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Platges | Carles Carvajal

Els pescadors de la ciutat fa 
temps que ho estan alertant. 
Badalona està perdent sorra 
a les seves platges a marxes 
fo rçades.  El  l i to ra l  de la 
ciutat està canviant, fa tres 
anys que la platja de la Mora 
va desaparèixer, i ara s'ha 
pronunciat en altres punts 
del litoral, com la platja del 
Cristal l o dels Pescadors. 
Tot i que no s'ha produït cap 
gran temporal,  durant e ls 
darrers dies, en alguns punts 
la sorra ha desaparegut de 
cop. Alguns experts consul-
tats per aquest mitjà apunten 
diverses raons. La darrera 
ampliació del Port de Premià 
de Mar, amb una mena de tap 
que s'ha format al cantó sud 
d'aquest recinte, podria ser la 
darrera causa, però el proble-

ma ve de lluny amb la manca 
de sediments que provenen 
de les rieres del Maresme i 
que feien reposar la sorra. 
En punts com la platja del 
Cr i s t a l l ,  f a  se tmanes  va 
aparèixer antigues estructu-
res que havien ocupat aquest 
espai, com l'antic càmping 
Badalona. De fet, aquest no 
és un problema només de 
Badalona. En alguns punts, 
com les platges de Montgat 
Nord, El Masnou o Premià de 
Mar, fa temps que la sorra va 
desaparèixer. D'altra banda, 
la Plataforma Badalona Mar, 
formada per diverses associa-
cions i ciutadans a títol indivi-
dual, han alertat que la situa-
ció de la platja dels Pesca-
dors és alarmant, i pot ser 
pitjor amb l'arribada de nous 
temporals de l levant, com 
el previst aquesta mateixa 

 Preocupació a Badalona per 
 la gran quantitat de sorra 
 perduda a la platja  

Imatge de la platja dels Pescadors. Foto : Núria Fañanas

setmana. En aquest punt del 
litoral badaloní, la platja ha 
perdut uns 30 metres de sorra 
en els darrers anys i s'espera, 
si no arriba una solució, que 
no tingui aturador.

La Setmana
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Localitzada a la plaça Alcalde Xifré 
part de la Via Augusta romana que 
travessava la ciutat

Patrimoni | Carles Carvajal

La construcció d’un edifici 
d’habitatges al solar situat 
entre els carrers de Coll i 
Pujol, Sant Ramon i la plaça 
de l’Alcalde Xifré, ha posat al 
descobert un aquest de la Via 
Augusta que connectava les 
principals ciutats romanes, 
des de Cadis fins a Narbo-
na, on enllaçava amb altres 
vies que conduïen al centre 
de l’Imperi. La reforma més 
important, i que li va donar 
el nom pel qual és conegu-
da, es va fer sota el mandat 
d’August als darrers anys del 
s. I aC, tot i que partia d’una 
via preexistent coneguda com 
a Via Heraclea, i que havia 
estat una infraestructura clau 
per a la romanització de la 
península. El tram desco-
bert, situat a 350 metres de la 
porta occidental de la ciutat, 
consta d’uns 40 metres de 
llarg i té una amplada de 5,5 
metres. Tot i que encara està 
en fase d’estudi, la crono-
logia dels paviments més 
ant ics d ’aquest t ram, ens 

situen a la pr imera meitat 
del segle I aC, moment en 
què es fundà la c iutat de 
Baetu lo.  Aquestes restes 
permeten elaborar un discurs 
sobre l ’ocupac ió humana 
del territori des del moment 
fundacional de Baetulo fins 
a l’antiguitat tardana, quan 
la c iutat v iv ia un moment 

Solar de la plaça Alcalde Xifré on s’ha descobert la nova troballa 

de decadència. Aquest fet 
-700 anys d’història ininte-
rrompuda- i la singularitat 
d’algunes troballes justifiquen 
que una part del solar (180 
m2) s’incorpori, en un futur 
proper, als espais arqueolò-
gics gestionats pel Museu de 
Badalona, gràcies a la cessió 
que en farà BeCorp.

Badalona tindrà el primer local dedicat a les 
persones discapacitades
Aquesta setmana s’ha celebrat 
el Dia del Discapacitat, coinci-
dint amb aquesta data, la Plata-
forma Deixem de ser Invisibles 
de Badalona obrirà un local 
dedicat al col•lectiu al carrer 
Eduard Maristany, número 
122. El local, de 133 metres 
quadrats, vol recollir els proble-
mes de les persones amb 

discapacitat i per fer-hi actes. 
El local també vol ser utilitzat 
per la Plataforma per fer-se 
més for ts i poder demanar 
amb més força a l’Ajuntament 
perquè compleixi la llei del pla 
d’accessibilitat de Badalona. 
Pel que fa a l’obertura, la Plata-
forma està pendent d’un tràmit 
burocràtic.

Actualitat-10.indd   1 03/12/2019   15:10:35



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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ASSISTENCIA SANITARIA.indd   1 27/11/2019   12:19:50



8

El govern planteja ara pacificar 
Francesc Layret durant el pròxim any

Mobilitat | Redacció

El govern de Badalona ha 
presentat, aquest dimarts a 
la tarda, les seves propos-
tes en mobilitat per al 2020. 
Entre aquestes accions que 
planteja el govern hi ha la 
voluntat de pacificar el carrer 
Francesc Layret al llarg de 
l'any vinent. Tot i que en un 
principi, el consistori aposta-
va per mantenir els cotxes 
a Francesc Layret fins que 
s'acabés el lateral, tal com va 
publicar el mes de setembre 
aquest mitjà, ara han canviat 
d'opinió. El govern local ha 
assegurat que està treballant 
en un estudi d'ordenació i 
mobilitat del Centre de Badalo-
na. La regidora de l'àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, Rosa 
Trenado, ha assegurat que 

l'estudi permetrà mesurar i 
canviar la mobilitat en aquesta 
zona de la ciutat. La idea seria 
poder pacificar durant l'any que 
ve el carrer Francesc Layret, 
on només passarien veïns i 
transport públic, sota el control 
d'unes càmeres de videovigi-
lància. D'altra banda, el govern 
també proposa impulsar una 
zona de baixes emissions 
(ZBE) al barr i del Progrés 
amb l 'objectiu de reduir el 
trànsit i redistribuir el model 
de mobilitat d'aquesta zona. 
Altres temes que s'han tractat 
en aquest Consell han estat 
reactivar els camins escolars 
o la creació, d'una vegada, del 
carril bici al carrer Sant Bru, 
cap a Montgat. En el moment 
de tancar aquesta edició del 
TOT s'estava celebrant el 
Consell de la Mobilitat. 

La Guàrdia Urbana 
recupera 90 ulleres 
robades del carrer de 
Mar

Un jove ferit molt greu en 
un incendi al carrer de la 
Muntanya

Aturada la perforadora 
d'una obra a La Mora

Dos lladres van rebentar els 
vidres de l’Òptica Universitària 
del carrer de Mar, el passat diven-
dres a la matinada. La Guàrdia 
Urbana va poder detenir-los 
quan fugien, pel carrer Santa 
Anna, en una moto robada. En 
total, la policia va poder recupe-
rar 90 ulleres que havien robat 
de l’establiment. Els vidres de 
l’establiment van quedar reben-
tats per aquest robatori.

A finals de la setmana passada 
van registrar-se dos incendis 
en blocs de pisos de Badalona, 
al carrer Muntanya i al carrer 
Torrent d’en Grau. Al carrer de la 
Muntanya va resultar ferit, amb 
cremades importants, un jove de 
23 anys, veí de l’immoble incen-
diat. Al carrer Torrent d’en Grau 
va cremar un immoble totalment 
i un ferit per inhalació de fum.

Després de diverses denún-
cies, de veïns i associació 
del barri, el passat dijous 
l'Ajuntament va aturar una 
perforadora de subsòl d'una 
promoció immobiliària que 
s'està fent. El veïnatge s'havia 
queixat de forts sorolls, amb 
milers de cops cada dia, que 
feia insuportable la vida dels 
veïns del voltant. Ara, els 
treballs s'hauran de fer amb 
un altre tipus de maquinària.

