguenos en:                @maribellotabdn

 Carrer de Quevedo, 18 Badalona 
 Tel. 93 383 97 06 · 660 64 87 76 
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Si els nens i nenes que fan ús 
del menjador escolar canvies-
sin el seu comportament abans 
de consumir els aliments es 
podria evitar que el 34% del 
menjar acabi a les escombra-
ries. Aquesta és una de les 
dades extretes d'un estudi 
que han fet 6 investigadores 
del CREDA-UPC-IRTA en 5 
escoles de la regió metropoli-
tana de Barcelona. Es calcula 
que cada menjador escolar 
estaria malbaratant uns 20 
quilos al dia i, per això, els 
responsables d'aquest estudi 
creuen que amb un canvi 
d'hàbits es podria evitar. Que 
els nens sabessin el menú amb 
antelació, menjar només en 
funció de la gana que tinguin i 
aprendre a pelar bé les fruites 
són només alguns dels canvis 

Salut

El 34% dels aliments d'un menjador 
 escolar acaben a la brossa

que proposa l'estudi per no 
llençar tants aliments a la 
brossa.
L'estudi, que ha estat liderat per 
la investigadora del CREDA 
Berta Vidal, especifica que si 
els nens i nenes canvien el seu 
comportament abans i després 
de cada àpat el malbaratament 
alimentari es redueix. Segons 
ha explicat Berta Vidal, durant 
el procés previ d'observació, 
que va durar 10 dies, es va 

detectar que molts nens i nenes 
no saben el menú que hi ha 
cada dia. Per això, el que van 
fer va ser incloure al menjador 
un cartell on s'explica el menú 
del dia, de manera que els nens 
i nenes poden saber abans què 
hi ha per menjar. "D'aquesta 
manera els alumnes calculen 
la gana que tenen i si l'aliment 
els ve de gust o no per tal de 
tenir-ho en compte a l'hora de 
servir-se", comenta.

Avgd. President Companys, 57 - 08911

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

Telf. 93 464 21 34
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Tendències

bellezaactiva.com
  

Hem passat d'unes temperatu-
res càlides a un fred absoluta-
ment hivernal en molt pocs dies. 
Possiblement t'hagi enxampat 
sense haver fet el canvi d'armari, 
que has hagut d'improvisar a cop 
de necessitat..., però el que no 
hauries de deixar de protegir és 
el teu rostre i molt menys els teus 
llavis. Cremes més denses que 
les que utilitzes a l'estiu seran les 
teves aliades però, sens dubte, el 
teu millor amic durant els mesos 
de fred és el bàlsam de llavis... 
T'expliquem per què i t'oferim 
algunes propostes!

Els llavis, els grans 
desprotegits
Segur que ja havies sentit que la 
pell dels llavis és una de les més 

 El bàlsam de llavis serà el teu 
 millor amic. 5 tips per a cuidar-los  

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

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

DESDE 39€ A 67€ 
Assesoramiento 
personalizado y gratuito

Avinguda Martí Pujol
Horas convenidas
Teléfono y whatsapp:  
690.12.71.10 Sonia Hernández
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TASACIÓ GRATUÏTA SENSE COMPROMÍS
T’OFERIM EL MILLOR PREU

DINERS A L’INSTANT
NO TANQUEM AL MIGDIA

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

TENDENCIES.indd   3 27/11/2019   12:02:36



38

fràgils del cos. És especial-
ment fina: està formada entre 
3 i 5 vegades menys capes 
de cèl·lules que la pell de la 
cara. A més, estan extremada-
ment exposats a les agressions 
climàtiques a causa de la seva 
primera línia facial.
Entre els diferents símptomes 
que denoten que els teus llavis 
estan desprotegits destaquen: 
irritació crònica o transitòria, 
severa o insuportable, malestar 
o sequera recurrent...
Per a posar-li remei és fonamen-
tal tractar, reparar i protegir 
per a evitar aquest tipus de 
molèsties, sovint visibles, per a 
recobrar la suavitat i el confort 
en els llavis.
T'oferim uns quants consells 
que pots tenir en compte per a 
cuidar-los:

1. Utilitza productes especials 
per als llavis i només quan 
sigui necessari. Si els utilitzes 
contínuament, els teus llavis 
s'assecaran quan no ho facis.
2. Exfolia suaument de manera 
periòdica per a retirar les pells 
mortes.

3. Evita fumar, beure molt 
d'alcohol i prendre molta cafeïna.
4. Neteja els llavis havent dinat 
aliments àcids o salats perquè 
els ressequen en excés.
5. No arrenquis mai les pells ni et 
passis la llengua sobre els llavis, 
només empitjoraràs la situació.

