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Equipaments | Carles Carvajal

El passat estiu, la Biblioteca de 
Can Casacuberta, juntament 
amb la de Llefià i Sant Roc, 
van estar tancades perquè la 
climatització no funcionava i 
la burocràcia municipal va ser 
incapaç de resoldre-ho. Mesos 
després, el problema és el fred i 
la no calefacció de la Biblioteca 
de Can Casacuberta. Abans 
de Nadal, els treballadors que 
depenent de la Diputació de 
Barcelona es van plantar i van 
decidir que no anirien a treba-
llar fins que l'equipament tingui 
arreglat el problema de climatit-
zació. De moment, aquest Nadal 

els treballadors s'han repartit 
en aquests equipaments de la 
ciutat i la Biblioteca de Canya-
dó restarà oberta tots aquests 
dies de Nadal, en l'horari que 
havia de fer Can Casacuberta. 
Des del govern municipal han 
explicat que el passat setem-
bre va adjudicar-se el concurs 
per reparar la climatització de la 
Biblioteca però hi ha un problema 
de fiscalització que ha provocat 
aquesta demora de més de 4 
mesos. D'altra banda, Guanyem 
Badalona no descarta empren-
dre accions legals davant Inspec-
ció de Treball per aquest nou cas 
de manca de manteniment a les 
instal·lacions municipals.

 Els treballadors de Can Casacuberta 
 tanquen la Biblioteca fins que no es 
 millori el seu manteniment 

La Setmana

5

Comença la Zona de 
Baixa d’Emissions per-
manents 

342 badalonins han 
demanat la T-Verda 
de Transport

La plantilla de neteja de 
Can Ruti no descarta 
una vaga al gener 

A partir d’aquest dimecres, 1 
de gener,  la Zona de Baixes 
Emissions permanent funcio-
narà de dilluns a divendres 
en horari laboral, de 7.00 
a 20.00 hores, i  afectarà 
125.000 vehicles.  La Zona 
de Baixes Emissions perma-
nent té una superfície de 95 
quilòmetres quadrats, i entre 
els munic ipis inc lou Sant 
Adrià, però no Badalona. 

Un total de 342 veïns de la 
ciutat han desballestat el seu 
vehicle gràcies a la campan-
ya per treure del carrer els 
cotxes que més contaminen. 
Els par ticipants han rebut 
una targeta T-Verda que 
permet viatjar en transport 
públic de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona durant un 
període de 3 anys.  

La p lant i l la de nete ja de 
l ' h o s p i t a l  C a n  R u t i ,  n o 
descar ta fer vaga a par tir 
de gener si l'empresa Clece 
no s 'asseu a negoc iar la 
recuperació de les condi-
cions anteriors. Actualment, 
la plantilla, d'uns 180 treba-
lladors, treballa 37,5 hores 
amb un cont rac te de 35 
hores. UGT reclama recupe-
rar condicions anteriors.

Imatge de l’interior de la Biblioteca de Can Casacuberta 

Els treballadors
de Tusgsal recullen més 
de 4 tones de menjar 
Com cada Nadal, els treballa-
dors de l’empresa Tusgsal han 
lliurat uns 4.500 quilos d’aliments 
a l’Associació Amics del Gorg 
Mar de Badalona que gestiona 
bona part de les donacions que 
es fan des del Banc d’Aliments. 
Tot i aquesta quantitat, segons 
Amics del Gorg Mar, cada 
setmana necessiten més de 4 
tones de menjar per repartir. 

Actualitat-4-5.indd   2 24/12/2019   10:38:35
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Nadal | Carles Carvajal

Al barr i  de Canyet, en un 
jardí privat, trobareu aquest 
Nadal l'arbre més gran que 
s'ha instal·lat a Badalona. 
Això, però, no és casual. 
Es tracta de la casa par ti-
cu lar  de l  responsable de 
l 'empresa Nycsa ,  Car los 
Fernández, que s'encarrega 
de l'enllumenat nadalenc a 
les poblacions de Badalona, 
Santa Coloma de Gramenet i 
Sant Adrià de Besòs. L'arbre, 
de diversos colors, és una 
mica més gran que l'instal·lat 
aquestes festes a la plaça de 
la Vila.

Un veí de Canyet instal·la al seu jardí 
un arbre de Nadal més gran que el 
situat a la plaça de la Vila

WWW.FORNBERTRAN.CAT

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

Mantenint la tradició
dels nostres 

Tortells de Reis !!!
AF_BM_ANUNCI_NADAL_16_V1.indd   1 22/12/16   14:54

Imatge de l’Arbre de Nadal instal•lat a Canyet 
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El 41710 reparteix més de 
3 milions a Sant Crist

Nadal | Carles Carvajal

El 41710, un dels dos quarts 
premis que es va cantar a 
la Rifa de Nadal, va repartir 
17 sèries a Badalona i tres 
més a Barcelona, en dues 
administracions diferents. 
Està dotat amb 200.000 cada 
sèrie i suposa 1.000 euros 
per cada euro apostat .  A 
Badalona, les 17 sèries es van 
vendre a l’administració de 
loteria “La Bruixa del rock”, 
del carrer Àngel Guimerà, a 
Sant Crist. Aquí es van vendre 
un total de 3 milions 400 mil 
euros en premis. El propieta-
ri de l’administració, Carlos 
López, que fa poc que regenta 
l’administració, va explicar que 

el premi havia estat molt repartit 
per finestreta i també en un 
restaurant, D’orígens, de la 
Rambla de Sant Joan. 

Cau part d’un segon Premi 
de la Rifa a Montgat: 10989
L’administrac ió de loter ia 
número de Montgat, a la plaça 
de les Mallorquines, va vendre 
un pessic del segon premi del 
sorteig de Nadal. En concret, 
va repartir 1,25 milions d’euros, 
una sèrie completa. La seva 
propietària, Núria Parera, va 
explicar que només es van 
vendre una del 10989 perquè 
els havia arribat “en segona 
consignació”, ja que havien 
rebut pocs números acabats 
en 9 i n’havien sol·licitat més. 

Imatge de la celebració dels premis a l’administració del barri de Sant Crist 

Obert de nou el Parc de 
Lloreda després de diver-
ses millores 

Guanyem demana al 
govern que finalitzi els 
tràmits per protegir el 
Turó de l’Enric

Servei especial de 
recollida d’escombraries 
per Cap d’Any

Un cop s’han enllestit els princi-
pals treballs de millora i adequa-
ció efectuats en el parc de Llore-
da ja s’ha obert al públic. Tot i 
l’obertura al públic, durant les 
pròximes setmanes algunes 
zones verdes del parc roman-
dran delimitades per tanques 
metàl·liques amb l’objectiu 
d’assegurar que la gespa que 
s’ha plantat creix amb força.

Segons la formació, Guanyem 
Badalona en Comú, el PSC 
va frenar la possibilitat de fer 
una permuta necessària per 
municipalitzar els terrenys 
del turó. El govern liderat per 
Guanyem Badalona havia 
aturat la construcció d’un 
Mercadona al turó i havia 
fet tots els preparatius per la 
protecció de l’espai natural.

