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La Setmana

L’Ajuntament espera l’informe
tècnic definitiu per avaluar com
s’arreglarà el Pont del Petroli
Temporal | Carles Carvajal

Han passat tres setmanes
del temporal Gloria i Badalona segueix fent balanç d’unes
destrosses que costarà molt de
temps, i diners, en solucionarse. Tal i com avançava el darrer
número del TOT, l’Ajuntament
ha fet un primer balanç dels
diners que constarà arranjar
part de les destrosses, sobretot d’equipaments municipals
i infraestructures, en uns 7
milions d’euros. Una de les
parts més afectades ha estat
el Por t de Badalona, amb
força desperfectes sobretot al
passeig del dic. Pel que fa al
Pont del Petroli, des del primer
moment ja va comprovar-se
que els desperfectes serien
molt impor tants. De fet, al
moment de tancar aquesta
edició del TOT, l’Ajuntament
estava a l’espera de poder

rebre l’informe tècnic de l’estat
del pantalà. Fonts municipals,
però, ja avançaven dimecres
que el Pont esta molt tocat i que
no serà fàcil la seva remodelació. Tot i això, el darrer de
l’Ajuntament de Bad alona
sumava a totes les forces polítiques de la ciutat, excepte el PP
que va marxar de la sessió, en
una declaració institucional
per arreglar el Pont. La part
més afectada, la peixera del
final del pantalà, està gairebé
destrossada. En aquest punt,
hi ha dues pilones partides en
dos i a dalt, a la plataforma final,
estan totes les fustes trencades i arrancades, entre elles
la Rosa del Vents que s’havia
instal·lat al mig. A la part de la
passarel·la, segons diverses
observacions a simple vista,
s’han pogut detectar algunes
j u nte s m a l m e s e s i t a m b é
un parell de pilones, de la

Foto: Badalona Mar

passarel·la, que han cedit. De
fet, en alguns vídeos que s’han
publicat a les xarxes socials,
també al TOT, es poden veure
clarament aquestes pilones
dins del mar totalment trencades. Durant els darrers dies,
l ’Ajuntament d e Bad alona
h a x i fr at , e n u n a p r i m er a
estimació, en 1 milió d’euros
p o d er r e m o d e l ar e l Po nt ,
però aquesta xifra no s’ha fet
amb l’informe tècnic, pendent
d’arribar a l’Ajuntament.
L’A ju n t a m e n t i n s t a l · l a r à
balises al voltant del Pont
Molts submarinistes, embarcacions i amants de la fotografia s’estan acostant aquests
dies al voltant del Pont del
Petroli per comprovar in situ
les destrosses del pantalà.
L’Ajuntament ha fet una crida
p e r q u è n i n g ú s ’h i a c o s t i,
per motius de seguretat. Els
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submarinistes de Sasba,
s’han mostrat preocupats per
la flora i la fauna que viuen
sota les pilones del Pont.

Una persona a la punta del Pont del Petroli, aquest dimarts,
tot i la prohibició d’accedir. Foto: @enricgsola

desperfectes del Pont poden
ser un perill per les persones
que s’hi acosten. El govern
muni c ipal ha ex pli c at que
durant aquesta setmana

s’instal·laran unes balises
provisionals fins que arribin
unes amb llums, enviades
per Capitania. D’altra banda,
a l g u n e s e nt i t at s, c o m e l s

Ta n q u e s p e r e v i t a r q u e
ningú accedeixi al Pont
Des del primer moment,
l ’A j u n t a m e n t h a i n s t a l·l a t
tanques per evitar que ningú
entri al Pont del Petroli. Tot
i a i xò, i s o bretot a tr avé s
de les xarxes socials, hem
vist persones que han
saltat aquestes tanques per
accedir-hi. Una vegada més,
l ’A j u n t a m e n t h a d e m a n a t
la col·laboració de tothom,
i sobretot per motius de
seguretat, demana que ningú
entri al Pont. El consistori
ha volgut fer una crida a la
prudència.