El Nadal arriba a Badalona amb l’encesa de llums

Els llums de Nadal ja s’han 
encès a la ciutat. L’arbre de 
la plaça de la Vila, els llums 
dels carrers o del Pont del 
Petro l i  ja s’encenen cada 

tarda, f ins e l  6 de gener. 
Per celebrar-ho, al passeig 
marít im va ce lebrar-se e l 
concert “Hola Nadal!”, amb 
Soraya i Macaco.
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Les pistes de Sant Josep seguiran
obertes uns mesos més

El club de hoquei del Sant Pep demana una solució

Ciutat | Carles Carvajal

L’Ajuntament de Badalona ha 
admès un tràmit d’audiència 
en l’expedient per tancar el 
Centre Parroquial. El passat 
divendres, el Club de Bàsquet 
Sant Josep va presentar un 
recurs de reposició relacionat 
amb el tancament del Centre 
Parroquial. El club fer un escrit 
al• legant la seva condició 
d’interessat en l’expedient en 
la llicència d’activitats. Ara el 
club podrà fer les al·legacions 
pertinents a l’expedient obert. 
Això farà aturar el tancament 
uns mesos, tal i com ha confir-
mat el regidor d’urbanisme, 
Ruben Guijarro. Recordem 

que en un primer moment 
s’havia anunciat la data del 30 
de novembre com a límit per 
tancar el Centre Parroquial. 
Ara s’obre un nou capítol.  
Fonts de l’arquebisbat han 
explicat al TOT que s’està 
treballant intensament per 
trobar una solució. Segons 
han explicat, la seva màxima 
prioritat es garantir la segure-
tat del recinte, i si l’Ajuntament 
així ho fa, no posaran cap 
impediment. L’Arquebisbat 
s’ha emplaçat a la reunió 
del 16 de desembre, entre 
totes les parts implicades, per 
aportar una solució definitiva 
que sigui consensuada per 
tots. 

Imatge de la pista de bàsquet de Sant Josep 

L'any 2012, segons ha expli-
cat  e l  c lub d 'hoquei  van 
haver d'abandonar el Centre 
Parroquial de Sant Josep per 
problemes de seguretat. Des 
de llavors, i amb molts proble-
mes, han de llogar una pista 

del Pere Gol. El club fa mesos 
que demana una adequació 
adient d'aquesta pista. Ara, 
amb tot el problema a Sant 
Josep, demana que puguin 
tornar un dia al Centre Parro-
quial.

Presentada la moció de 
censura contra Funtané 

La comunitat xinesa 
vol construir un centre 
budista a Badalona

Decomís rècord a 
Can Ribó: 631 quilos 
de metamfetamina

Aquest dimarts al matí s’ha 
presentat la moció de censura 
contra l’alcaldessa de Montgat, 
Rosa Funtané (ERC). Junts, 
el PSC, Ciutadans, que ara ja 
té un regidor no adscrit, i Som 
Montgat s'ha decidit a desban-
car l'alcaldessa. Algunes fonts 
consultades per aquest mitjà 
han aclarit que els partits de la 
moció ja s'haurien repartit les 
regidories. El ple de la moció 
serà el dia 18 de desembre. 

Un restaurant del Port va acollir 
diumenge la presentació d'una 
nova associació budista. L'acte 
també va servir per desvetllar un 
projecte de la comunitat xinesa a 
que té l'objectiu de construir un 
centre budista, prioritàriament a 
Badalona. A l'acte hi va assistir 
un bon nombre de personalitats 
xineses i també regidors.

La Policia Nacional va decomis-
sar, fa unes setmanes, 631 quilos 
de metamfetamina amagats en 
una nau industrial del carrer 
Ramon Casas, a Can Ribó la 
partida més gran d'aquesta 
droga localitzada mai a l'Estat. 
Els agents van detenir sis perso-
nes relacionades amb el cas, 
dues a Badalona i les altres 
quatre a l'estranger. 
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Drogues, armes i 2 milions d’euros
a l’operatiu de Sant Roc

Cinquena recollida solidària
de joguines a la Fira de Nadal

Via Pública | Carles Carvajal

Els Mossos d’Esquadra van 
intervenir 50 quilos de cocaï-
na, 27 armes i 2 milions d’euros 
en efectiu en l’operació contra 
el tràfic de drogues i armes 
i per blanqueig de capitals 
que va començar divendres 
passat amb epicentre al barri 
de Sant Roc. Una quarantena 
de persones van ser detin-

Solidaritat | Carles Carvajal

Un  any  més ,  e l  g rup  d e 
xarxes socials, "Tú no eres 
de Badalona sino...", amb la 
col·laboració de l'Associació 
de la Fira de Nadal de Badalo-
na, ha organitzat la campanya 
de recollida de joguines a la 
Plana. Fins al 22 de desem-
bre, hi haurà una parada de 
recol l ida de joguines que 
després s'entregaran a les 
associacions de veïns de la 

gudes, de les quals 22 van 
començar a passar a disposi-
ció judicial aquest dilluns. Les 
detencions s’han prorrogat 
fins ara per practicar diligèn-
cies urgents als jutjats del 
carrer d’en Prim. A més de 
Badalona, es van fer escor-
colls en altres municipis de 
l’àrea metropolitana, que es 
van allargar durant el cap de 
setmana.

ciutat per a les famílies que 
ho necessitin. L'any passat 
es van recollir 5.100 quilos de 
joguines i l'objectiu d'enguany 
és superar aquesta xifra.

Imatge de l’operatiu al barri de Sant Roc del passat divendres

50è aniversari de l’escola 
d’educació especial a 
Badalona

Comença la campanya
del Nadal Solidari de 
Badalona

Circ, malabars i teatre 
aquest Nadal als barris 
de la ciutat

L'Institut Municipal de Serveis 
Personals de Badalona (IMSP) 
ha organitzat aquest dimecres 
4 de desembre un acte comme-
moratiu de l'inici del 50è aniver-
sari de les escoles d'educació 
especial a Badalona. A la ciutat 
hi ha tres escoles d’educació 
especial públiques, l’escola 
Llevant, Can Barriga i l’escola 
Maregassa, amb un total de 221 
alumnes.

Aquest dilluns, 9 de desembre, 
començarà una nova edició de 
la campanya del Nadal Solida-
ri. Com cada any, s’habilitaran 
urnes, per donacions econòmi-
ques, i també de joguines noves, 
al Centre Comercial Montigalà i 
a la Plaça de la Vila. La donació 
pot realitzar-se fins el pròxim 21 
de desembre en aquests dos 
espais de Badalona.

Els actes festius de Nadal s’ha 
afegit enguany una programa-
ció nova sota el títol “Estimem 
el Nadal als barris”. La primera 
proposta arribarà dijous 12 de 
desembre amb un espectacle 
de circ i malabars a càrrec d’El 
Joglar de la Bota, a les 18h, a 
la plaça Sant Elies. Aquesta 
programació també arribarà a 
Bufalà, el 15, a Lloreda, el dia 
19 i a La Salut, el diumenge 
22 al matí.
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La Setmana en imatges

Pinten murals a Ca l’Amigó per donar visibilitat a la salut mental
Badalona recorda el Dia Mundial de les Persones Sense Llar  
Per tercer any, uns 300 nedadors es banyen a Badalona recordant a Raül Romeva
Celebració del XV Festival de guitarra de Badalona al Teatre Principal
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Més  fotografies del 15è Festival de Guitarra Flamenca
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Bàsquet | Jordi Creixell

Començar a somiar amb la 
Copa ja no és cap quimera. El 
Joventut va tombar el RETAbet 
Bilbao (97-86) i va acumular la 
setena victòria consecutiva, 
que l'enfila fins a la cinquena 
posició de l'ACB. Una ratxa que 
no es veia des de la temporada 
2008/2009, quan el conjunt 
verd-i-negre, aleshores entre-
nat per Sito Alonso, també va 
encadenar set triomfs seguits. 
El Bilbao d'Àlex Mumbrú, 
que per primer cop trepitjava 
l'Olímpic com a entrenador, 
va fer suar de valent l'equip 
de Carles Duran. La Penya va 
arribar a perdre de 13 punts 
(25-38) en una primera part 
dominada pel conjunt basc, 
que va saber dur el partit al 
seu terreny. Els badalonins, 
però, van remuntar abans del 
descans, amb un parcial de 
13-2 (38-40), i en la represa 
van saber igualar el nivell 

La Penya suma el setè triomf seguit
amb López-Arostegui d'MVP de la jornada 

La Penya jugarà aquest 
diumenge a les 5 de la tarda 
a la pista del Baskonia. Els 
vitorians no estan passant 
un bon moment.  Venen de 
perdre a Andorra i són desens, 
amb un balanç de 5-6, però 
sempre són un os molt dur 

 El Baskonia i l'UNICS Kazan, els següents obstacles
de rosegar, sobretot al Buesa 
Arena. Després de Vitòria, 
l'equip verd-i-negre repren-
drà l'Eurocup a l'Olímpic, el 
dimecres dia 11 contra l'UNICS 
Kazan (20.45h), en una cita 
clau per poder assolir el bitllet 
per al Top 16.   