Amb motiu de la celebració del 
Cap d’Any, aquets dimarts 31 
de desembre, la recollida de 
brossa es realitzarà de 15h a 
22h. Pel que fa als carrers del 
barri del Centre, on la recollida 
es fa a través del sistema de 
posar i treure contenidors, el 
servei es farà el matí de l’1 de 
gener. Recordem que la zona 
perimetral del sector disposa de 
contenidors fixos.BADALONA UN INFINIT DE POSIBILITATS

Caritat, 29 · Badalona · 933 895 003
www.hostalsolimar.com
Info@hostalsolimar.com US DESITJA

UN BON NADAL!
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La Setmana en imatges

La ventada de la setmana passada deixa cops de vent de 85km/h a Badalona i algunes incidències 
Un any més, s’han celebrat diversos pessebres vivents a Badalona, com el de Sant Roc 
La sopa de pedres omple de tradició la Plaça de la Vila
El cicle “Nadal als barris” ha portat diverses arts a 4 zones diferents de Badalona
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Bàsquet | Jordi Creixell

Sense treva durant les festes 
de Nadal, la Penya encetarà el 
2020 amb dos partits consecu-
tius a l'Olímpic. El primer arribarà 
el proper diumenge 5 de gener 
(12.30h) davant de l'UCAM 
Múrcia i el següent serà el 
dimecres 8 contra el Morabanc 
Andorra (20-45h), en l'estrena 
del Top 16. A la Lliga Endesa 
els de Carles Duran es jugaran 
davant dels murcians seguir vius 
en la lluita per poder disputar la 
Copa del Rei de Màlaga. Serà 
clau no fallar contra els de Sito 
Alonso, que no estan fent una 
bona temporada i transiten per 
la zona baixa de la classificació 
però sempre són un rival molt 
incòmode. Tres dies després 
arribarà la primera jornada de 
la segona fase de l'Eurocup. 
El Morabanc Andorra serà el 
primer escull en un grup on 
també hi ha un altre equip de 
l'ACB, l'Unicaja, i el Tofas Bursa 
turc. El calendari definitiu del Top 
16 ja ha quedat definit. Després 
de rebre els andorrans, la Penya 

La recta final de la primera volta de l'ACB
i l'estrena al Top 16, primers reptes del 2020

S’acosta una nova edició, la 
número 41, del Torneig Júnior 
Ciutat de l ’Hospitalet. La 
competició tindrà lloc del 4 al 6 
de gener al Complex Esportiu 
de l’Hospitalet Nord i la Penya, 
com és habitual, no hi faltarà. 

El júnior disputa el torneig de l'Hospitalet 
El júnior verd-i-negre estarà 
enquadrat en el grup A, junta-
ment amb el Saragossa, l’NBA 
Global Academy i l’Hospitalet, 
mentre que a l’altre grup hi haurà 
el Barça, el Partizan, la selecció 
de la Xina i el Baskonia. 

Zisis, defensat per Pau Ribas en el derbi Penya-Barça. / Foto: D. Grau-CJB

visitarà la pista de l’Unicaja el 
dimarts 14 de gener i vuit dies 
més tard, el dimecres 22, tancarà 
la primera volta a casa contra el 
Tofas Bursa. El 28 de gener els 

verd-i-negres viatjaran a Turquia 
i després aniran a Andorra (4 de 
febrer), abans de cloure el Top 
16 a casa davant de l’Unicaja, el 
4 de març.

Primer triomf del Rugby Club Badalona a la 
Primera Catalana. Després de caure en la jornada 
inaugural contra el Terrassa (29-22), els Taurons 
es van rescabalar a casa tombant el BUC B per un 
clar 84-12. La competició tornarà el 12 de gener. 
/ Foto: @RugbyBadalona

Els Taurons clouen el 2019 amb victòria

El dissabte 4 de gener torna la lliga per al Seagull  
després de l'aturada per Nadal.  Les Gavines rebran 
el Deportivo Alabès a l'Estadi (16h) amb l'objectiu 
d'encetar el 2020 amb bon peu. L'equip basc és sisè, 
amb un punt més que les badalonines. 
/ Foto: X. Garcia

El Seagull reprèn la lliga contra l'Alabès

Sin título-1   2 24/12/2019   10:17:28
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Futbol | J.C.

El Badalona va sumar tres punts 
més contra l'Oriola (1-0), gràcies 
a una nova diana del badaloní 
Robert Simón, i ha tancat el 2019 
amb un somriure als llavis. Amb 
tres victòries consecutives, els 
escapulats han aconseguit sortir 
per primer cop de les places de 
descens directe i amb 19 punts 
s'han enfilat fins a la setzena 
plaça, la de la promoció. Encara 
tocarà seguir remant quan la 
lliga es reprengui el diumenge 
5 de gener, amb la visita dels 
badalonins al camp del Llagoste-
ra (12h), però és evident que els 
de Manolo González, que tornen 
aquesta setmana als entrena-
ments després d'uns dies de 

El Badalona surt de les places
de descens i tanca l'any amb optimisme

Els escapulats sumen quatre triomfs seguits entre lliga i copa. / Eloy Molina

festa per Nadal, han aconseguit 
capgirar l'espiral negativa. Una 
reacció que també va quedar 
palesa en l'eliminatòria de la 
Copa del Rei contra l'Oviedo, 
equip de la segona divisió. Els 

escapulats van eliminar els 
asturians amb autoritat, per 3-1, 
i ara se les veuran amb un equip 
de primera, el Getafe. El duel, el 
dissabte 11 de gener a les 7 de 
la tarda a l'Estadi.

Sin título-1   3 24/12/2019   10:18:45
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El mes de desembre de l'any 
1999, els mitjans de comunica-
ció nacionals, com la Vanguar-
dia, explicaven que la llavors 
alcaldessa de Badalona, Maite 
Arqué, demanava a l'Autoritat 
del Transport Metropolità que 
el metro arribés fins a la porta 
de l'Hospital Germans Trias 
i Pujol. Segons declaracions 
d'Arqué, d'ara fa 20 anys, s'havia 
de fer una revisió de la xarxa de 
metro perquè aquest s'ampliés 
fins a Can Ruti. Ja fa anys, que 
l'aparcament del centre sanita-
ri ha quedat obsolet i moltes 
vegades les línies de bus no 

L'exalcaldessa Arqué demanava 
que el metro arribés a Can Ruti 

Fa 20 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

ofereixen el servei que l'usuari 
de l'hospital demana. 20 anys 
després, el metro segueix sense 
arribar a Can Ruti, i tampoc en 
diversos barris que ja s'havia 
projectat fa dues dècades, 

com Sant Crist, Montigalà o 
Bufalà. En aquests 20 anys, 
l'administració només ha estat 
capaç de fer una estació de la 
L2, Badalona Pompeu Fabra i 
dues de la L10, La Salut i Llefià. 

LMe alegra que 3 millones 
de euros se queden en 
#Badalona, ciudad con gente 
maravillosa a la que le irá 
muy bien el dinero 
@Manuel7Arenas

Feia 5 anys que no hi havia 
una ventada tan forta en 
un mes de desembre, a 
#Badalona. Per trobar un cop 
de vent superior als 85 km/h 
cal recular fins al 13/09/2016 
(a causa de l’esclafit que hi 
va haver) 
@Oriol_RB

Falten parades, algunes 
tancades, falta esperit 
nadalenc... em sembla 
vergonyós i presa de pel pels 
veïns d Badalona la Fira de 
Nadal @jaumegasull

Opinio-18-19.indd   2 23/12/2019   12:50:12
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Podríeu demanar un reduc-
tor de velocitat a Matamoros/
Cueta? Un dia d'aquests hi 
haurà un accident seriós
@JoanTalarn

Un altre equipament de la 
ciutat que cau a trossos? si 
Badalona no genera prou 
recursos que l'Ajuntament 
ho expliqui @dravalanche6

Ara que es celebren els 
150 anys de l'Anís del Mono 
seria bo saber les edats i les 
ampolles que han sortit de 
Badalona @marc_es

500.000 de persones a Catalun-
ya pateixen el que es conei-
xen com a malalties minori-
tàries és a dir problemes de 
salut que afecten 5 o menys de 
cada 10.000 persones. Moltes 
d’aquestes malalties són patolo-
gies greus, cròniques i discapa-
citants que molt sovint no estan 
diagnosticades per la comple-
xitat i el desconeixement de 
la seva existència. Són motius 
suficients perquè TV3 i Catalun-
ya Ràdio els hagin dedicat, per 

segona vegada, la Marató que 
es va celebrar el passat 15 de 
desembre. La Sara Salinas, 
badalonina, és presidenta de la 
Federació Catalana de Malal-
ties Minoritàries. La Sara, té 
una filla, la Martina, que li van  
diagnosticar la malaltia quan 
tenia 20 mesos. La Martina va 
participar en un assaig clínic, a 
l’Hospital de La Paz, de Madrid, 
on havia de viatjar cada dues 
setmanes, des de Badalona, on 
viu, per sotmetre’s al tractament.  