Reparació express de 
Smartphones i Tablets

www.iriparo.es

Reparacions Exprés de smartphones i tablets

r e pa r a c i o n s  e x p r é s

Con la garantía de:

Avda. Martí Pujol, 294-296 
T/ 934 646 914
badalona@prink.es

Avda. Cataluña 91
T/ 93 150 7015
badalona3@Prink.es
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Década dels 70, carrer de Manila en el barri de la Salut, 
al fons l'av d'Alfons XIII i barri del Congrés.
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

Les avaries en calderes i termos 
en un pis de lloguer és un dels 
conflictes més habituals i les 
seves reparacions són un mal 
de cap que més d'un propietari 
o inquilí li agradaria estalviar-se, 
però ... Saps a qui correspon 
suportar la despesa que genera 
una reparació d'aquest tipus? 

L'Ajuntament de Barcelona ha 
elaborat una guia per intervenir 
en aquest tipus de conflictes.
Hem de tenir en compte que les 
calderes i termos es consideren 
elements imprescindibles per a 
l'habitabilitat de l'habitatge, de 
manera que, si vivim de lloguer, 
de seguida surt el dubte de qui 
paga la reparació, la persona 
propietària o la llogatera?
Segons l'article 21 de la Llei 
d 'A r re n d am e n t s  Ur ban s 
s'estableix que la persona 
propietària haurà de fer totes les 
reparacions que siguin neces-
sàries per conservar l'habitatge 
en les condicions d'habitabilitat 
per servir a l'ús convingut, excep-
te quan el deteriorament de la 
reparació sigui imputable a la 
persona arrendatària. També 
diu que el / la llogater / a es farà 

càrrec de les petites reparacions 
degudes a el desgast d'ús.
Fins aquí tot clar. El problema 
sorgeix quan ens enfrontem a 
una avaria, qui paga la repara-
ció? Primer de tot, caldrà esbri-
nar si l'origen de l'avaria és a 
causa d'un mal ús de la caldera, 
un dany que hem provocat nosal-
tres, o si obeeix a una necessitat 
de substitució de l'aparell. 

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

Qui paga la reparació de la caldera 
en un pis de lloguer?

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 25/11/2019   11:50:38



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

La Red Inmobiliaria Nº 1La Red Inmobiliaria Nº 1

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

Infórmate sin compromiso, un agente te ayudará en todo

Preciosa y Típica Casa reformada de 3 
Habitaciones + Buhardilla polivalente y 160 
m2 Útiles, 172 m2 construidos, con 2 Baños, 
1 aseo, 2 Terrazas y Sótano, en el Corazón 
de Badalona.

Casa de 3 Hb + Buhardilla de 160m2

ALFA1678 

160 m² 570.000.- €3 3

 Espectacular Ático, 4 Hb. de 150 m²

150 m² 595.000.- €4 3

Espectacular Ático de 4 Habitaciones de 
150m2 construidos, terraza de 110 m2, 2 pla-
zas de parking, trastero i piscina comunitaria.
Ático de 150 m2 construidos. Comedor de 
45 m2 con vistas al mar. Cocina de 20 m2. 3 
baños. 4 habitaciones. ALFA1475  

Espectacular Ático Dúplex en 2º Línea de Mar

118 m² 485.000.- €4 3

Ático Dúplex de 4 Hb, 159 m2 const. + 83 
m2 de Terraza, Pk, Piscina, 2º Línea de 
Mar. Habitación Suite de 19 m2. Habitación 
Doble de 10 m2. Habitación Junior de 8 
m2. Terraza perimetral.

ALFA1663

Piso de 3 hb. y 108 m2 Construidos según 
Catastro, a 50 metros de la Playa. Comedor de 
22 m2 y salida a Balcón Terraza de 15 m2, con 
Vistas al Mar.  Cocina Reformada y Moderna de 
Mucha Calidad.

Piso 3 hb. y 108 m2 Const., a 50 mts playa

108 m² 3 2 370.000.- €
ALFA1647

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

Piso 151 m² 5 Hab., 3 Baños y Parquing

ALFA1676 

151 m² 395.000.- €5 3

Casa unifamiliar de 189 m² en Badalona, 3 
Habitaciones + Buhardilla, 3 Baños, Garaje y 
Terraza con Solárium. 2 Balcones. Carpintería 
Exterior en Aluminio climalit Bronce lacado. 
Suelos Mármol.