López-Arostegui va fer 18 punts i 25 
de valoració. / David Grau - CJB

d'intensitat del Bilbao. Els dos 
equips van protagonitzar un 
trepidant intercanvi de cops i a 
cinc minuts del final el desen-
llaç era del tot incert (73-74). 
En el moment decisiu, però, 
els badalonins van exhibir la 
seva millor versió per acabar 
doblegant la resistència dels 
bascos, sota el lideratge de 
Prepelic (19 punts) i d'un Xabi 
López-Arostegui en mode MVP, 
amb 18 punts i 25 de valora-
ció, el seu sostre a l'ACB. Uns 
números que li van valer el seu 
primer guardó com a millor 
jugador de la jornada. 

Un any més la Penya va fer la presentació oficial del seu bàsquet 
base, aprofitant els minuts de descans del partit de la lliga ACB 
contra el RETAbet Bilbao. La pista central de l'Olímpic es va omplir 
de gom a gom amb tots els equips de l'entitat, en una imatge que 
resumeix la fortalesa del planter verd-i-negre. / Foto: D. Grau

Presentació oficial del bàsquet base verd-i-negre

Un cop acabada la fase prèvia, 
el Rugby Club Badalona no ha 
pogut assolir plaça a la Divisió 
d'Honor i jugarà a la Primera 
Catalana. El BUC B, el CN Poble 
Nou, els  Spartans de Granollers, 
el Mataró, el Castelldefels, el 
Manresa, el Sabadell, els Carbo-
ners de Terrassa, el Begues, el 
Cornellà i el Gòtics B seran els 
rivals del conjunt badaloní, en 
una competició que arrencarà 
el 15 de desembre. El primer 
compromís per als Taurons 
serà al camp dels Carboners de 
Terrassa. 

El Rugby Club Badalona ja 
coneix rivals i calendari a 
la primera catalana
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Futbol | J. C.

El CF Badalona va treure un 
punt del camp del Vila-real B 
(0-0).  Els de Manolo Gonzá-
lez, molt ordenats, no van 
permetre ocasions a la seva 
àrea i d'aquesta manera van 
poder mantenir la seva porte-
ria a zero. Al davant, però, 
els escapulats van tornar a 
evidenciar la seva manca de 
gol. Només n'han marcat vuit 
en 15 jornades, el pitjor registre 

del grup, i sembla clar que a la 
parcel·la ofensiva caldrà buscar 
reforços en el mercat d'hivern. 
L'expulsió de Goyo al minut 62 
va permetre als badalonins 
disposar de superioritat numéri-
ca en la darrera mitja hora de 
partit, però no van poder traduir 
aquest avantatge en el resul-
tat final. Aquest diumenge, a 
l'Estadi (17h), nova prova de foc 
contra l'Atlètic Llevant, un altre 
rival directe en la zona baixa 
de la taula. 

El Badalona s'endú un punt de Vila-real

Les pistes d'atletisme Paco 
Águila acolliran el 14 de desem-
bre el Campionat de Badalona 
d'Hivern, organitzat per la Unió 
Gimnàstica i Esportiva. Apuntar-
s'hi és de franc i el termini per 
poder fer-ho s'acabarà el 12 
de desembre. D'altra banda, 
els atletes del club badaloní 
Marc Garcia i Laia Zurita han 
estat convocats per la Federació 
Espanyola a la concentració de 
Nadal que tindrà lloc a Lleó del 
26 al 30 de desembre. 

La UGE organitza el Campio-
nat de Badalona d'atletisme 

Arenys va acollir la segona 
regata de llarga distància de 
la Lliga Catalana d'Hivern de 
llagut. El Club Rem Badalona 
hi va obtenir molt bons resultats, 
guanyant la categoria sènior 
masculina i acabant segon en 
la de veterans. El CN Badalona 
va ser sisè en la prova sènior 
femenina i en la de veteranes. 

El Rem Badalona segueix 
brillant a la Lliga d'Hivern

Empat sense gols contra el filial groguet. / Foto: Eloy Molina

El Seagull no va poder sumar els tres punts a 
l'Estadi davant del conjunt lleidetà de l'AEM. La 
japonesa Akane Kuwahara, aprofitant un rebot, 
va avançar les Gavines al primer temps, però en 
la represa Núñez va establir el definitiu 1-1. Les 
badalonines juguen aquest dissabte al cap del 
Madrid B. / Xavi Garcia (Futfem.cat)

 Empat del Seagull a casa (1-1)

Per segon any el Fit Kid Club Badalona organit-
zarà un nou entrenament solidari de portes 
obertes a la Plana per recollir aliments, de la mà 
de l'associació Amics del Gorg-Mar i el Banc dels 
Aliments. L'activitat, amb el suport de l'Ajuntament, 
es farà el dilluns 23 de desembre a partir de les 4 
de la tarda./  Foto: Fit Kid Club Badalona

El 23 de desembre, Fit Kid i solidaritat a la Plana

EsportsTot3nov.indd   3 03/12/2019   14:34:22
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A principis del desembre del 
2009, ara fa 10 anys, Badalona 
ultimava la celebració de la 
seva Capitalitat Cultural catala-
na durant el 2010. Un dels actes 
era triar els seus 7 tresors del 
patrimoni cultural materia a 
través d’una votació popular. 
La campanya per escollir els 
7 tresors del patrimoni cultural 
material de Badalona, impul-
sada per l'organització de la 
Capital de la Cultura Catalana 
Badalona 2010, culminava amb 
èxit de participació després de 
16.446 vots. D’entre la quaran-
tena de propostes la preferi-

Sant Jeroni de la Murtra esdevé 
el primer dels 7 tresors del patrimoni 
cultural material de Badalona

Fa 10 anys era notícia a Badalona...

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

#totbadalona a Instagram

da, i amb diferència, va ser el 
monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra, amb més de 2.700 vots. 
La seguien per aquest ordre: la 
Ciutat Romana de Baetulo, el 

Patí de Vela, la destil·leria de 
l’Anís del Mono, La Rambla, 
el conjunt històric de Dalt la 
Vila i els Gegants de la ciutat, 
l’Anastasi i la Maria.

Ja tenim aquí el segon 
accelerador TrueBeam 
@VarianMedSys de la 
dotació fundació #FAO. 
Acabat d’arribar a 
@ICOnoticies #Badalona 
@JaumeMolero

Via Augusta. Els nous 
panells anuncien els Casas, 
però no està permès pujar a 
#Badalona sentit Barcelona 
@frankrodIII

Platja dels pescadors avui 
a #Badalona Els pescadors  
mai ho havien vist. Es preveu 
llevantada de dimarts a 
dimecres. Espantats del que 
pugui passar @_Quim

Opinio-18-19.indd   2 03/12/2019   9:23:36
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No imagino un cap de 
setmana sense mirar aquest 
horaris, que els meus fills 
preguntin si anem a berenar 
i veure un partit (en lloc de 
estar enganxats a la conso-
la) o un #Badalona sense 
Sant Pep 
@Sandra36326561

Señores, esto es #Badalona 
cada semana un atraco en 
los comercios del Centro y 
en las barriadas aun peor 
(...) @jorditormo14

Badalona feta una merda 
en tots els sentits i vinga 
a tapar-ho amb llums de 
Nadal al pont del petroli
@rierovic

El director de cinema badalo-
ní, Salvador Simó, opta a 4 
goyas per la pel·lícula 'Buñuel 
en el laberinto de las tortu-
gas' . En concret, el film dirii-
git pel badaloní està nominat 
a l Premi Goya a la mi l lor 
pel•lícula d'animació, produïda 
per Sygnatia, S.L., The Glow 
Animat ion Studio, Hampa 
Studio; a la millor direcció 
novell, per a Salvador Simó; al 
millor guió adaptat, per a Eligio 

Montero, Salvador Simó, i a la 
millor música original, compo-
sada per Ar turo Cardelús. 
D’altra banda, "Mientras dure 
la guerra" amb 17 nominacions 
i "Dolor y gloria" amb 16 són les 
pel•lícules amb més nomina-
cions en la propera edició dels 
Goya. L’entrega de la 34ena. 
Edició dels Goya serà el pròxim 
24 de gener a Malaga, en una 
gala que presentaran Andreu 
Buenafuente i Sílvia Abril.

El badaloní Salvador Simó opta a 4 goyas 
per 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

Aprofitaràs els festius oberts 
d’aquests primers dies de 
desembre per avançar les 
compres de Nadal?
No, no ho aprofitaré 72%
Si, ho aprofitaré 28% 

Pròxima pregunta:
Acostumes a consumir 
productes ecològics i de 
proximitat?
Si, els consumeixo
No, no els consumeixo

123 vots 
via Twitter @totbadalona

Els nostres 
seguidors han opinat!