La badalonina, Sara Salinas, presidenta 
de la Federació Catalana de Malalties 
Minoritàries 

El personatge

Ho hem vist al Facebook del TOT

T'agrada el pessebre 
d'aquest any a la plaça 
de la Vila?
Sí, m'agrada 58%
No, no m'agrada 23%
Cada any és el mateix 19%

Pròxima pregunta:
Creus que Badalona hauria 
de organitzar una festa
popular de Cap d'Any?
Sí, s'hauria d'organitzar
No cal organitzar-la

86 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres 
seguidors han opinat!

Montse Fornells
Pues imaginaros en los 
comercios de los barrios
David Barragues 
Badalona se ha transfor-
mado en un paraíso para el 
delincuente...
Judith Bassas 
Els lladres passegen pel 
carrer del Mar tant tranquils,i 
entren a les botigues a veure 
si poden obrir algun bolso 
d,alguna clienta(jo hi treballo 
i ho veig sovint)

Opinio-18-19.indd   3 23/12/2019   12:50:13
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Tres morts i diversos ferits en 
un incendi d’un edifici a Sant 
Roc la vigília del Dia de Reis

Tanca el Casal d’avis de Can 
Mercader després d’una 
sentència judicial per excés de 
soroll

Fan explotar el caixer automàtic 
de la Caixa del barri de Pomar

Malestar al Gorg per la 
instal·lació d’un bingo

Taxistes de Badalona ajuden a 
les dones que poden sentir-se 
insegures al carrer

Creix el nombre de places 
privades a Badalona per a 
persones amb mobilitat reduïda 

Febrer 

El govern de Badalona aprova 
el pressupost 2019 sense cap 
vot en contra

El Club Nàutic Betúo perilla per 
l’actual Llei de Costes

S’estrenen nous canvis a les 
línies de busos de Badalona

El gelater badaloní Albert Soler, 
millor gelater d’Espanya 2019

El Dimoni “del Mar” triat per 
cremar la Nit de Sant Anastasi

Març 

Un pare de l’escola Badalona 
Port en estat greu després 
de ser atropellat a la porta del 
centre

Els castellers obligats a marxar 
del seu local i l’Ajuntament els 
ofereix l’antic Mercat Maignon

Comencen les obres de 
remodelació de la carretera 
d’accés a Can Ruti 

Badalona busca seduir empre-
ses per ocupar 9 edificis buits 
de la ciutat

Sant Josep celebra aquest cap 
de setmana els actes centrals

L’església de Sant Josep 
celebra els seus 150 anys amb 
diversos actes 

Abril 

Un grup de bussejadors propo-
sa campanyes ciutadanes 
per netejar diversos punts de 
Badalona

Diversos camps de futbol 
de Badalona afectats per 
legionel·la

La comunitat educativa surt al 
carrer per denunciar la manca 
de planificació escolar

229 persones malviuen als 
carrers de Badalona segons la 
Plataforma sense sostre

Nicolás Laprovittola serà el 
Pregoner de les Festes de 
Maig en substitució de Jorge 
Javier 

Maig 

Albiol guanya les eleccions 
municipals amb 11 regidors, 
però necessita majoria, 14, 
per a governar

Comencen els treballs de 
descontaminació a la platja de 
la Vela

Vertice anuncia una amplia-
ció de la querella pel cas del 
Círcol

Un detingut per 
l’apunyalament d’un home en 
una baralla a la Salut

Llencen ous durant el 
Concert de Marta Sánchez i 
l’Ajuntament suspèn l’acte

Juny 

En un ple d’infart, i al darrer 
minut, Guanyem, ERC, Junts 
i En Comú fan Àlex Pastor 
alcalde de Badalona

ERC trenca amb Guanyem 
i tindrà grup propi a 
l’Ajuntament

Abusen sexualment una noia 
de 25 anys en un pis de la 
Salut

Obre el nou lateral de 
l’autopista, des de President 
Companys a Coll i Pujol

Tanca el mític bar del Centre 
Parroquial de Sant Josep 
per manca de llicència a la 
terrassa

RESUM DE LANY.indd   2 24/12/2019   10:01:30



Juliol 

Descoberta al solar de l’Estrella 
una vil·la romana des d'on 
s'exportava vi a tot l'imperi

Torna la Unitat Ciclista de la 
Guàrdia Urbana a la platja 
després de quatre anys

La manca de manteniment i 
l'aire condicionat espatllat fa 
tancar tres biblioteques

La platja presenta un molt mal 
estat després d’una tempesta

Badalona pateix una plaga de 
papallones, l'eruga peluda del 
suro

Agost 

Més de la meitat dels pisos 
turístics de Badalona no estan 
legalitzats

Polèmica política, entre Albiol 
i govern, per la seguretat a 
Badalona durant l’agost 

Sense peixos als aquaris de 
l’Escola del Mar per manca de 
manteniment dels climatitza-
dors 

Sant Josep estrena una nova 
il·luminació a l'agulla del 
campanar

Els Oques Grasses plat fort 
de la Festa Major d’Agost de 
Badalona

Setembre 

L’alcalde Pastor anuncia que el 

barri del Remei no acollirà un 
centre per a MENAS i obre una 
polèmica política

La Diada Nacional segueix el 
patró dels darrers anys amb la 
suspensió per pluja de l’acte 
institucional

El govern assegura al TOT que 
aposta per mantenir els cotxes 
a Francesc Layret fins que 
s'acabi el lateral

Un possible artefacte, a la 
platja del Cristall, crea una gran 
expectació. Finalment van ser 
unes pilones

Badalona premiada a Europa 
per la seva innovació en envelli-
ment actiu i saludable

Octubre 

Pugen els fets delictius a 
Badalona en un 6,7%, menys 
que la mitjana catalana

Fiscalia investiga 4 càrrecs, 
durant el mandat d'Albiol, per 
les antenes de telefonia de la 
Guàrdia Urbana

Quart accident, en un mes, a la 
cruïlla de Baldomer Solà amb 
Saragossa

Pugen un 80% el lloguer a uns 
veïns del Progrés, de 1.000 
euros a 1.800 euros

El radar que més multa a tot 
l'Estat es troba a la C-31 davant 
les Guixeres

Novembre 

L’enderrocament de l’edifici del 
Passatge de la Torre obliga a 
desallotjar a un centenar de 
veïns

12 joves identificats per 
nombroses bretolades a la 
façana marítima

El PSC s’imposa en 20 barris 
seguit d’ERC que guanya en 
13 en les eleccions generals 
del 10N

Un mort i tres ferits greus en 
una baralla amb desenes 
d'implicats al Gorg

El possible tancament del 
Centre Parroquial de Sant 
Josep evoca a una campanya 
per salvar l’edifici

Desembre 

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

Detinguts dos presumptes 
piròmans de l’onada de conte-
nidors cremats però segueix la 
crema de contenidors

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

Drogues, armes i 2 milions 
d’euros en un operatiu al barri 
de Sant Roc

PSC, Junts, C’s i SOM 
s’uneixen per fer fora Rosa 
Funtané a Montgat ena moció 
de censura
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12 imatges per resumir l’any 2019

L’incendi d’un edifici a l’Avinguda Marquès 
de Mont-Roig deixa 3 morts i diversos ferits

El Club Bétulo en perill per la nova Llei 
de Costes que el podria fer desaparèixer 

El dimoni del mar protagonista de les 
Festes de Maig 2019 

Àlex Pastor aixeca la vara d’alcalde 
després d’un ple d’infart 

El badaloní Toni Vera torna a guanyar el 
premi a millor croissant artesà de l’Estat

Descoberta al solar de l’Estrella una vil·la 
romana des d'on s'exportava vi a tot l'imperi
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10 anys de l’obertura del Pont del Petroli
obert a tots els ciutadans

El mal estat d’un edifici al Passatge de la Torre 
obliga a enderrocar l’edfici i deixa un centenar 
de desallotjats

La platja de Badalona continua perdent sorra i 
neix una plataforma per denunciar el seu estat

El vaixell Galiassa abandona Badalona per la 
brutícia al mar

El Centre Parroquial Sant Josep en perill per 
la manca de llicències i el projecte que vol 
tirar endavant l’Arquebisbat 