El passeig del dic del
Port de Badalona
tancat
Un del punts que més va patir
els efectes del temporal ha
estat el Port de Badalona. El
passeig del dic va ser un dels
punts que més va rebre la
força de les onades, en alguns
casos fins a 7 metres. Alguns
trams del passeig del dic han
patit desperfectes, amb grans
forats, que durat les pròximes
setmanes s’hauran d’arranjar.
De moment, des de Marina
Badalona han confirmat que el
passeig del dic seguirà tancat
temporalment per motius de
seguretat. La porta d’accés,
des del passeig marítim, resta

Destrosses al passeig del dic. Foto: Marina Badalona

tancada, igual que les escales.
La resta de serveis afectats pel
temporal, dins del recinte del
Port, s’han restablert durant
els darrers dies. D’altra banda,
la platja de la Marina, situada al sud del recinte portuari

ha perdut uns 2.000 metres
cúbics de sorra, a causa del
temporal. Aquesta platja va
regenerar-se l’any passat a
partir d’un procés de descontaminació d'aquesta zona del
litoral.
5
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Detenen un home per agredir dos
Mossos i un treballador d'un centre
de menors de Bufalà
Tancament a la seu
d’inversió Azora dels
veïns del carrer Indústria

Els fets van passar aquest dilluns a l’Avinguda Martí i Pujol
Societat | Redacció

Els Mossos d'Esquadra van
detenir dilluns un home per
agredir dos agents just després
d'haver colpejat amb una branca
un treballador d'un centre de
menors estrangers de l’Avinguda
Martí Pujol, al barri de Bufalà.
La policia va rebre un avís poc
abans de les 11 hores d'un home
que estava a la porta del centre
increpant els usuaris i els treballadors. De fet, va agredir un
d'ells, causant-li lesions lleus,
i va intentar colpejar també un
dels menors. Quan els agents
es van personar, els va agredir,
i per això va ser detingut per un
delicte d'atemptat a agents de
l'autoritat. Es tracta d'un home
de 32 anys, nacionalitat espanyola i veí de Badalona. Segons
la Unitat Contra el Feixisme i
el Racisme (UCFR), el treballador del centre va rebre una
forta pallissa i dos menors van
ser colpejats pel detingut. Tot
i aquesta versió, familiars del
detingut van explicar al TOT que
els menors van agredir al detin-

gut, dins d’un bar, i fins i tot van
trencar un vidre de l’establiment.
Els conflictes, segons veïns de
la zona, són habituals al voltant
d’aquesta casa que acull menors
estrangers no acompanyats.
Generalitat i Ajuntament es
personaran contra l’agressor
El conseller Chakir el Homrani
ha anunciat que la Generalitat
es personarà com a acusació
particular contra l'agressor, igual
que l’Ajuntament de Badalona.
Diversos partits polítics i entitats
socials han emès comunicats
contra aquesta agressió. D'altra
banda, la Unitat contra el feixisme i el racisme del Baix Besòs
també han condemnat aquests
fets. Per la seva part, el regidor
del PP, Xavier Garcia Albiol ha
titllat d’inadmissible l’agressió de
diluns a Bufalà, però ha lamentat
que no es defensi amb la mateixa
celeritat els veïns que pateixen el
comportament d’una part dels
menors residents en aquesta
casa. Albiol ha demanat, a través
d'un comunicat, que es tanqui
el centre.

El Sindicat de Llogaters alerta
que les polítiques dels fons
d'inversió com Azora, que
decideixen apujar els lloguers
fins a un 80 per cent "sense ni
tan sols posar-se a negociar
amb els veïns", acaben sent un
problema a tot Catalunya perquè
les seves pràctiques influencien
el mercat. Un grup de llogaters,
alguns de Badalona, van fer una
tancada dilluns a la seu d’Azora.