Aitor Gago
A veure si van tenint més 
control per els barris i 
més ma dura

Jordi Domènech 
Quants d'ells demà ja 
estaran al carrer?

Sara Sarita
Ara el curro serà pels 
jutges ...veurem..

Opinio-18-19.indd   3 03/12/2019   9:23:38



Dijous 5 de desembre

Fira de Nadal, fins el 23 de 
desembre, a la Plana

21ena, Mostra de Pessebres 
i Diorames de Badalona, fins 
el 6 de gener, al Refugi de la 
Plaça de la Vila 

Joc de les anomalies,  als 
comerços associats de Ba-
daCentre, fins el 2 de gener

Teatre "Aüc. El so de les es-
querdes", a les 20:30h, a 
l'Espai Betúlia 

Concert tribut a Luz Casal, 
amb Loca, a les 23:30h, al 
Sarau 08911

Divendres 6 de desembre

Espectacle musical Canta-
juegos, també dissabte 7 
i diumenge 8, a les 18h, al 
teatre del Círcol

Concert tribut a David Bowie, 
amb Absolute beginners, a 
les 23:30h, al Sarau 08911

Dissabte 7 de desembre

Concert de Nadal, a càrrecs 
de corals i  cors infant i ls, 
d'11h a 14h, a la plaça de 
la Vila

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

Dilluns 9 de desembre

Cicle "Per fi dilluns", a les 
20h, a l 'Escola de Música 
Moderna de Badalona

20

 Badalona 

21

Divendres 6 i dissabte 7 

Memory of the music, Concert tribut a Michael Jackson al Círcol. 
Espectacle amb "The King is Back", arriba a Badalona aquest Pont, 
amb sessions divendres 6 a les 19:30h i dissabte, 8, també a les 
20h. Des de la primera època dels Jackson Five als seus grans hits 
en solitari. Venda d'entrades al web giglon.com 

022_tb023.indd   2 02/12/2019   12:18:25
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Dimarts 10 de desembre

Taller de centres nadalencs, 
de 10h a 12h, al Mercat Mu-
nicipal La Salut

Taller de fanalets per rebre 
els Reis, a les 17:30h, a la 
Biblioteca de Canyadó

Presentació dels llibres guan-
yadors Premis Literaris Ciu-
tats de Badalona, a les 19h, 
a l'Espai Betúlia, amb el llibre 
El bosc de Bambú, de Jesús 
Giron Araque

Dimecres 11 de desembre

Taller de centres nadalencs, 
de 10h a 12h, al Mercat Mu-
nicipal de Sant Roc

21

Presentació del llibre "La Pols 
dels dies", de David Madue-
ño, a les 20h, a l'Espai Be-
túlia 

Dijous 12 de desembre

Taller de centres de Nadal, 
de 10h a 12h, al Centre Cívic 
de Pomar

Concert de Nadales, a les 
17h, a càrrec dels nens i ne-
nes de l'escola Arrel Espe-
rança, a la Fira de Nadal de 
la Plana 

Taller de fanalets per rebre 
els Reis, a les 17h i 18h, a la 
Biblioteca Can Casacuberta

Narració del conte "El Fanalet 
d'en Tasi i Crida als Reis", a 
les 17:30h, a la Biblioteca de 
Lloreda

Nadal als barris, espectacle 
de circ i violi "Violí de foc", a 
les 18h, a la plaça Sant Elies 
de Sant Roc 

Presentació dels llibres 
guanyadors Premis Literaris 
Ciutats de Badalona, a les 
19h, a l'Espai Betúlia, amb el 
llibre Aquestes meves veus, 
d’Àngels Aymar i Ragolta

Inauguració de l’exposició 
“El diamant de Badalona. 150 
anys d’història”, a les 19h, 
al Museu

Montgat
Dissabte 7 de desembre

Dia Internacional del Disca-
pacitat, Jornada de portes 
obertes de 18h a 20h a la seu 
d'ASPAMOTI 

Dilluns 9 de desembre

Xerrada informativa sobre 
habitatge protegit. "Què pas-
sa? Que a Montgat no tenim 
casa!" Adreçada a joves a les 
20h a l'Espai Jove Montgat

022_tb023.indd   3 02/12/2019   12:18:25



Cultura

La fàbrica de l’Anís del Mono 
és una de les més antigues que 
funcionen a Badalona, i el seu 
producte un dels més coneguts 
i apreciats arreu del món. La 
famosa etiqueta que l’identifica 
porta la data de 1870 –encara 
que, probablement, la producció 
es va iniciar abans– i, per tant, el 
pròxim 2020 celebrarà el 150è 
aniversari. Amb aquest motiu, 
el Museu de Badalona presen-
tarà, a partir del proper dijous 
12 de desembre, una exposició 
que posa de relleu la imatge 
de la marca, la primera que va 
envasar l’anís en una ampolla 
diamantada, que seria imita-
da per molts altres fabricants. 

Exposició | Redacció
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S’inaugura l’exposició “El diamant 
de Badalona. 150 anys de l’Anís del 
Mono”

Doble concert nadalenc a l’església de Montgat

La mostra porta per nom “El 
diamant de Badalona. 150 anys 
de l’Anís del Mono” i es podrà 
visitar fins el 15 de març.

“La Manola” torna a l’ampolla
Anís del Mico acaba de desvet-
llar quin serà el seu disseny 
especial en la seva etiqueta per 
aquest Nadal. La mítica marca 
d’anís, fundada ara fa 150 anys 
per Vicenç Bosch, torna a retre 
homenatge a Ramón Casas 
plasmant en l’ampolla un dels 
personatges més icònics del 
pintor modernista: “La Manola”, 
protagonista femenina dels 
cartells publicitaris d’Anís del 
Mono de finals del segle XIX. El 
disseny especial de l’ampolla ja 
és a la venda.

Carrer 
a carrer 

(Osca ?- Roma 258). Diaca romà, 
podria haver nascut a Osca. Fou 
martiritzat sota Valerià, possible-
ment decapitat. No obstant això, 
segons una tradició, morí cremat 
en unes graelles. El carrer està 
en una zona amb d’altres noms 
de sants. 

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

Carrer Sant Llorenç 

Centre
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Amb l’arribada de les festes 
nadalenques i com des de fa 
uns anys marca la tradició, 
Montgat acollirà aquest mes 
de desembre dos concerts 
de Nadal a l’església parro-
quial de Sant Joan. El primer 

es farà el divendres 13 de 
desembre a les 19.30 h. 
Serà un concer t  organi t-
zat per l ’Agrupació Sarda-
nista de Montgat en el qual 
se celebrarà el Nadal amb 
la participació de la Cobla 
Ciutat de Girona. El segon 
concert previst per aquestes 

festivitats serà el dissabte 21 
de desembre i se celebrarà a 
les 21 h. En aquest concert 
de Nadal ,  organi t zat  pe l 
Centre Recreatiu i Cultural 
(CRiC), els membres de la 
coral del mateix centre inter-
pretaran cançons tradicionals 
nadalenques.

Nadal | Redacció
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El dimarts 10 de desembre, 
a les 20h, t indrà l loc a la 
Filmoteca de Catalunya, a 
Barcelona, l’acte de lliurament 
del premi Film-Història a la 
millor investigació de l’any 
2019, que ha recaigut en la 
historiadora badalonina Núria 
Casals, per la seva rigoro-
sa i acurada recerca sobre 
els cinemes de Badalona, 
La gran il·lusió. El cinema a 

Homenatge | Redacció

La badalonina Núria Casals
rebrà el premi Film-Història 

Badalona 1898-1975, publica-
da pel Museu de Badalona. El 
guardó, que té més de 25 anys 
d’història, l’atorga el Centre 
d’Investigacions Film-Història 
de la Universitat de Barcelo-
na, que actualment dirigeix 
Magí Crusells, i ha distingit 
personali tats com Román 
Gubern, Esteve Riambau, 
Miquel Porter-Moix, Agustín 
Sánchez Vidal, Àngel Comas, 
Jean Mitr y, Marc Ferro o 
Marcel Oms.

Imatge de la badalonina Núria Casals 

L’Espai Betúlia acollirà, els 
dimar ts 10 i di jous 12 de 
desembre a les 19h, la presen-
tació dels llibres guanyadors 
dels premis literaris Ciutat de 
Badalona 2019. El 10 serà 
presentat el llibre El bosc de 
Bambú, de Jesús Giron Araque 
i el 12, serà torn de la presenta-
ció del llibre, Aquestes meves 
veus, d’Àngels Aymar i Ragolta.