La Marxa històrica per la Llibertat
passa pels carrers de Badalona
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Dimarts 31 de desembre, 
Nit de Cap d’Any 

Concert de Cap d’Any amb els 
Versión Imposible, a les 24h, al 
Sarau 08911

Dijous 2 de gener

Taller de fanalets, de 10h a 
13h, a l’escola Lola Anglada, 
organitzat per El Micaquer 

La Fàbrica de joguines, dies 2, 
3 i 4 de gener, de 17h a 20h, a la 
nau 3 de l’Escorxador a La Salut 

Taller de fanalets i conte “El 
quart Rei Mag”, a les 17:30h, a 
l’AV de Bufalà, a la plaça Maria 
Aurèlia Capmany 

Taller de fanalets, a les 18h, a 
la Biblioteca de Sant Roc 

Divendres 3 de gener

Patge Reial, taller de fanalets 
i escriptura de carta als Reis 
d’Orient, de 10:30h a 13:30h, 

al Moll de Capitania, davant 
del quetx Ciutat de Badalona 
del port esportiu i pesquer de 
Badalona

Taller de fanalets, de 10h a 
13h, a l’escola Artur Martorell, 
organitzat per El Micaquer 

Taller de fanalets, de 10h a 13h, 
al Centre Cívic de Dalt la Vila

Recollida de les cartes a cà-
rrec dels Patges Reials, de 17h 
a 20h, a la plaça de la Vila 

Taller de fanalets, a les 17.30h, 
a la Biblioteca de Lloreda 

Taller de construcció de fana-
lets, a les 18h, a la Biblioteca de 
Llefià-Xavier Soto

Arribada del Patge Reial, a les 
18h, a la Masia de Can Canyadó 

Recollida de cartes dels Pat-
ges Reials, a les 19:30h, al local 
de l’AV de la plaça Constitució 
de Dalt la Vila 

Concert tribut a Marea, amb 
Besos de perro, a les 23:30h, al 
Sarau 08911

Dissabte 4 de gener

Taller de fanalets, de 10h a 
13h, al local de l’AV del Centre, 
al carrer Sant Miquel, 34

18

 Badalona 

19

Dimecres 1 de gener 
Primer bany nudista d'Any Nou a la platja del Coco  L'associació 
naturista de Catalunya ha convocat, per començar l'any 2020, un bany 
nudista a la platja del Coco de Badalona. La trobada serà a partir de les 
12h del migdia per començar l'any nou. La proposta està organitzada 
per l'Associació Naturisme de Catalunya. Si no patiu gaire pel fred us 
podeu apuntar en aquesta iniciativa. 
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Patge Reial, taller de fanalets 
i escriptura de carta als Reis 
d’Orient, de 10:30h a 13:30h, 
al Moll de Capitania, davant 
del quetx Ciutat de Badalona 
del port esportiu i pesquer de 
Badalona

Recollida de les cartes a cà-
rrec dels Patges Reials, de 17h 
a 20h, a la plaça de la Vila 

Els Pastorets al Círcol, a les 
18h, al teatre del Círcol

Concert tribut a M-Clan, amb 
D-fectos personales, a les 24h, 
al Sarau 08911

Diumenge 5 de gener, Nit 
de Reis

Visita dels Patges Reials i re-
collida de cartes als Mercats 
Municipals, de 10h a 13h, als 
mercats Maignon, Pomar, Sant 
Roc, La Salut i Llefià 

Arribada dels Reis d’Orient, 
a les 16:30h, al Pont del Petroli 

19

Cavalcada de Reis 2020, a les 
18h, sortida des de l’avinguda 
de Pius XII, cantonada amb el 
carrer de Ramiro de Maetzu 

Crida als Reis d’Orient, un cop 
passi la Cavalcada, al carrer del 
Carme, des de Francesc Layret 
i fins a la Rambla 

Cavalcada de Reis de Llefià, 
a les 19h, sortida de l’Avinguda 
Amèrica 33-43 

Dijous 9 de gener

Audició d'òpera: Aida, audició 
comentada d'aquesta òpera a 
càrrec de Ferran Compte, a les 
19h, a l’Espai Betúlia 

Montgat 
Dissabte 4 de gener

Visita del Carter Reial d’11.30 
a 14h al Mercat de Montgat 

Concert solidari de Nadal amb 
l'associació catalana de fi-

brosis quística Actuacions 
musicals, recitals de poesia, 
a les 18h, a la Sala Pau Casals

Diumenge 5 de gener

Cavalcada de Reis 2020 a 
Montgat, a partir de les 17:30h. 
Inici del recorregut de les carros-
ses reials pel barri Residencial 
Camí d’Alella i passaran pel 
Pla de Montgat, Turó del Mar, 
Les Vilares, Can Maurici, Can 
Ciurana i Les Costes 

Tiana
Diumenge 5 de gener

Cavalcada de Reis 2020 a 
Tiana, a les 18h, pels carrers 
del poble 

Dijous 9 de gener

Conferència "L'escultura con-
temporània als espais públics 
de Barcelona" a càrrec del 
professor d'Història Emili Muñoz, 
a les 18.30 h a la Sala Albéniz 
de Tiana 

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

ESCOLA 
BRESSOL
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Als carrers d’Alger els homes 
xerren i s’abracen. Darrere de 
les portes tancades, les dones, 
silencioses, s’avorreixen. Se-
parada de la vida de la ciutat 
per una finestra, una nena ob-
serva. Ella inventa. S’inventa 
a si mateixa. El somni és ne-
cessari. És a la pubertat, el seu 
pare no li ha parlat durant dos 
anys.

Mirada 
prohibida

Nina Bouraoui

Traducció de 
Anna Casassas 
Figueras

Facilitat per Saltamartí Llibres

20 de febrer de 1989. 57 jo-
ves es declaren insubmisos 
al servei militar obligatori de 
manera coordinada arreu de 
l’Estat. Els somriures i els 
cops a l’espatlla tracten de 
dissimular la tensió i la preo-
cupació que els tenalla. Amb 
raó. El seu «no» iniciaria una 
llarga batalla contra un dels 
principals exèrcits de l’otan.

Editorial

Insubmissió!

Joan Canela

Sembra Llibres

21

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 pu-
blicació, ni es responsabilitza de la 
vericitat de les dades facilitades pels 
anunciants.

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 210

Posa't en contacte amb 
nosaltres: 651 976 517 

comercial@totbadalona.com

Recomanem contes i joguines inclusius

Bones Festes!
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Estrenes de Cinema

1917 Espies amb disfressa

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:

Richard Jewell
Direcció: Clint 
Eastwood
Intèrprets:  Paul 
Walter Hauser, 
Sam Rockwell, 

Richard 
Jewell, un 
agent de segu-
retat americà, 
es converteix 

en un heroi a l'salvar milers de 
vides d'un atemptat amb bomba 
en els Jocs Olímpics d'Atlanta en 
1996.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Sam 
Mendes
Intèrprets: 
Andrew Scott, 
Richard Madden, 
Benedict Cum-
berbatch

Dos joves 
soldats reben 
una missió 
gairebé im-

possible durant la Primera Guerra 
Mundial: endinsar-se en les línies 
enemigues i lliurar un missatge.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Nick 
Bruno, Troy 
Quane

Pel·lícula 
d'animació 
que porta 
el cinema 
d'espies a al 
públic infantil. 
Will Smith i 

Tom Holland posen veu a l'agent 
secret més famós de món i a 
l'científic que li crea els gadgets, 
respectivament. 