Nou contracte per
millorar els jocs infantils
de Badalona
Aquesta setmana ha entrat
en vigor el nou contracte
de serveis de manteniment,
reparació, reforma i millora de
totes les àrees de jocs infantils i de les àrees equipades
amb elements biosaludables de la ciutat de Badalona. L’Ajuntament destinarà,
segons ha anunciat, 275.000
euros durant els pròxims 4
anys.

Gener amb pujada
de l’atur a Badalona,
Montgat i Tiana
L’any comença amb números
negatius pel que fa l’atur a
Badalona. Durant el gener
s’han registrat 72 persones
més a les llistes d’aturats. Ara
mateix, Badalona té 13.700
aturats. A Montgat, 15 persones s’han afegit a la llista de
persones sense feina i a Tiana,
durant el gener, han estat 7 les
persones aturades més.
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RESTAURANTE

SHAN HAI CITY
en badalona desde 1990

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

menús especiales

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

3,75€
3,70€
1,70€
1,50€
1,95€
3,25€
3,25€
3,25€
3,25€
3,70€
3,65€
3,25€

ARROZ Y TALLARINES
20.Arroz con Curry
21.Arroz Frito Tres Delicias
22. Arroz Frito con Ternera
23. Arroz Frito con Pollo
24. Arroz Frito con Gambas
25.Arroz Especial
26.Arroz Blanco
27.Tallarines con Tres Delicias
28.Tallarines con Ternera
29.Talarines con Pollo
30.Tallarines con Gambas
31.Tallarines Hong Kong
32.Tallarines Chinos a la Plancha
33.Fideos con Tres Delicias
34.Fideos con Ternera
35.Fideos con Pollo
36.Fideos con Gambas
37.Fideos Japoneses a la Plancha

3,80€
3,75€
3,45€
3,45€
4,15€
5,75€
1,60€
4,75€
4,50€
4,50€
4,95€
5,50€
6,10€
4,95€
4,70€
4,70€
5,10€
6,10€

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

5,85€
5,30€
5,95€
5,30€
5,30€
6,50€
5,40€
5,30€
5,70€
5,30€
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
62.Gambas con Salsa de Ostras
63.Gambas con Cebolla
65.Gambas a la Plancha
66.Gambas con Curry
67.Gambas con Champiñones
68.Gambas. Bambú y Setas Chinas
69.Gambas con Salsa Picante

7,25€
7,25€
7,25€
8,50€
7,25€
7,25€
7,60€
7,25€

FRITURAS
74.Cerdo Agridulce
82.Langostinos Estilo Japonés
83.Ternera Frita Estilo Chino
84.Pollo Frito Estilo Chino
86.Wan Tun Frito
89.Patatas Fritas
90.Alas de Pollo Fritas

4,95€
7,80€
5,40€
5,40€
3,30€
2,90€
4,55€

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

7,25€
7,25€
8,95€
7,25€
7,25€
7,25€

PLATOS ESPECIALES
12,50€
100.Pato Asado Pekín
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

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

93 397 91 63 · 658 918 151 · restauranteshc@gmail.com
Av del Marqués de Mont-Roig, 72-74
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Guanyem proposa un govern
de concentració d’esquerres
Política | Redacció

Guanyem va fer una crida,
diumenge, a conformar un
govern de concentració amb
tots els partits "democràtics"
i sense el PP perquè, segons
aler ten, l'ajuntament "està
e n ban c ar rot a tè c ni c a tot
i comptar amb plena salut
econòmica". En un comunicat,
van lamentar que el govern
actual de PSC i Badalona en
Comú "no ha respectat cap
dels compromisos" i assegurava que la interlocució política amb el PSC "és pràcticament inexistent o ineficaç".
A més, van advertir que qui
s'endú "el rèdit" de la situació
és "la xenofòbia i el populisme
de Xavier García Albiol i el
PP". La formació assegura
que aquest pacte, que obren
a ERC, PSC, Badalona en
C omú i JxCat, és "l'úni c a
solució possible" i reclamen