Casa 189 m², 3 Hab, Terraza y Garaje

189 m2 3 3 275.000.- €
ALFA1679
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

Mart s'oposa a Urà i potser 
és moment de fer canvis 
en la manera de gestionar 
l'economia. Compte amb 
els robatoris, no perdis de 
vista les pertinences en 
llocs públics.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

En e l  teu  p ro c és 
d'alliberar-te del que 
ja no funciona, pots 
trobar-te en aquests 
dies, amb algú que 
qüestioni el que fas, o 
com ho fas. Escolta'l, 
però tu decideixes.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Molta imaginació amb 
l'aspecte de Mercuri 
i Neptú, però cal ser 
prudent en aplicar-la. El 
Sol activa el sector de la 
parella. Si no en tens, es 
pot donar una possibilitat.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Venus comença a 
transitar pel sector 
domèstic i et pots sentir 
tan a gust a casa que 
no voldràs sortir. Dies 
de ce lebrac ions a 
casa. T'enfoques en un 
assumpte patrimonial.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Mart i Venus al teu signe, 
et poden fer més resolutiu. 
Si tenies coses pendents, 
ara pots abordar-les. 
Et preocupa la teva 
imatge. Pretendents o 
pretendentes, a la vista.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Felicitats! El Sol entra 
al teu signe i renoves 
energia interna, la 
més important per dur 
endavant els projectes. Si 
hi havia coses aturades, 
es poden començar a 
moure.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

El Sol transita pel sector 
laboral, on pot augmentar 
l'activitat. Assumptes 
de salut, que demanen 
curació o proves, es posen 
en marxa. Possible tensió 
al sector familiar.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

El Sol comença a transitar 
pel sector afectiu. Si tens 
fills, pots viure moments 
entranyables amb ells, 
en aquest període. També 
pots ser que t'enfoquis en 
cercar parella.

VERGE
(22/8 al 21/9)

S'act iven qüest ions 
relatives al sector familiar 
i pots retrobar-te amb un 
membre de la família. 
De manera previsora, 
comences a preparar 
la llar per l'arribada del 
Nadal.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Hi ha una persona, 
probablement d'origen 
estranger, interessada 
en tu. Pot ser que en les 
setmanes vinents, t'ho 
faci saber. Fas noves 
amistats en una activitat 
grupal.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Urà oposat a Mart, 
pot donar-te una dosi 
extra pels assumptes 
laborals. Potser et caldrà 
valorar cada pas que 
donis, assegurar-te bé 
per obtenir els millors 
resultats.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Neptú, rep un bon 
aspecte de Mercuri que 
et pot omplir de fe i 
ampliar la perspectiva. 
Si necessitaves una 
empenta per iniciar un 
projecte, sentiràs ganes 
de començar.

Facilitat Imma del Destí · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres Dites

«Aprendre és com remar 
contra corrent: quan es deixa, 
es retrocedeix»

Edward Benjamin Britten

«Cadascú per on l'enfila»
Significat: cada persona va a la seva / cada 
persona té les seva manera de veure i fer les 
coses 
En castellà:  "Cada loco con su tema"
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Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

Méteo

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

La bonança tèrmica ens ha 
acompanyat a Badalona durant 
tota aquesta darrera setma-
na. El sol s’ha combinat amb 
alguns núvols prims i només 
el vent, entre feble i moderat, 
ha estat notícia durant aquests 
dies. El temps suau, sobretot 
els migdies, arribarà fins aquest 
diumenge 1 de desembre on 
sembla que la pluja podria 
arribar. De fet, el pròxim canvi 
de temps destacable arribarà la 
nit de dissabte a diumenge. En 
aquest cas, sí que és probable 
que torni a ploure i a nevar al 
Pirineu, però també diumen-
ge a la matinada i al matí és 
possible que s'escapin ruixats 
en moltes altres comarques. 
Sembla que seria una tongada 
de pluges curta que afectaria 

Temp màx 20,4C dia 26

Temp mín 7C dia 23

Hr màx 90% dia 24

Hr mín 41% dia 25

Press atm màx 1013,0 hPa dia 26

Press atm mín 1004,3 hPa dia 25

Vent màx 20,9 km/hm

 Precipmàx 24h 31,9 mm, 
aquest mes 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Bufalà

sobretot diumenge, a la matina-
da o les primeres hores del dia. 
El cap de setmana la tempe-
ratura començarà a baixar. Ho 
notarem sobretot a partir de 
diumenge al migdia i de cara 
a dilluns. S'entreveuen canvis 
importants en l'inici de la setma-
na que ve, en què farà més fred, 
però sembla que la cosa més 
important podria ser l'aparició 
d'una gota freda al Mediterrani.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

Setmana
amb temperatures 

més càlides

Durant aquesta setmana hem 
de destacar la sortida del sol 
a Badalona. Un sol, amb diver-
ses tonalitats de colors que ha 
fet les delícies dels amats de la 
fotografia i les xarxes socials. 
Un lector del TOT, en Julian 
García, ens ha enviat aques-
ta foto des de la platja d’en 
Pont d’en Botifarreta, d’aquest 
dimarts a primera hora del 
matí.
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA

SE ALQUILA PLAZA DE 
MOTO, en calle Ricardo Strauss, 
Barrio La Salud. 626 736 454.