Crítica:   Públic: 
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Cultura

Els tres teatres municipals de 
Badalona, el Zorrilla, el Principal 
i el Blas Infante, ja han presentat 
la seva programació pels primers 
mesos del pròxim any 2020. Una 
programació que inclou, com 
sempre, teatre, dansa i música, 
destacant el trentè aniversari del 
Festival Blues i Ritmes. Pel que 
fa a la programació, destaca la 
visita de l’actor Lluís Homar que 
arribarà al Zorrilla amb l’obra “La 
neta del senyor Linh”, de Philip-
pe Claudel. Durant el febrer, 
podrem veure un dels grans 
èxits del teatre català del darrer 
any, “La Rambla de les floristes” 

Nadal | Redacció

22

Els teatres municipals de Badalona 
presenten la programació del primer 
semestre del 2020 

de Josep Maria de Segarra, el 
15 de febrer, al Zorrilla. També 
durant el febrer, el 29, es repre-
sentarà “Esperant Godot”, de 
Samuel Beckett. Ja al març, el 
14, podrem veure a Badalona 
“Eva contra Eva” de Pau Miró, 

Carrer 
a carrer 

(Badalona 1905-1982). Metge, 
obtingué el títol el 1932. Especia-
lista en cardiologia. Compaginarà 
l’exercici de la medicina privada 
amb la càtedra de Patologia Mè-
dica de l’Hospital Clínic de Bar-
celona. El 1975, amb motiu de la 
seva jubilació, fou homenatjat.

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

Plaça del 
Doctor Niubó

Casagemes

Imatge de “La Rambla de les floristes” que arribarà a Badalona al febrer 

a l’abril l’obra “Cobertura” amb 
Bruno Oro i Clara Segura i per les 
Festes de Maig, al Blas Infante, 
actuarà Martirio i Chano Domín-
gez. Les entrades ja s’ha posat a 
la venda a les taquilles del teatre 
i al web del Zorrilla. 

Badalona torna a tenir aquest 
2020 la Fàbrica de Joguines, 
un magatzem reial on els 
ajudants de Ses Majestats els 
Reis d'Orient, els turnemis, 
treballen per tenir a punt les 
joguines per la nit del dia 5 de 
gener. Fins aquest dissabte, 
4 de gener, podeu visitar la 
Fàbrica a l’antic Escorxador 
del barri de la Salut. 

Una de les tradicions badaloni-
nes més especials és la crida als 
Reis. Un any més, un cop passi la 
Cavalcada, s’apagaran els llums 
del carrer del Carme per cantar 
la tradicional cançó badalonina, 
“Els Reis Vénen”. Com sempre, 
els Reis d’Orient faran possible 
una pluja de caramels pels més 
petits de casa. 

L’Ajuntament de Badalona ja ha 
convocat el vint-i-dosè concurs 
Crema’l tu!, Premi de Disseny 
del Dimoni de Badalona de les 
Festes de Maig. Els participants 
podran presentar el seu disseny 
abans del divendres 14 de febrer 
de 2020. Totes les bases del 
concurs les podeu consultar al 
web de www.badalona.cat 

Segueix la Fàbrica de 
joguines a l’Escorxador

La Crida als Reis, com 
sempre al carrer del 
Carme

Ja podeu dissenyar el 
dimoni que cremarà el 
2020
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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

Aquest Nadal pots fer alguna cosa bona per als demés. I per a tu: utilitza 
l’autobús per als teus desplaçaments. 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.
Al 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.

PER NADAL, 
L’AUTOBÚS ET PORTA A TOT ARREU

ORI_nadal_2019_badalona2000_190x270.indd   1 23/12/2019   15:48A5_TUSGAL.indd   1 24/12/2019   10:03:09
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Arribada dels Reis 
d’Orient, a les 18h, 
baixada des de la Con-
reria. Tal i com explica la 
tradició, Melcior, Gaspar 
i Baltasar passaran per 
Tiana guiats per l'estrella 
d'Orient. Ses Majestats 
aniran acompanyats pels 
patges i faran el reco-
rregut per els principals 
carrer de Tiana.

Cavalcades; 
horaris i 
recorreguts

Per Nadal, 
l'autobús 
et porta 
a tot arreu >
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Badalona
Els Reis d'Orient arribaran a  
les 16.30 hores, al Pont del 
Petroli. Els Reis i els patges 

recorreran la passarel·la de 
250 metres i a les escales 
del pont hi haurà la rebuda 
institucional. Allà l’alcalde 

lliurarà a Ses Majestats el pa, 
la sal i la clau perquè puguin 
entrar a totes les cases de 
Badalona.

A partir de les 17.30h, les ca-
rrosses reials començaran el 
recorregut des del barri Resi-
dencial Camí d’Alella i es diri-
giran al Pla de Montgat. Conti-
nuaran pel barri del Turó del 
Mar, Les Vilares, Can Maurici, 

Recorregut
Reis d'Orient

Can Ciurana, Pont de Tiana 
i Pare Claret, tocant al barri 
de Les Costes. Finalment, 
arribaran al carrer Marina, on 
es trobaran tot el seguici de 
comparses i animació que 
els acompanyaran per tot el 

carrer Marina i el Camí Ral. 
També hi haurà xocolatades 
en diferents barris Com en 
l’edició anterior, el recorregut 
finalitzarà a l'estació de Renfe 
de Montgat Nord. 

Per Nadal, 
l'autobús 
et porta 
a tot arreu >
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El Tortell de Reis és típic de 
Catalunya i la regió d'Occitània. 
Sembla ser, tot i que no està 
demostrat, que té un origen 
pagà i que ja els romans cele-
braven l'any nou amb un pastís 
semblant amb figuretes al seu 
interior. Per als nouvinguts a la 
terra, explicar-vos que es tracta 
d'unes postres dolces elabora-
des generalment amb farina, 
sucre, mantega, ou, pell de 
llimona i/o taronja, ametlla tritu-
rada i fruites confitades. El tortell 
té forma d'anella o cèrcol, amb 

una massa semblant al brioix, 
normalment farcit de massapà 
(tot i que hi ha que prefereix in-
novar i farcir-lo de crema, mel-
melada, nata o cabell d'àngel) i 
decorat amb els fruits secs i les 
fruites confitades de diferents 
colors que li donen l'aspecte 
tan característic. Al seu interior, 
camuflades dins del massapà 
del farcit, amaga dues sorpre-
ses: una figureta, normalment 
un dels tres reis mags de por-
cellana, i una fava seca. Un 
cop tallat el tortell en petites 

Tortells

 D’on ve l’origen 
 del Tortell de Reis? 

2726

FORN DE PA
PASTISSERIA
DEGUSTACIÓ

TLF. 93 460 66 70
Avda. Catalunya, 37

Forn Sant Pere
Productes Artesans

Carrer Sant Pere, 38
Tel. 659 22 05 89

Tots els nostres productes 
estan elaborats manualment i 
cuits a la llenya. Vine per Can 
Sant Pere i tasta el nostre pa, 
retroba’t amb el veritable gust 
d’ençà.
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DILLUNS 6 DE GENER  OBERT DE 7.00 A 13.00H.

T'esperem 
   el dia 
 de Reis!

Plaça de la Vila, 6 / 08911 BADALONA / T. 93 384 60 52

LX_ANUNCI_REIS_20.indd   1 10/12/19   17:10

porcions i repartides als comen-
sals, arriba el moment de trobar 
les sorpreses amagades. Tot i 
que el Tortell de Reis és típic de 
casa nostra, són molts els paï-
sos que celebren l'arribada dels 
Tres Reis Mags d'Orient amb 
unes postres similars. El primer 
exemple el trobem a Portugal, 
on és conegut com a "Bolo de 
Rei". Aquestes postres van arri-
bar també a algunes regions 
d'Amèrica Llatina, on es coneix 
com a "Rosca de Reyes". Una 
tradició similar la trobem en el 
"King Cake" d'algunes regions 
d'Estats Units, on la diferència 
recau en que la sorpresa de 
l'interior és un nen Jesús que 

obliga també a pagar el tortell 
al qui se'l troba. També al sud 
de França trobem un pastís 
molt semblant (inclòs hi ha qui 

afirma que l'origen del Tortell 
de Reis és de França) amb 
fruites confitades, que ells 
anomenen "Gâteau des Rois".
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Santiago Russinyol, 108
933 891 763