El centre de la paraula i les 
lletres de Badalona, l’Espai 
Betúlia, acoll irà el pròxim 
dimecres 11 de novembre la 
presentació i recital “La pols 
dels dies”, de David Madueño. 
L’acte anirà acompanyat de 
música amb piano a càrrec de 
Jordi de la Torre. Tot plegat, a 
partir de les 20h, i gràcies al 
13è cicle de poesia de Badalo-
na. 

Aquest Pont de la Puríssi-
ma s’han preparat diverses 
activitats familiars a Badalo-
na. Una d’elles és l’espectacle 
“Cantamusicos” al Teatre del 
Círcol. Es tracta d’un especta-
cle musical en què els perso-
natges clàssics i actuals de la 
infància televisiva es troben 
junts.  Serà des d ’aquest 
divendres 6 i fins diumenge 
8, a les 20h. 

Presentació dels llibres 
guanyadors del Ciutat
de Badalona 

Recital “La pols dels 
dies” a l’Espai Betúlia

Tornen els “Cantamusi-
cos” al teatre del Círcol

L'exposició "Enric Giralt, periodis-
ta de la Transició" la podeu visitar 
aquestes dies al Museu. Aquesta 
mostra permet fer-se una idea 

Oberta l’exposició "Enric Giralt, periodista de la Transició" 
al Museu de Badalona 

de la Transició a Badalona, a 
través dels ulls d'aquest gran 
professional. La podeu visitar 
fins a princips d'any.

20(ELMEUCARRER).indd   3 03/12/2019   9:36:52
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

El 1816 Mary Shelley es-
criu un relat sobre la creació 
d'una forma de vida no bio-
lògica, sobre els límits de la 
raó i sobre allò que conside-
rem humà. Anys després, a 
la Gran Bretanya post-Brexit, 
Ry Shelley, un jove transgè-
nere, s'endinsa al món de la 
intel·ligència artificial.

Frankissstein. 
una història 
d'amor

Winterson, 
Jeanette

Facilitat per Saltamartí Llibres

La novel·la que teniu a les 
mans és de les que es recor-
den, tant per la rebel·lió que 
sentim davant la humiliació 
i la decrepitud com per la 
transparència del llenguat-
ge en què està escrita. La 
Francesca, una adolescent 
especialment dotada per a la 
música.

Editorial

Francesca

Joaquim 
Español 

La redacció no es fa necessàriament res-
ponsable del contingut dels articles, opi-
nions, i missatges comercials en l'edició. 
Queda terminantment prohibida la repro-
ducció total o parcial d'aquesta publicació. 
L'empresa editora no actua com a mitjance-
ra 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. 207

Posa't en contacte amb 
nosaltres: 651 976 517 

comercial@totbadalona.com
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ANUNCI

En data 18 de novembre de 2019, i segons el que preveu l’art. 8è del Reglament re-
gulador de la Concessió d’Honors i Distincions, la Junta de Govern de l’Ajuntament 
de Badalona ha acordat sotmetre a informació pública per espai de 15 dies hàbils 
la proposta de declarar fill adoptiu a Màrius Díaz i Bielsa, primer alcalde de l’ajun-
tament després de la restauració dels ajuntaments democràtics al 1979, manifestin 
el seu criteri o opinió i aportin els documents o proves que s’escaiguin en relació a 
aquesta proposta.
Cas de no presentar-se cap al·legació aquesta proposta esdevindrà aprovada defini-
tivament de forma automàtica i l’expedient passarà al Ple de l’ajuntament per a la 
seva declaració.
Aquest anunci haurà de publicar-se al DOGC, al tauler d’anuncis i a la premsa local. 
El termini finirà quan fineixi el del darrer anunci.

Badalona, 21 de novembre de 2019
Remedios Hijano Cruzado
Secretària accidental (Resolució 20/06/2019)

ANUNCI OFICIAL MÀRIUS DÍAZ.indd   1 28/11/19   13:20
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Estrenes de Cinema

Last Christmas Gloria Mundi El tiempo contigo
Direcció: 
Paul Feig
Intèrprets: 
Emilia Clarke, 
Henry Golding, 
Michelle Yeoh, 
Emma Thomp-
son, Maxim 
Baldry

La Kate passeja per Londres 
amargada per un cúmul de males 
decisions, contínuament acom-
panyada per la dringadissa dels 
cascavells de les seves sabates, 
una altra irritant conseqüència de 
treballar com a elf.

Crítica:   Públic: 

Direcció: 
Robert 
Guédiguian
Intèrprets: 
Ariane Ascari-
de, Jean-Pierre 
Darroussin, 
Gérard Meylan, 
Anaïs Demous-
tier, Robinson 
Stévenin

El Daniel surt de la presó després 
de molts anys de reclusió i torna 
a Marsella. La Sylvie, la seva ex-
parella, l'ha avisat que és avi: la 
Mathilda, la filla de tots dos, acaba 
de donar a llum a la petita Glòria.

Crítica:   Públic: 

Direcció: 
Makoto Shinkai

L'estiu del seu primer any de ba-
txillerat, el Hodaka arriba a Tòquio 
després de fugir de casa seva, en 
una illa remota. No triga a viure 
moments de necessitat, però fi-
nalment aconsegueix posar fi als 
seus dies de soledat.
Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:
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Motor

Mercedes-Benz continua amb 
el llançament de novetats de 
la mà del seu submarca de 
models híbrids endollables EQ 
Power. Un conjunt de llança-
ments que ja va començar fa 
uns dies amb la presentació 
dels nous compactes híbrids 
endollables A 250E, A Sedan 
250E i B 250E i que prosse-
gueix ara amb la seva expansió 
amb els nous SUV: els GLC i 
GLE híbrids endollables, que 
van ser oficialment presentats 
en societat durant el IAA de 
Frankfurt 2019. Els SUV híbrids 
endollables EQ Power de nova 
generació de Mercedes-Benz, 

26

 Mercedes-Benz: els nous GLE 
 i GLC híbrids endollables 

ciutatdelmotor.com els nous GLC i GLE, comptaran 
amb una autonomia de més de 
100 km en manera totalment 
elèctrica en el cas del GLE 350 
de 4MATIC i fins a 49 km en el 
cas del GLC 300 euros 4MATIC, 
segons homologació NEDC 
gràcies a unes bateries amb 
una capacitat de 31.2 kWh i 13.5 
kWh per GLE 350 de 4MATIC i 
GLC 300 euros 4MATIC respec-
tivament. Tot això, amb un 
consum homologat d’entre 1,1 
l / 100 km -en el cas del GLE- i 
2,5-2,2 l / 100 km -en el cas del 
GLC-. A nivell d’emissions de 
CO2 combinades, aquestes es 
quedaran entre 29 i 51 g / km per 
GLE i GLC, respectivament. Els 
nous SUV híbrids EQ Power de 

Mercedes-Benz combinen una 
fantàstica eficiència amb unes 
prestacions notablement espor-
tives. El GLE 350 de 4MATIC 
combina un consum homologat 
als 100 km de poc més d’un litre 
amb una acceleració de 0 a 100 
km / h de tan sol 6,8 segons i 
una velocitat màxima limitada 
electrònicament als 210 km / h.
Per la seva banda, el GLC 300 i 
4MATIC aconsegueix accelerar 
de 0 a 100 km / h en tan sol 5,7 
segons i arriba a una velocitat 
màxima limitada electrònica-
ment a 230 km / h. Una velocitat 
màxima que es queda limitada 
a 160 i 130 km / h respectiva-
ment en la manera totalment 
elèctric.

Tallers, Recanvis, Vendes i Exposició
Especialitzat en motos de gran cilindrada

www.motosbadalona.com

President Companys, 11 · 08911 BADALONA · Tel.: 93 464 05 53 · Fax 93 464 05 19
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El programa de trasplan-
taments de Germans Trias 
ha aconseguit aquest 2019 
una nova fita, realitzar 100 
trasplantaments de ronyó en 
un any. Aquesta xifra rodona 
es va aconseguir el passat 
21 de novembre i és mostra 
de la de la gran coordinació 
i el treball multidisciplinari 
de les diferents especialitats 

Salut

Can Ruti supera els 100 trasplantaments 
de ronyó aquest 2019

implicades en aquestes inter-
vencions, segons ha infor-
nat l’hospital. “L’activitat de 
trasplantament renal al nostre 
centre s’ha incrementat en 
un 65% en els darrers cinc 
anys. Si l ’any 2014 es van 
realitzar 61 trasplantaments 
renals, l ’any 2019 ja hem 
arribat als 100”, explica Jose 
Ma Manciño, coordinador de 

trasplantaments de Germans 
Trias. “L’activitat de trasplan-
tament renal al nostre centre 
s’ha incrementat en un 65% 
en els darrers cinc anys. Si 
l’any 2014 es van realitzar 61 
trasplantaments renals, l’any 
2019 ja hem arribat als 100”, 
explica Jose Ma Manciño, 
coordinador de trasplanta-
ments de Germans Trias. 