"un govern de majoria amb un
lideratge polític clar i rotund"
que, de fet, creuen que hauria
d'encapçalar Dolors Sabater.
ERC es desmarca de la
proposta de Guanyem
El grup municipal d'ERC a
l'Ajuntament de Badalona es
va desmarcar ràpidament de
la proposta de Guanyem. "Ara
mateix no es donen les condicions necessàries", assegur e n e n u n c o m u n i c at . El s
republicans consideren que
abans de plantejar aquest és
"imprescindible" que abans hi
hagi "un debat en profunditat
entre les forces de progrés"
per "millorar les sinèrgies"
entre partits. Tot i deixar la
porta entreoberta, des d'ERC
insisteixen que per construir
majories àmplies de progrés a
la ciutat "existeixen diferents
vies, no únicament des del
govern".

Neix el portal Badalona Today

Veïns de Montigalà demanen una ordenança que
reguli els clubs cannàbics
L’obertura, durant els darrers
mesos, de tres clubs cannàbics
en menys de 150 metres de
distància, a Montigalà, ha fet
aixecar les alarmes del veïnat
d’aquesta zona. Els veïns han
demanat, aquest dimarts, que
l’Ajuntament estableixi una
nova ordenança d’aquest tipus
d’establiments. Els veïns lamenten que s’ha incrementat la
sensació d’inseguretat a la zona.

Ramon Sanahuja,
nou gerent del Consorci
Badalona Sud
El Plenari del Consorci Badalona Sud ha nomenat Ramon
Sanahuja i Vélez com a nou
gerent. Sanahuja havia estat
director d’Atenció i Acollida a
persones migrades i refugiades
de l’Ajuntament de Barcelona.
D’altra banda, aquesta setmana
s’ha reobert el punt d’atenció a
la nova ciutadania de Badalona Sud, que feia mesos estava
tancat per manca de contracte.

Un premi d'una escurabutxaques motiu d'una
baralla

Fa pocs dies ha nascut a les
xar xes, el por tal Badalona
Today, un web amb notícies
fetes amb humor sobre la ciutat

i sobre els polítics badalonins.
Una de les darreres entrades fa
referències al Pont del Petroli i
el popular Xavier García Albiol.

Aquest dimecres, entre les 5 i les
6 de la matinada, van cremar 7
contenidors, tres motocicletes i
un vehicle en diversos carrers
de Badalona. Els primers quatre
contenidors van cremar a la
carretera de Santa Coloma, les
tres motos a l’Avinguda Sant
Salvador cantonada amb carrer
Guasch i un cotxe a l’Avinguda
Almeria.
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Un projecte de sensibilització
de l’escola Artur Martorell opta
a un premi europeu
Educació | Redacció

L'A g è n c i a d e R e s i d u s d e
Catalunya (ARC) ha presentat cinc projectes catalans
al XI Premi Europeu de la
Prevenció de Residus, que
es resoldrà en una cerimònia
a Brussel·les a la primavera.
L'Agència de Residus presenta
cinc candidatures al Premi
Europeu de la Prevenció. Entre
les candidatures catalanes,
que procedeixen de les activitats que es van dur a terme
en l'última Setmana Europea
de la Prevenció al novembre,
hi ha el projecte de sensibilització del CEIP Artur Martorell de Badalona. La Setmana

Exterior de l’escola Artur Martorell a Casagemes

Europea de la Prevenció de
Residus és una iniciativa que
se celebra a Catalunya des del

2018, coordinada per l'ARC
amb el suport de la Comissió
Europea.
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Les Guixeres acollirà el segon
tanatori de Badalona
Investiguen el segrest
d'una àvia al Centre