Encarrega els 
teus tortells

2928

Per què ha de pagar el tortell 
de Reis qui troba la fava?
Actualment el tortell de Reis 
amaga una fava i una figureta, 
que normalment representa un 
dels tres Reis d'Orient. Qui tro-
ba la figureta es posa la corona 
de cartró i qui troba la fava és 
qui ha de pagar el tortell. Però 
l'origen d'aquest costum prové 
d'una tradició més antiga, en 
què la fava designava el rei de la 
festa, qui per la seva riquesa ha-
via d'encarregar-se de pagar el 
pastís. A les festes saturnals de 
l'antiga Roma (grans festes de 
desembre) se celebraven grans 
àpats en què es nomenava un 
rei de la festa; la determinació 
per mitjà d'una fava posada dins 
del pastís constituïa un element 
endevinador comú als pobles 
d cultura clàssica.Durant molts 

anys va ser tradició a Catalunya 
que el 6 de gener el padrí rega-
lés el tortell de Reis al seu fillol, 
en el qual sempre s'hi posava 
una fava seca; la persona a qui 
li tocava la fava es posava la co-
rona de cartró i era nomenat rei 
(o 'rei de la fava'). El premi per 

haver estat coronat rei era pagar 
el tortell a qui l'havia comprat. El 
costum, però, ha canviat: el que 
troba la fava continua pagant el 
tortell, però s'ha quedat sense 
corona, que se la posa qui tro-
ba una figureta en el seu tros de 
pastís.
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receptes.cat

Ingredients: 
100 grams de Gruyère 
ben ratllat 
100 grams de Sbrinz 
ben ratllat
Pebre mòlt gruixut.

Elaboració
Barreja bé els dos formatges.
Folra amb paper de forn la 
safata
Reparteix bé la barreja de 
formatge en forma de rode-
lles d'aproximadament 6 cm 
Ø cadascuna, a la safata pre-
parada.
Cou al centre del forn prees-

calfat a 200 graus durant 4 a 
6 minuts.
Retira, deixa reposar breu-
ment, i deixa refredar so-

Encenalls de formatge

bre un bastidor. Si t'agrada, 
pots espolsar amb llavors de 
sèsam o rosella, abans de 
coure.

C/ de la conquista, 80 · 08912, Badalona
tel. 93 566 06 95 · www.pachito.com Horario: 13h. a 16h. · 20h. a 23h.

Menú de Medio dia LU A Vi 12.90€
Menus de grupo desde 19€
Taco Tuesday 2x1
Menu infantil
Servicio a domicilio 
con

VEN A CONOCERNOS

@panchito_oficial

Gastronomia
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600 g de Bacallà
Sal
100 ml de llet
Pebre blanc
Per la salsa de soja, taronja 
i poma: 
1 Pot de salsa de soja
1 Taronja gran

1 Poma gran

Elaboració
De la pasta fil.lo 
i la brandada:
Amb les fulles de pasta fil·lo, 
feu uns tubs, amb l’ajuda 
d’un motlle d’acer, i els po-

30

receptes.cat

Ingredients: 
4 Fulles de pasta fillo
Per la brandada: 
500 ml d’oli d’oliva
500 ml d’oli de gira-sol
3 Dents d’all

Caneló gran cruixent de 
brandada de bacallà amb 
salsa de soja, taronja i poma

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
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sem al forn fins que estiguin 
cuits. Ho reservem.
Posem els olis al foc, amb els 
alls, fins que estiguin daurats, 
i ho deixem refredar. Hi fem 
coure el bacallà i ho deixem 
refredar. Passem el bacallà, 
els alls i una part de la llet 
per un triturador, que quedi 
tot ben fi, i al mateix temps 
hi anem posant oli, a poc a 
poc, perquè es vagi muntant, 
com si féssim un allioli, fins 
que acabem la llet i l’oli. Rec-
tifiquem de sal i pebre blanc. 
Ho reservem. Deixem que re-
dueixi tot, rectifiquem de sal i 
pebre i ho reservem en fred.

Per farcir els canelons:
Amb una mànega de pas-
tisseria, farcim els canelons 
cruixents amb la brandada 

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

30

i els posem al forn 5 min a 
200 ºc.

De la salsa de soja, taronja 
i poma: En el got de la ba-
tedora elèctrica , hi posem el 
suc de la taronja, la poma pe-

lada tallada a daus molt pe-
tits i salsa de soja. Ho batem 
tot, ha de quedar una salsa ni 
molt líquida ni molt espesa. 
Segons veiem i posem més 
poma o més soja.
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Esmorzars de forquilla
Carns a la brasa i Peix de platja

Menú diari
Obert de dilluns a 

dissabte de 8.30 a 16h. 
i divendres nit

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

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

ticipació dels nostres lectors 
en aquest concurs i també 
als establiments Condis la 
seva col·laboració per oferir 
aquesta Panera de Nadal on 

no hi faltaven els productes 
més típics d'aquestes da-
tes, com el pernil, torrons, 
neules, begudes, xocolates 
i dolços. 

El passat dilluns, 23 de des-
embre, el Condis del carrer 
Guifré, 100 de Badalona, va 
ser l'establiment on Super-
mercats Condis, i el setma-
nari El TOT, van repartir la 
Panera de Nadal que aques-
tes festes hem sortejat entre 
els nostres lectors. Després 
d'un èxit aclaparador, amb 
més de 300 fotografies re-
budes de les vostres deco-
racions nadalenques, l'equip 
del TOT va triar la imatge 
i decoració de la Mercè 
Massip. Per part del Con-
dis, va entregar la Panera 
la propietària d'aquest es-
tabliment, l'Anabel Ciprès i 
per part del TOT, la nostra 
responsable comercial, Pi-
lar Rigol. Volem agrair, des 
d'aquestes pàgines, la par-

Entregada la Panera de Nadal del 
TOT i Condis a la Mercè Massip 

Moment de l'entrega de la Panera de Nadal al Condis 
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Redacció / amic.cat

Taules auxiliars: des de la 
clàssica taula de centre útil 

per col·locar qualsevol objec-
te, fins a una taula al costat 
del sofà o en un racó, exclu-
siva per a una lampadeta.

• Butaques: comptar amb 
una butaca individual és un 
plaer, a més que acostuma 
a quedar molt bé al costat 

 Mobiliari per al saló 

Llar

` `
CONSELLS CASOLANS 

Contra les taques 
de xocolata

Per eliminar aquest tipus 
de taques en teles de cotó 
pots aplicar sobre la zona 
a tractar aigua calenta o bé 
aigua a la qual hauràs afegit 
una mica de bòrax. 
Si es tracta de llana o seda, 
utilitza una barreja d'aigua 
i una mica d'amoníac. Si 
la taca és d 'ou, renta la 
tela amb detergent i aigua 
oxigenada diluïda en aigua. 
Una altra opció és fregar 
amb una esponja mullada 
en aigua freda i salada, 
després esbandir la tela fins 
que la taca hagi desapa-
regut.
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d’un sofà, ja sigui a to o d’un 
marcat contrast.

• Butaca de relax: perfectes 
per prendre’s un merescut 
descans. La majoria compten 
amb diferents posicions per 
estar-hi més a gust, i fins i 
tot en el mercat podeu trobar 
butaques de massatge amb 
les  qua ls  la  comod i ta t  i 
relaxació s’experimenten de 
ple.

• Divà: actualment un divà i 
una chaise long són mobles 
molt semblants, i  la seva 
funció és proporcionar un lloc 
on poder seure més còmoda-
ment que en un sofà. Són 
mobles especials per fer-hi 
una migdiada o llegir un llibre.

• Tamborets: poden ser utilit-
zats com a seients auxiliars, o 
com a reposapeus. I el millor 
de tot és que no ocupen gaire 
espai.