NUEVO CENTRO QUIROPRÁCTICO EN BADALONA

¿Cansancio, irritación, insomnio, dolores de 
cabeza, tensión muscular, dolor lumbar?  La 
quiropráctica ayuda a liberar la columna y el 

sistema nervioso de interferencias que estresan 
y bloquean el cuerpo.

 ¡Ven a conocernos y cuéntanos tu caso!

Estamos en la calle Lleó 17 (muy cerca del Ayuntamiento)
Aprovecha la oferta de apertura (35€ primera visita hasta finales de enero)

Tel. 93.027.38.09

34_pag.31_SALUT.indd   1 02/12/2019   11:31:20
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El Servei de Pediatria de Germans Trias 
rep un premi Mejores Ideas de Diario
Médico

29

El projecte d’atenció a infants 
amb necessitats pal·liatives 
de l’Hospital Germans Trias 
ha rebut el premi “Mejores 

Ideas”  de D iar io  Méd ico 
a q u e s t  d i l l u n s .  A q u e s t 
guardó és un reconeixe -
ment a professionals i insti-
tucions que contribueixen 
a la millora de la medicina 
i l’assistència sanitària. En 
el cas de Germans Trias, la 
publicació ha volgut posar 
en valor una iniciativa que 
es realitza en col·laboració 
amb la Fundació d’Oncologia 
Infantil Enriqueta Villavec-
chia. 
L’entrega dels premis va 
tenir l loc a la Facultat de 

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 GAY
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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Medicina i Ciències de la 
Salut de la Universitat de 
Barcelona. El Dr. Franscesc 
Almazán, responsable de la 
Unitat de Cures Avançades 
(pacient crónic complex o 
amb necesitats pal·liatives) 
del servei de Pediatria, ha 
recollit el premi. 
El  passat  mes d ’oc tubre 
l’Hospital Germans Trias va 
posar en marxa una nova 
unitat d’atenció al pacient 
pediàtr ic crònic complex i 
d’hospitalització domiciliària.
Gràc ies  a  aques ta  nova 
uni tat ,  nenes i  nens que 
r e q u e r e i xe n  t r a c t a m e n t 
per l l ongats  poden rebre 
ass is tènc ia  a l  domic i l i  i 
estan més confortables en 
disminuir el temps d’estada 
hospitalària. 

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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Alguns elements, com per 
exemple les por tes shoj i, 
poden fer que la casa sembli 
més gran o poden decorar per 
si sols una habitació.Aquestes 
portes, originàries del Japó, 
no només s’utilitzen en habita-
cions i pisos d’aquest estil, 
sinó que són tan senzilles que 
combinen perfectament amb 
altres estils, com el contem-
porani o el minimalista.Les 
portes o panells shoji són de 
tipus corredissa, amb la qual 
cosa ocupen menys espai 
que una por ta d ’ober tura 
tradicional, per això són molt 
pràctiques per a pisos petits, 
per aportar un toc oriental 
sense gastar molt d’espai. El 

mateix passa en els espais 
minimalistes, on encara que 
hi ha més espai és conve-
nient no fer servir estructures 
grans ni pesants.Es tracta 

de portes amb estructura de 
fusta i pantalles de paper o 
fibres molt primes en alguns 
casos, això fa que part de la 
llum pugui passar a través 
d’ella, per això són perfectes 
per a habitacions interiors. 
També serveixen per mantenir 
la temperatura ja que estan 
fabricades amb paper i fusta.
Un altre dels seus avantatges 
és que permeten la persona-
lització mitjançant dibuixos, 
siluetes, ombres...

 Les portes ‘shoji’ 

Llar

CONSELLS CASOLANS 
Forns lluents
El forn és sens dubte un 
electrodomèstic indispen-
sable a la cuina, però en 
ocasions és incòmode de 
higienitzar. Al mercat hi ha 
productes per a la neteja 
de forn, tant en fred com 
en calent. Un truc casolà 
consisteix a aplicar bicar-
bonat al forn calent i deixar-
lo actuar durant una hora, 
netejar amb drap humit i 
llest.

` `
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PASSA'T A ENDESA
I EMPORTA'T

100€
SI CONTRACTES LA LLUM I EL GAS

50 € + 50 €
PER LA LLUM         PEL GAS

I a més, si els contractes, guanya un dels

100 VOLS IBERIA PER A DUES 
PERSONES A CIUTATS D'EUROPA

Informa't al teu Punt de Servei

INFOEN SL
Francesc Layret, 155
08911 Badalona
Tel. 93 158 88 21
servicios@infoen.es

Punt de Servei Endesa: 

INFOEN.indd   1 03/12/2019   12:46:46
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Tendències

bellezaactiva.com
  

Serrell. Sí o no? Sí, al serrell llarg 
de la cantant Vanesa Martín, 
que li queda extraordinària-
ment bé, al de la influencer 
parisenca Caroline de Maigret 
o el tall pixie amb serrell curt de 
Charlize Theron. I sí, a totes les 
anònimes que lluïu uns serrells 
que us senten genial i que em 
fan (gairebé) oblidar-me de lo 
malamanent que em sentava a 

 T'atreveixes amb el serrell?  

930 044 310 
Carrer Sant Pere, 136 local

Per aquest Nadal 
patinets elèctrics 

a Catalonia 
Cicles!

Us dessitjem
 feliç Nadal! 

mi el serrell pel qual vaig apostar 
en plena adolescència. I és que 
com les millors decisions de la 
nostra vida, el serrell neces-
sita temps per a triar-lo. No a 
tothom li senta bé (i tampoc 
passa res!), cal valorar com 
s'adapten els estils al nostre 
rostre, a la mena de cabell i a les 
cures que estiguem disposades 
a donar-los. 3,2,1... L'operació 
serrell sí, serrell no, acaba de 
començar!

Què tenir en compte?
El serrell, aquest 2019, ha tornat 
a acaparar totes les mirades. 

No obstant això, com sempre 
et diem: que les modes no parlin 
per tu. Abans de decidir-te a 
lluir un serrell, has de tenir en 
compte alguns aspectes.
• El tall del serrell, en el saló de 
bellesa. Gaudeix dels coneixe-
ments i els consells dels profes-
sionals del cabell, ells són els 
millors per a orientar-te sobre 
la mena de serrell que millor et 
quedarà i sens dubte els que 
poden encertar més amb la teva 
petició. Aposta per un professio-
nal per a evitar desastres a casa.
• El serrell necessita retallades 
freqüents. El cabell creix, així 
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• 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

que si vols mantenir una mesura 
concreta hauràs d'acudir amb 
assiduïtat a la perruqueria 
perquè el teu professional reali-
tzi les retallades necessàries. 
El bo és que repassar el serrell 
és molt econòmic. Fins i tot 
pots fer-ho a casa, assumint 
els possibles desastres que pot 
comportar això.
• Requereix eines d'assecat i 
pentinat diari, sobretot si tens 
el cabell ondulat o arrissat. El 
pentinat es llueix llis, així que si 
vols que estigui radiant hauràs 
d'emprar uns minuts cada dia 
a modelar-lo amb l'assecador 

i una pinta o amb una planxa.
• Hauràs de recollir-ho per a 
realitzar algunes activitats. 
Compra forquetes perquè el 
cabell en la cara pot molestar-te 
en algun moment. Per exemple, 
en el moment de realitzar exerci-
ci, tasques domèstiques o quan 
hagis de rentar-te bé la cara i 
maquillar-te. 
• El serrell pot fomentar l'aparició 
de granets. Sobretot a l'estiu. 
Si la teva pell és grassa o tens 
tendència a sofrir granets, 
has de saber que portar una 
cortineta de cabell en el front 
pot afavorir el brot d'acne en 

aquesta zona. El front és una 
àrea propensa a la transpira-
ció (a la suor) i si no s'oxigena 
bé, a causa del serrell, surten 
granets.
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El peix té una importància 
cabdal en la nostra alimen-
tació i s’inclou dins els ali-

35

ments de consum setmanal 
recomanat, juntament amb 
les carns i els ous. Quan es 
parla de peix, el consum ha 
de ser altern entre el peix 

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

blanc, el peix blau, espe-
cialment fresc, però també 
en conserva, si és de bona 
qualitat.
Amb el consum de peix ens 