TREBALL
 

CHICO BUSCA trabajo de 
cuidar personas mayores o limpie-
za. Por las mañanas o jornada 
completa. Con experiencia. 
626 660 738
SEÑORA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores y 
limpieza. Externa. Disponibilidad 
inmediata. 698 450 948
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 

niños y limpieza. Externa.  Dispo-
nibilidad inmediata.  612 262 006
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Fija o por horas. 
Disponibilidad inmediata. 
671 268 854
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Fija o por horas. 
Disponibilidad inmediata. 
602 018 592
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Fija o por horas. 
Con experiencia y referencias. 
Disponibilidad inmediata. 
602 317 784

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

SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Fija o por horas. 
Disponibilidad inmediata. 
631 501 119
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores. 
Interna. Disponibilidad inmediata. 
633 842 756
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores y 
limpieza. Por horas, en las tardes 
y noches, de Lunes a Viernes. Con 
referencias. 698 509 858
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores y 
limpieza. Por horas. Con referen-
cias. Disponibilidad inmediata. 
655 843 899

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

27 de novembre
• María Lardies Goded
• Joana Cabot Chalamanch
• Emilia Fernández Ruiz 

26 de novembre
• Toni Batalla Monguet
• Beatriz Hernández Torres
• Jesus Martínez Calero
• Antonia Ruiz Pérez
• Antonio Montesinos Giménez
• Salvador Ruiz García
• Antonio Moreno Noguera
• María Consernau Cames

25 de novembre
• Trini Miñarro Reverte

24 de novembre
• Conce Gómez Sanz
• Juan López Crespo
• Filo Ramos Vilches
• Cele Silos Nieto
• Antonio Pérez Fernández

PAREJA BUSCA trabajo para 
labores del hogar, cuidado de 
personas mayores, cocina, y 
asuntos de la casa en general. 
Disponibilidad inmediata. 
698 348 155
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza. Fija o por horas. 
Disponibilidad inmediata. 
633 849 858
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Disponibilidad 
inmediata. 644 941 856
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y l impieza. Fi ja o por 
horas. Disponibilidad inmedia-
ta. 722 584 159
SEÑORA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza. Fija. Disponibilidad 
inmediata. 631 043 888
CHICO BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores y 
labores del hogar. Muy respon-
sable y cumplidor. 692 336 601
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y l impieza. Fi ja o por 
horas. 632 378 316

CHICA BUSCA trabajo para 
limpieza por horas, de lunes  
jueves. Disponibilidad inmedia-
ta. 642 544 314

 VARIS

COMPRO ANTIGUEDA-
DES: muñecas, Scalextrics, 
G e y p e r m a n ,  M a d e l m a n , 
tebeos, comics, objetos religio-
sos y militares puros plumas 
licores l ibros y mucho más. 
Pago inmediato 627 937 101
COMPRAMOS LIBROS , 
juguetes,  comics,  c romos, 
antigüedades, plumas, puros, 
objetos religiosos, restos pisos 
y casas. Pago al momento. José 
Miguel. 679 736 491   
VENDO SELLOS MUNDIA-
LES  de todo t ipo, en buen 
estado. Gran cantidad y varie-
dad. 933 884 537

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

 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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Distribuïdors oficials del TOT

Renovació distribuïdor

Troba la teva 
revista als 

distribuïdors 
oficials del TOT 

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

EL PROPER DESEMBRE 
EL TOT SORTIRÀ 
AL CARRER AMB 
EL TRADICIONAL

ESPECIAL 
NADAL

Horari: 
Dilluns a Dissabte  8:30 a 20:30h.
Diumenge 9:30 a 14:00h.
El teu supermercat. No tanquem al migdia.

Per què continues com a distribuïdor del TOT?
Ens fem distribuïdors del TOT perquè molts 
clients ens demanen repartir aquest setmanari.

Coll i Pujol, 185
934 610 405

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd   1 27/11/2019   16:07:37



 Vols guanyar aquesta 
 Gran Panera de Nadal? 

El TOT i Condis sortegem 
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. 
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Descobreix més ofertes a www.sayez.com - Atenció al client venta online 93 388 16 91
Si busques atenció i producte personalitzat troba'ns a Badalona - Santa Coloma de Gramenet - 

Sabadell - Barberà del Vallès - Terrassa - Cerdanyola - Martorell
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