Equipaments | Redacció

Badalona tindrà un segon
tanatori al polígon Les Guixeres, al costat de les cotxeres
que té des de fa uns anys
l'empresa Tusgsal. L'empresa
concessionària serà Mémora,
un grup que té el seu origen
en l'agrupació d'un conjunt de
funeràries, algunes amb més de
100 anys d'existència. La zona
on vol edificar el nou tanatori
actualment és un solar sense
construir. En un principi, Mémora
tenia interès a construir en un
solar de la Morera, prop del
Torrent de la Font, però la pressió
veïnal va aturar-ho a través de la
plataforma "Salvem el turó de
Ca l'Enric". El passat divendres,
la plataforma anunciava a les
xarxes socials que "després
d'una reunió amb l'alcalde en
funcions, Rubèn Guijarro, , us
podem comunicar que el tanatori
finalment no es construirà al turó
de l'Enric". Amb aquest anunci,
segons la mateixa plataforma,
s'acabaven més de dos anys de
lluita per evitar que l'empresa
Mémora s’instal·lés en aquesta
zona de la Morera. Tot i que el

El tanatori s’havia d’instal·lar,
en un primer moment, en aquest
solar de la Morera

terreny és privat, i alguna altra
empresa s'hi podria instal·lar,
aquesta plataforma demana
poder conservar aquest espai
i poder-lo incorporar al Torrent
de la Font, proper a l'espai. Ara
serà l'Ajuntament de Badalona,
a través del ple municipal, qui
haurà de decidir preservar, o
no, aquesta zona. En aquesta
solar també s'hi volia instal•lar
Mercadona i la seu de la Fundació Badalona Capaç, un edifici
que finalment s'instal·larà al barri
de Pomar.

L'Ajuntament de Badalona es fa càrrec d'una trentena d'enterraments de beneficència cada any
Societat | Redacció

L’Ajuntament de Badalona va
assumir, l’any passat, una trentena d'inhumacions de beneficència. En concret, el 2019 a la
ciutat es van fer 33 enterraments
de beneficència, dos menys
que el 2018 que van ser 35. La
normativa municipal garanteix
la inhumació de persones quan

el difunt i l'entorn familiar i convivencial estigui mancat de mitjans
econòmics per fer front a les
despeses. Aquesta insolvència
s'acredita sempre davant dels
serveis socials municipals. En
aquests casos, aquests enterraments els finança l’empresa
Pompes Fúnebres i l’Ajuntament
de Badalona cedeix el nínxol de
titularitat municipal.

Els Mossos d'Esquadra estan
investigant el presumpte segrest
d'una àvia al Centre de Badalona. Els fets van passar dimecres
passat, a la zona de Pep Ventura. La víctima va denunciar que
dos homes la van raptar per
robar-li en un caixer del Centre,
la van fer pujar dins d'un cotxe,
i després la van deixar en el
polígon de Can Ribó. Dijous, els
Mossos van rebre la denúncia.

Detingut un veí de
Montgat per estafar
mitjançant webs de
comerç electrònic
Els Mossos han detingut un
home de 22 anys, de nacionalitat ucraïnesa i veí de Montgat
com a presumpte autor d’un
delicte d’estafa pel mètode del
‘phishing’, valorat en 600 euros.
Els autors d’aquestes estafes
sostreuen les dades de les targetes bancàries i les seves contrasenyes a les víctimes mitjançant
l’enviament d’un fals correu.

Montgat vol arribar al
55% de reciclatge
El municipi de Montgat va
tancar l’any 2019 amb una
xifra de reciclatge del 48%,
que és superior a la mitjana
de l'Àrea Metropolitana. Ara,
l'Ajuntament vol arribar al que
estableix el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió
de Recursos i Residus Municipals 2025, que marca una xifra
mínima del 55% de recollida
selectiva d’aquí a cinc anys.
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La Setmana en imatges
1
2
3
4

Homenatge, al Centre Cívic La Salut, a l’Enoc, el nen de Llefià segrestat a Hondures
Nedada popular a la platja de Badalona a favor de l’escola Montigalà
L’equip del Col·legi Badalonès s’ha proclamat guanyador de la Lliga de Debat de Secundària
Continua l’exposició “Recien pintado” a les parets del Centre Cultural El Carme