Gastronomia

 El peix, imprescindible per 
 a una bona alimentació 
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assegurem l’aportació ade-
quada a la nostra dieta de 
proteïnes, vitamines, mine-
rals i greixos saludables. La 
proporció nutricional dels di-

ferents peixos dependrà no 
tan sols de la seva varietat, 
sinó de l’estacionalitat.
En general, el contingut 
energètic és baix i oscil·la 

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

entre les 70 i les 200 calo-
ries als 100 grams. Pel que 
fa a les proteïnes, la propor-
ció està entre el 15 i el 23%, 
en qualsevol cas es tracta 
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de proteïnes d’alta qualitat i 
de millor digeribilitat que la 
carn.
Pel que fa al contingut de 
greix, aquest és divers i de-

pendrà de si es tracta de 
peix blanc o blau. Els peixos 
blancs (lluç, bacallà, llengua-
do...) tenen un contingut me-
nor de greix 1%, que d’altres 

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

RESTAURANTE 
SHAN HAI CITY

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
HORARIO: DE 12H A 16H - DE 19:30H A 24H

93 397 91 63 · 658 918 151 · restauranteshc@gmail.com
Av del Marqués de Mont-Roig, 72-74

en badalona desde 1990

Bar - Restaurant

Santa Madrona, 122 - 123
08911 Badalona 

Tels. 93 389 30 80- 93 464 17 09
labotadearagon@wanadoo.es

ESPECIALITAT
en Tapes Variades i típiques d'Aragó

des de 1973

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

espècies semigreixoses 3% 
(truita, palometa, empera-
dor...) i greixoses 7% (aren-
gada, seitó, sardina, tonyi-
na...)
El contingut en greix del peix 
també està en consonàn-
cia amb l’estació de l’any, 
essent més alt a l’estiu. Els 
greixos del peix són espe-
cialment rics en àcids poliin-
saturats (Omega3), que són 
particularment beneficiosos 
en la prevenció de malalties 
cardiovasculars i per tenir un 
bon desenvolupament del 
sistema nerviós.
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RESTAURANTE 
SHAN HAI CITY

ENTRADAS Y SOPAS
1.Ensalada China                     3,75€
5.Ensalada de Gambas                        3,70€
7.Rollo de Primavera                     1,70€
8.Pan Chino                                             1,50€
9.Pan de Gambas                     1,95€
11.Sopa de Aleta de Tiburón            3,25€
12.Sopa Agripicante                    3,25€
13.Sopa de Maíz con Pollo                3,25€
14. Sopa de Maíz con Cangrejo        3,25€
15.Sopa de Marisco                              3,70€
16.Sopa de la Casa                                3,65€
18.Sopa de Pollo con Champiñones  3,25€

ARROZ Y TALLARINES
20.Arroz con Curry                             3,80€
21.Arroz Frito Tres Delicias              3,75€
22. Arroz Frito con Ternera              3,45€
23. Arroz Frito con Pollo                    3,45€
24. Arroz Frito con Gambas              4,15€
25.Arroz Especial                                 5,75€
26.Arroz Blanco                                    1,60€
27.Tallarines con Tres Delicias        4,75€
28.Tallarines con Ternera                 4,50€
29.Talarines con Pollo                     4,50€
30.Tallarines con Gambas                 4,95€
31.Tallarines Hong Kong                   5,50€
32.Tallarines Chinos a la Plancha   6,10€
33.Fideos con Tres Delicias               4,95€
34.Fideos con Ternera                     4,70€
35.Fideos con Pollo                              4,70€
36.Fideos con Gambas                     5,10€
37.Fideos Japoneses a la Plancha    6,10€

TERNERA
40.Ternera Liqi Estilo Coreana        5,85€
41.Ternera con Verduras                   5,30€
42.Ternera con Salsa de Ostras       5,95€
43.Ternera con Cebolla                      5,30€ 
44.Ternera con Pimientos Verdes  5,30€
45.Ternera a la Plancha                      6,50€
46.Ternera con Curry                      5,40€
47.Ternera con Champiñones          5,30€
48.Ternera con bambú,setas chinas   5,70€
49.Ternera con Salsa Picante           5,30€
50.Ternera Estilo Tailandia              5,85€

POLLO
51.Pollo con Verduras                        4,85€
52.Pollo con Salsa Agridulc              4,85€
53.Pollo con Almendras                    5,50€
54.Pollo con Pimientos Verdes       4,85€
55.Pollo a la Plancha                           6,50€
56.Pollo con Curry                               4,85€
57.Pollo con Champiñones               4,85€
58.Pollo con Bambú y Setas Chinas  5,40€ 
59.Pollo con Salsa Picante                4,95€
60A.Pollo con Limón                           5,10€
60B.Pechuga Frita 
        con Huevos y Patatas                  5,35€

GAMBAS Y MARISCO
61.Gambas con Verduras                  7,25€
62.Gambas con Salsa de Ostras       7,25€
63.Gambas con Cebolla                      7,25€
65.Gambas a la Plancha                     8,50€
66.Gambas con Curry                         7,25€
67.Gambas con Champiñones         7,25€
68.Gambas. Bambú y Setas Chinas   7,60€
69.Gambas con Salsa Picante           7,25€

FRITURAS
74.Cerdo Agridulce                              4,95€
82.Langostinos Estilo Japonés         7,80€
83.Ternera Frita Estilo Chino           5,40€
84.Pollo Frito Estilo Chino                5,40€
86.Wan Tun Frito                                  3,30€
89.Patatas Fritas                                   2,90€
90.Alas de Pollo Fritas                     4,55€

PESCADO Y SEPIA
91.Sepia con Verduras                        7,25€
92.Sepia con Salsa de Ostras            7,25€
93.Sepia a la Plancha                           8,95€
96.Sepia con Curry                              7,25€
98.Sepia, Bambú y Setas Chinas     7,25€
99.Sepia con Salsa Picante                7,25€

PLATOS ESPECIALES
100.Pato Asado Pekín                   12,50€
101.Pato con Naranja                          8,95€
102.Pato con Bambú y Setas Chinas 8,95€
104.Empanadillas Fritas                    4,95€
106.Ku-Bak con Tres Delicias           7,70€
107.Ku-Bak con Gambas                    8,10€

MENÚ PARA 2 PERSONES 17,50 €
1 Ensalada china
2 Rollos de primavera
1 Pollo con almendras
1 Ternera con bambú
Setas chinas
1 Arroz frito tres delicias

MENÚ PARA 3 PERSONSONAS 25,95 €
1 Ensalada china
3 Rollos de primavera
1 Arroz frito tres delicias               
1 Ternera a la planxa
1 Pollo con almendras
1 Cerdo agridulce

MENÚ PARA 4 PERSONAS 37,50 €
2 Ensaladas chinas
4 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Pollo con almendras 
1 Alas de pollo fritas
1 Ternera a la planxa
1 Gambas salteadas con bambú y setas

MENÚ PARA 5 PERSONAS 42,95 €
2 Ensaladas chinas
5 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Ternera con salsa de ostras
1 Pollo con almendras 
1 Empanadilla frita
1 Cerdo agridulce
1 Gambas con ostras

MENÚ PARA 6 PERSONAS 54 €
2 Ensaladas chinas
6 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Empanadilla al vapor, a la plancha 
o fritas
1 Pollo con limón
1 Alas de pollo fritas
1 Ternera a la plancha
1 Pollo con almendras
1 Gambas con champiñones
2 panes chinos

menús especiales

a domicilio pedido mínimo 15 €
Con todos los pedidos a domicilio también bebidas y postres

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
HORARIO: DE 12H A 16H - DE 19:30H A 24H

93 397 91 63 · 658 918 151 · restauranteshc@gmail.com
Av del Marqués de Mont-Roig, 72-74

en badalona desde 1990
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L’aportació d’hidrats de car-
boni en els peixos és pràc-
ticament imperceptible. En 
relació amb les vitamines, 
el peix n’aporta especial-

ment del tipus B. També cal 
esmentar els minerals. El 
calci i el fòsfor són els que 
hi tenen més presència, a 
més del iode, en el cas dels 

peixos que siguin d’aigua sa-
lada. 
El consum de peix admet di-
verses coccions: planxa, va-
por, bullit o al forn.