•  Pu fs:  comp le i xen una 
funció semblant als tambo-
rets, només que són molt 
més tous i d’un estil menys 
informal. Són adequats per a 
l’ús de joves i nens, i donen 
a l ’ambient  una cal idesa 
especial.
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Salut

El nou espai compta amb gaire-
bé 1.500 m2 d’instal·lacions 
mèdiques que estan dispo-
nibles per als seus pacients 
en dues fases diferents: en la 
primera fase, amb l’obertura al 
públic, el centre compta amb 
800 m2 d’instal·lacions i amb 
els serveis de Reumatologia, 
Urologia, Pediatria, Traumatolo-
gia –que es potencia de manera 
important amb l’ampliació de 
serveis relacionats amb aquesta 
especialitat i un nou servei de 
Traumatologia d’urgència–, i 
un nou servei de Rehabilitació i 
Fisioteràpia gestionat per Iriteb, 
centre de referència en rehabi-
litació a Badalona, amb més 
de 20 anys d'experiència. En la 
segona fase s’habilitaran 700 
m2 més amb la incorporació de 
més serveis i especialitats, com 

El Centre Mèdic Quirónsalud Digest 
amplia les seves instal·lacions a l’antiga 
seu de Balius

un punt d’extraccions per realit-
zar analítiques. Es preveu que 
aquest nou centre mèdic realitzi 
unes 4.000 visites mensuals. 
El Centre Mèdic Quirónsalud 
Digest és líder a l’àrea del Barce-
lonès nord i l’àrea del Maresme 
sud. Digest Grup Mèdic, un 
grup d’atenció ambulatòria de 
referència a Badalona amb més 

de 20 anys de trajectòria, creant 
el Centre Mèdic Quirónsalud 
Digest. Aquest centre, que 
compta amb més de 120 profes-
sionals i una cartera de més 
de 30 especialitats mèdiques 
i diagnòstiques, està ubicat al 
carrer dels Arbres 53.
Amb aquesta integració, el 
Grup Quirónsalud, pretenia 

Avgd. President Companys, 57 - 08911

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

Telf. 93 464 21 34
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oferir una cartera de serveis 
més  àm p l i a  en  aques t a 
àrea i augmentar el nombre 
d’hospitals amb què compta 
a la província de Barcelona 
–Hospital Quirónsalud Barce-
lona, Centre Mèdic Teknon, 
Hospital Universitari Dexeus 
i  Hospi ta l  El  Pi lar,  entre 
d’altres–, referents pels seus 
professionals de prestigi, la 
seva alta tecnologia i la qualitat 
assistencial reconeguda per 
pacients i usuaris.

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

Avda. Catalunya 45-47 
933 872 824

COSMÈTICA ECOLÒGICA
I OLIS ESSENCIALS

A partir de 30€ "DEMANA 
EL TEU REGAL" TOT L'ANY

PROMOCIÓ 
20% EN GELEA 

REIAL

DIETA ACTIVA
ET VOLS APRIMAR?

TENS ANSIETAT?
LA TEVA SOLUCIÓ?

AURICULOTERÀPIA I 
DIETES 

PERSONALITZADES
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Tendències

bellezaactiva.com
  

El Cap d'any està molt a la vora i 
des d'aquí volem oferir-te alguns 
consells perquè estiguis enlluer-
nador aquestes festes. Pren 
nota!
Precisos i de resultats visible-
ment immediats. Aquestes són 
les qualitats dels cosmètics i 
tractaments que has de triar en 
aquests moments que surten 
de la teva rutina diària i en els 
quals vols mostrar la teva millor 
imatge. En primer lloc necessi-
tes esborrar del teu rostre i cos 
tot signe de fatiga... Per a això, 
la cosmètica flaix acudeix en la 
teva ajuda amb el propòsit de 

 Tips per brillar aquest Cap d'Any

rejovenir i revitalitzar la pell a 
contrarellotge, fins i tot en els 
casos més difícils.
Reserva un parell d'hores per 

a preparar-te per a la festa. En 
aquest temps has de posar a 
punt la teva roba, complements i 
calçat, a més de preparar la teva 

Guifré, 82 · 93 397 71 56

LES ÚLTIMES TENDÈNCIES 
I ELS MILLORS PREUS!

GARANTIA DE QUALITAT

NOVES
COL·LECCIONS!

Disposem de taller de joieria i de 
reparació de totes les marques de 

rellotges

joieria - rellotgeriaF
ot

o:
 J

or
d

i M
on

tll
eó
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pell, pentinar-te i maquillar-te. El 
resultat valdrà la pena!
• Neteja el teu rostre amb un 
producte en escuma i, a conti-
nuació, una llet o crema neteja-
dora. Tonifica el rostre i asseca'l 
amb un 'tissue'.
• Realitza't un píling facial i a 
continuació aplica't una màsca-
ra, per exemple, il·luminadora. 
Amb ella sobre el teu rostre, 
submergeix-te en un plaent 
i relaxant bany d'escuma. Si 
estàs relaxada el teu rostre ho 
reflectirà en forma de major 
lluminositat i trets sense crispa-
cions. Recorda que la tempera-
tura del bany no ha de superar 
els 38 °C.
• Fora ja de l'aigua, seca el teu 
rostre i cos suaument, amb 
lleugeres pressions. Aplica 
sobre el teu cos una crema 

hidratant, a poder ser de la 
mateixa gamma del perfum que 
utilitzaràs.
• Si has decidit anar a la perru-
queria perquè et facin un 
pentinat especial, aquest és el 

moment. Si per contra penses 
pentinar-te tu mateixa, posa't 
en marxa.
• Ja estàs pentinada. Ara no 
oblidis buidar el teu rostre de 
cabell, almenys momentània-

TASACIÓ GRATUÏTA SENSE COMPROMÍS
T’OFERIM EL MILLOR PREU

DINERS A L’INSTANT
NO TANQUEM AL MIGDIA

COMPRA-VENDA OR I PLATA
Metro Pompeu i Fabra - Sortida Martí i Pujol
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Centro de Terapias Orientales

Regala salut
Acupuntura,
Massatges
i més

Mercè, 45 - Badalona
 Tel. 663 389 839

www.acupunturabadalona.com

Tenim vals regal

¿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

930 044 310 
Carrer Sant Pere, 136 local

Per aquest Nadal 
patinets elèctrics 

a Catalonia 
Cicles!

Us dessitjem
 feliç Nadal! 

ment, per a procedir al maqui-
llatge. Després ja ho retocaràs.
• Arriba el moment d'utilitzar el 
cosmètic imprescindible per a 
aconseguir un èxit rotund en el 
nostre aspecte: els cosmètics 

flaix en forma d'ampolla monodo-
sis. Més a baix t'expliquem com 
utilitzar-los.
• Ara ja pots utilitzar el color. Cal 
començar pel fons de maqui-
llatge, que ha de ser el més 

semblant al teu color natural de 
pell. Sobre ell pots fer alguna 
correcció, com per exemple de 
granets o d'ulleres, però deus 
difuminar-les perfectament 
realitzant lleugers copets sobre 
els límits d'aquesta. També 
pots il·luminar algunes zones 
del rostre perquè tinguin major 
protagonisme. A continuació 
ja pots utilitzar la resta dels 
cosmètics de color tant per a 
ulls, les galtes i llavis.

Tres idees que et poden ajudar
• És convenient preparar el 
rostre amb una higiene facial 
realitzada en un saló de bellesa. 
La pell resplendirà molt més i 
qualsevol cosmètic actuarà de 
forma més eficaç.
• Si et maquillaràs d'una forma 
especial, realitza una prova uns 
dies abans per a veure quin és 
el resultat.
• Guarda sempre en la teva 
bossa una barra de llavis per 
als retocs i uns pols translú-
cids per a neutralitzar possibles 
lluentors en el teu maquillatge 
durant la festa.
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

El sexe i les silencioses 
lluites de poder, poden 
estar presents. Una 
persona del sector de 
l'amistat et pot atraure 
molt, però sembla que 
de moment no passes a 
l'acció.