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
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Anys 60, plaça Rector Rifé davant de Sant Josep.
Foto antiga : Pere Font i Cussó, colecc. Jordi Font
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

En el marc de la conferència 
'NPL Iberia 2019' organitza-
da a Madrid per SmithNovak, 
diferents experts immobiliaris 
i de les finances han analitzat 
el moment en què es troba el 
sector i el seu futur a curt i a 
llarg termini. La gran majoria 
opten per l'optimisme al real 

estate, tot i l'amenaça d'una 
recessió econòmica a Espan-
ya. Els bancs continuen amb 
la seva desinversió en el totxo 
i en aquest escenari són els 
servicers els que adquirei-
xen un paper rellevant. "En 

els propers dos anys hi haurà 
un creixement vegetatiu en 
preus, encara que es produeixi 
una c r is i ",  apunta Pab lo 
Enciso, managing director de 
Redwood, pel que fa a el sector 
residencial. 

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

El sector immobiliari manté l'optimisme tot 
i l'amenaça d'una crisi

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
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 ·  93 383 04 68

255.000 €

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!

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 €

SOLAR DALT DE LA VILA Ref B-2968: Actual-
ment hi ha 2 cases per rehabilitar totalment 
, 400m² edificats. Es pot construir Pb+2 amb 
façana de 7,5m i fondària de 23,5m.

450.000 €

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)

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

«Primer has de dir-te a tu 
mateix el que vols ser, i després 
fer el que hagis de fer»

Epiceto

«Cal fer el cor fort»
Significat: hom ha de afrontar amb valentia
i optimisme els moments difícils.
En castellà: al mal tiempo buena cara
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Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

Temp màx 19,8 °C el dia 28

Temp mín 5,2 °C el dia 20

Hr màx 93% el dia 22

Hr mín 43% el dia 19

Press atm màx 1021,5 hPa dia 29

Press atm mín 988,8 hPa dia 23

Vent màx 61,2 km/h (oest) 
el dia 23

 Precipmàx 24h 14,4 l/m2 dia 22

 Precip anual 396,3 l/m2 

Méteo

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

El mes de novembre ha acabat 
sent només una mica més fred 
del normal. Tot i el fred ben viu 
que va fer a mitjans de mes, amb 
valors de temperatura hivernals, 
el cert és que l’ambient suau 
amb el qual vam començar i 
acabar el mes ha estat el 
responsable que l’anomalia 
tèrmica hagi quedat, finalment, 
en -0,3 °C. Altra vegada hem 
de parlar d’un mes que ha estat 
més sec del que tocaria. Climàti-
cament, el novembre és el tercer 
més plujós de l’any, per darrere 
d’octubre i setembre. Tot i això, 
aquesta vegada s’han recollit 
37,4 l/m2, que correspon a poc 
més del 65% de la mitjana. La 
pressió atmosfèrica mitjana ha 
estat de 1008,1 hPa, molt per 
sota de l’habitual. Això és un *Dades de l’estació meteorològica

Badalona - Bufalà

indicador que aquest mes ha 
estat marcat pel pas de depres-
sions atlàntiques, que han anat 
acompanyades de ventades i de 
poca pluja a la nostra zona. De 
fet, en tot el mes s’han arribat a 
registrar fins a 7 dies amb ratxes 
de vent superiors als 50 km/h. 
La velocitat mitjana mensual del 
vent ha estat de 10,7 km/h i ha 
dominat el vent de ponent.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La méteo dels dies 
17 de novembre

al’1 de desembre

Des de l’1 de gener fins al 30 
de novembre s’han recollit 
396,3 l/m2. En 10 anys de 
dades, és el primer cop que en 
aquest període d’11 mesos no 
s’arriba a la xifra de 400 l/m2. 
Anys com el 2012, el 2015 o el 
2017 hi havia hagut registres 
semblants (per sota de 420 l/
m2). La mitjana d’aquest perío-
de és de 548,3 l/m2. 

PASSATEMPS.indd   3 03/12/2019   10:11:04



44

Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA

ES LLOGA PL AÇA DE 
PARQUING a la Baixadeta, 
Canyadó. 679 572 242 
SE ALQUILA PLAZA DE 
MOTO, en calle Ricardo 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
BUFALÀ- Ref B- 2923: Pis de 
100 m ², 4 hab., bany i cuina en 
bon estat, menjador de 24 m ² ext 

a balcó gran, calefacc. Finca amb 
ascensor! Tot exterior!!! 185.000 
€ Tel 933 830 468
PEP VENTURA Ref B- 2957: 
Pis de 3 hab., bany i cuina en 
bon estat, menjador de 17 m ², 
balcó, a condicionat. Finca amb 
ascensor, a 2 min de la platja. 
166.000 € Tel 933 832 806
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 933 830 468
PEP VENTURA- Ref B- 2970: 

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

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 933 832 806
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 € 
Tel 933 830 468

TREBALL
 

CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y limpieza. Fija o por 

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
3 de desembre
• Cristino Barba Ruiz
• Josefa Biedma Muro
• Manel Martínez Bernabeu

2 de desembre
• Juan Caballero Lario
• Domingo Silles Arné
• Carmen Vives Navarro
• Francisco Muñoz Granado 

1 de desembre
• Sisco Teixido Pons
• Francisca Piedra Porras
• Wilhelm Karlen
• Pantaleón Moral Sanz

30 de novembre
• Mariano Martín Silvestre
• Manuel Sánchez García
• Antonio Gris Guillén
• Encarnación Rubio Rubio
• Josefa Cerezuela Molina
• Sebastián Orozco Benítez
• Andrea Romero Rodríguez 
• Pepita Vila Olivet
• Manuel Barroso Bravo

horas. Buenas Referencias. 
667 048 398
SE OFRECE CHICA  con 
experiencia para cuidar personas 
mayores, sólo mañanas. 
609 775 623
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Dispo-
nibilidad inmediata. 654 771 637
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores. Interna. 
Disponibilidad inmediata.
 633 842 756
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Dispo-

nibilidad inmediata. 644 941 856
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y limpieza. Fija. Dispo-
nibilidad inmediata. 631 043 888
CHICA BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. Fija o 
por horas. 632 378 316
CHICA BUSCA TRABAJO 
para limpieza por horas, de lunes  
jueves. Disponibilidad inmediata. 
642 544 314
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, niños 
y limpieza. Fija o por horas. Disponi-
bilidad inmediata. 631 622 389

Dades facilitades per Pompes Funebres

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONES, 

ALBAÑILERIA, 
ELECTRICIDAD, 

FONTANERIA, GAS, 
PINTURA, ECONÓMICO

670 -232 -977

DINERO YA
AGRUPACIÓN DE DEUDAS, CASOS DIFÍCILES CON ASNEF, 

SOLUCIÓN EMBARGOS, MICROCRÉDITOS EN 24H. 
ADELANTAMOS DINERO EN VENTA DE INMUEBLES Y EN 

ACEPTACIONES DE HERENCIAS. RESPUESTA INMEDIATA. 
MÁXIMA SERIEDAD.

TELF. 93 465 31 16 · 687 745 306

 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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cuidado de personas mayores y 
limpieza. Por horas, en las tardes 
y noches, de Lunes a Viernes. Con 
referencias. 698 509 858

 VARIS

COMPRO ANTIGUEDADES: 
muñecas, Scalextrics, Geyp 
erman, 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

AMISTATS

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

SE BUSCA LOCAL 
DE 300-400M DIÁFANO 

POR EL CENTRO DE 
BADALONA. 

TEL 673 742 140

CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, niños y 
limpieza. Fija o por horas. Dispo-
nibilidad inmediata. 632 132 537
CHICO SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y labores 
del hogar. Fijo o por horas. Dispo-
nibilidad inmediata. 632 444 866
CHICO BUSCA TRABA-
JO para cuidado de personas 
mayores y labores del hogar. Fijo o 
por horas. Disponibilidad inmedia-
ta. 632 315 553
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Disponibilidad 
inmediata. 632 648 435 
CHICA BUSCA trabajo para 

 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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INT EMPRESA DE CONFIANZA EN EL CENTRO DE BADALONA 
Especialistas en instalaciones de calderas 

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

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

Instalaciones y mantenimento 
Calefacción | Aire acondicionado | Electricidad | Gas

Datos | Agua  | Eficiencia energética 

FINANCIACIÓN 0% INTERÉS
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info@donzella.cat
669.184.488

Donzella
delaCosta

Dimarts
31Desembre
Cap D’any

vine a celebrar
el cap d’any!

DONZELLA.indd   1 03/12/2019   9:25:29


	001_tb
	002_tb
	003_tb
	004_tb
	005_tb
	006_tb
	007_tb
	008_tb
	009_tb
	010_tb
	011_tb
	012_tb
	013_tb
	014_tb
	015_tb
	016_tba017
	018_tba019
	020_tba021
	022_tba023
	024_tba025
	026_tb
	027_tba029
	030_tb
	031_tb
	032_tba033
	034_tba038
	039_tb
	040_tb
	041_tb
	042_tba043
	044_tba046
	047_tb
	048_tb