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Venus a Aquar i  a l 
sectorde la professió 
pot oferir oportunitats. 
Amb el Sol transitant 
per Casa IX a prop de 
Júpiter, potser faràs un 
viatge. Estàs obert a la 
diversió.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Moviment social en 
aquests d ies, amb 
interessants converses al 
voltant d'una taula. Amb el 
Sol entrant ja a Casa VIII, 
pots sentir-te més emotiu 
i una mica més reflexiu.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

Venus activa el teu sector 
de l'amor i algú pot entrar 
a la teva vida durant el 
trànsit. També és possible 
que et retrobis amb velles 
amistats en aquests dies.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

El Sol entra a la Casa 
III i s'acosta a Júpiter. 
Entres en una etapa 
més comunicativa i 
disposaràs de més bon 
humor. Retrobament amb 
germans, sobretot si viuen 
lluny.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Necessites verbalitzar 
un assumpte, que fins 
ara, tenies amagat, però 
no et precipitis. Sembla 
que els teus hàbits de 
salut demanen una 
revisió, potser un nou 
enfocament.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

El Sol comença a transitar 
per Casa VII. Dies de 
molta activitat, amb 
trobades i celebracions 
diverses. Si estàs cercant 
feina, sigues prudent, no 
tot és el que sembla.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

El Sol entra al sector laboral 
i de la salut. A la feina 
pots començar una nova 
etapa en la qual et confiïn 
més responsabilitat. 
T'enfoques en millorar la 
salut i hàbits.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Cercaràs la millor manera 
de gaudir en família. Amb 
la parella pot donar-se un 
malentès, sigues clar. Si 
no tens parella, el sector 
afectiu s'activa amb noves 
coneixences.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

Felicitats! El Sol entra al 
teu signe iniciant un nou 
cicle. És un any especial 
per la conf igurac ió 
astrològica del moment. 
Venus transita el sector 
econòmic, protegint-lo.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

Amb Venus al teu signe, 
et sents més amorós. 
Cerques l 'equilibri i 
practicar l'empatia vers 
els altres. En aquests 
dies, amb el Sol a Casa 
XII, pots viure certa 
enyorança.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Toca redefinir objectius 
professionals i ser més 
concret. Aprofita aquests 
dies que potser tens una 
mica més de temps lliure, 
per començar l'any nou 
amb idees renovades.

Facilitat Imma del Destí · AMIC

Horòscops

Frases cèlebres Dites

«La millor manera de co-
mençar alguna cosa és deixar 
de parlar i començar a fer-la»

Walt Disney

«Càrrega que plau no pesa»
Quan una cosa agrada, no importa les hores i la 
feina que hi has de dedicar, ja que ho fas a gust.
en castellà: sarna con gusto no pica
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Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

C/ Galileo 19 Bjs  Badalona 08912 · Telf. 93 460 02 55
hola@asesoriaarribas.com  · www.asesoriaarribas.com

-  Herencias
-  Contabilidad de empresas
-  Asesoramiento Laboral
-  Constitución de sociedades
-  Autónomos
-  Extranjería
-  Rentas
-  Cambios de nombre
-  Inmobiliaria
-  Alquileres
-  Seguros

PASSATEMPS.indd   3 19/12/2019   16:25:10



42

Anuncis per paraules

TREBALL
 

CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y l impieza. Fi ja o por 
horas. 666 903 111
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y l impieza. Fi ja o por 
horas. Disponibilidad inmedia-
ta. 602 802 984 • 612 527 229
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. Por horas. Dispo-
nibilidad inmediata. 612 515 308

SEÑORA BUSCA trabajo 
para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. 
Fija o por horas. Disponibili-
dad inmediata. 698 773 147
CHICA BUSCA  t raba jo 
para cuidado de personas 
mayores, niños y limpieza. 
Fija o por horas. Con estudios 
de Enfermería. Disponibilidad 
inmediata. 641 413 824
CHICA BUSCA  t raba jo 
para cuidado de personas 

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

mayores, niños y limpieza. 
612 267 267
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de personas mayores, 
niños y l impieza. Fi ja o por 
horas. Disponibilidad inmedia-
ta. 623 269 452

 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 

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
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INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT AL CENTRE: 

TODO PARA TUS CELEBRACIONES DE COMUNIONES, BAUTIZOS, 
BODA, ANIVERSARIOS, MESAS DULCES (CANDY BAR), PASTELES 
PERSONALIZADOS ,RAMOS, CONOS

Horari: Dilluns a divendres de 16.30 a 20.30h.  
Dissabte i diumenge de 11 a 20.30h.
Ara també a Facebook.com/dimoni.dolç

SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 687 73 50 63
dimonidolcbdn@gmail.com · Faccebook   - instagram

Preu: 0,35€/paraula

Necrològiques
23 de desembre
• Dolores Chaparro Diez 
• Manuel Cortés Campos
• Joaquina García Carmona
• Pedro Nàger Altadill
• Joan Bejiga Corzo
• Juan Antonio Utrera Moreno
• Lluís Polo Puig

22 de desembre
• Luis Gaona Sorando
• Pedro Cano Castro
• Rosa Botey Pérez 
• Esteban López Lahiguera 
• Josefa Duarte Perera

21 de desembre
• Manuel Padilla Peregrina
• Josefa Hervás Cebrián
• Olga Sanmartín Pérez
• Antonio Gallego Frias 
• Montserrat Oliveras Costa
• María Mondejar Heredia
• Carmen Guirao Sánchez
• Maria Pilar Prat Doménech
• Juana Rescalvo Martínez
• Faustino Bolivar Bolivar
• Manuel Peribáñez Herver

20 de desembre
• Carmen Cuera Cazorla
• Miquel Grogués Martínez
• Luis Suanzes Burguete
• Pepe Luis Fernández Cortés
• Eduardo Catalá Tejada
• Adriana Florensa Martí
• Isabel Suárez Alpiste
• Teresa Carvajal Boal
• Josefa Pulido Expósito

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 

AMISTATS

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

Dades facilitades per Pompes Funebres

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

SE BUSCA LOCAL 
DE 300-400M DIÁFANO POR EL 

CENTRO DE BADALONA. 
TEL 673 742 140

Carrer de Lleó, 35 · 933 89 17 57

HORARI: 9 a 13 · 16 a 20
DISSABTE MATÍ: 9.30 a 13.30

Badalona 
tintorería

CLASSIFICATS.indd   3 24/12/2019   10:40:31
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idealista.com

El Tribunal Suprem ha dicta-
minat que aquel ls consu-
midors que van tenir una 
clàusula sòl en la seva hipote-
ca tenen dret a reclamar la 
devolució de les quantitats 
pagades indegudament , 
encara que el préstec estigui 
ja vençut. La sala civil de 

l'Tribunal Suprem ha senten-
ciat en un cas d'uns clients de 
Caixa Rural que van contrac-
tar una hipoteca en ple boom 
immobiliari, que incloïa un 
interès mínim a pagar de 
l'4,5%. Malgrat les reclama-
cions posteriors, els hipote-
cats no van gaudir en la seva 
quota de la forta caiguda de 
l'euríbor dels anys posteriors.
A l'vendre l'immoble hipote-
cat el 2015, amb la conse-
g ü e n t  c a n c e l · l a c i ó  d e 
l'préstec, la caixa va arxivar 
les reclamacions. Però els 
consumidors van seguir el 
camí judicial, primer en un 
Jutjat de Primera Instància 
com a l'Audiència Provincial. 
Tots dos van desestimar la 
demanda, argumentant que 
el crèdit ja estava extingit. 

No obstant això, al Tribunal 
Suprem ha dictaminat que els 
jutjats inferiors van aplicar la 
norma de manera incorrecta 
i aclareixen que, els deman-
dants poden reclamar els 
diners indegudament pagats 
tot i que el crèdit estigui extin-
git.

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

El Suprem avala que es pugui reclamar
la clàusula sòl d'una hipoteca ja vençuda 

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

Bon Any Nou!
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Estrenes de Nadal

Badalona Recuerdos

Si voleu enviar imatges antigues 
pots enviar-nos un correu a:
recuerdosbdn@gmail.com 

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 

BadalonaRecuerdos.indd   1 23/12/2019   10:57:28
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

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

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

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: 8:00h a 13:30h

Feliz 2020!
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PACK NAVIDAD 
SÓLO HASTA
EL 4 DE ENERO!

por sólo180€/m2

CONJUNTO DE BAÑO
MUEBLE 80cm
• 2c+ pica porcelana.
+ Espejo liso.
+ Monomando lavabo
   Eco-Project XL.
+ Desagüe completo
  con válvula automática
  clic-clac.

1P GRESS ARGENTONA195.indd   1 23/12/2019   11:45:49
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