1

2

3

4
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Esports

Cop d'efecte a Madrid, amb una gran
estrena de Tony Wroten, però gerro
d'aigua freda a Andorra
Bàsquet | Jordi Creixell

El Joventut va revifar a la pista
del Real Madrid, líder de l'ACB
i un dels equips més potents
del continent, i va protagonitzar
la gran sorpresa de la jornada (83-86). Els verd-i-negres,
immersos en una ratxa negativa
a la Lliga Endesa, necessitaven
un triomf així per remuntar el vol
i la victòria contra els blancs, que
es van permetre el luxe de reservar jugadors com Campazzo,
Taylor o Thompkins, ha de servir
de punt d'inflexió. A Madrid, a
més, va debutar el darrer fitxatge, el base Tony Wroten, que va
ser un dels grans protagonistes
del triomf, anotant 13 punts i sent
decisiu en els minuts finals amb
un triple i una gran assistència
a Prepelic (22 punts). També
Kanter (12 punts) es va reivindicar en la remuntada final de
l'equip, que va aixecar 14 punts
en contra. Aquest diumenge
(17h) la Penya rebrà el Montakit Fuenlabrada a l'Olímpic, en

Wroten i Prepelic, parella letal a Madrid. / ACB Photo - V. Carretero

Clevin Hannah, botxí amb un triple a 2,5 segons del final
El Joventut va tenir a tocar la
primera victòria fora de casa
a l'Eurocup, a la pista del
Morabanc Andorra. Un triple de
l'exverd-i-negre Clevin Hannah
a 2,5 segons del final, però,
va deixar la Penya al llindar de
l'eliminació (90-89). A l'hora de
un partit on cal seguir sumant
abans de l'aturada per la Copa i
la finestra FIBA. Els madrilenys

tancar aquesta edició l'Unicaja
i el Tofas Bursa estaven jugant
a Màlaga. Un triomf dels
malaguenys deixa els verd-inegres fora d'Europa. Si han
guanyat els turcs, la Penya
encara tindrà una darrera
oportunitat.
son cuers (4-15) i acaben de
canviar de tècnic, fent fora Jota
Cuspinera i fitxant Paco García.

Els Dracs esprinten en l'últim quart (21-40)

El Seagull cau en els minuts finals (3-2)

Els badalonins van endur-se el derbi català de
la lliga contra els Pioners (21-40). Al final del
tercer quart, però, perdien per 21-20 i van haver
de remuntar en l'esprint final, on la defensa va
ser clau amb tres intercepcions. Va debutar el
"quarterback" Anthony Gardner, amb 6 passades
d'anotació. Aquest diumenge, a Montigalà, DracsZaragoza Hurricanes (12 h). / Foto: FEFA

El Seagull no va poder puntuar al camp de
l'Atlético de Madrid (3-2). A cinc minuts del final
el resultat era d'1-1, amb diana d'Irina Uribe, però
les matalesseres van sentenciar amb dos gols
en dos minuts. El gol de penal d'Alba Gordo, poc
després, va acabar sent estèril. Les Gavines
tornen aquest diumenge a l'Estadi, on rebran el
Saragossa (12h). / Foto: @MarcosMarinM
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El Badalona s'encalla a casa i segueix
sense poder sortir dels llocs de descens
El júnior de la Penya
viatja a Lituània per jugar
l'Adidas NGT

Els escapulats van caure per 0-2 amb el Cornellà. / Eloy Molina
Futbol | J. C.

Cop dur per al Badalona, que
va perdre a l'Estadi davant
del Cornellà (0-2) i segueix en
una delicada situació, en zona
de descens. Els de Manolo
González ho van intentar però
es van veure superats per
un dels equips més sòlids
de la lliga, que està lluitant
per les primeres places. Tot i
arribar al descans amb empat
(0-0), en la represa els gols
de Becerra i Pol Moreno van
acabar amb les esperances

escapulades. Toca, un cop
més, passar pàgina i pensar
ja en el següent compromís,
aquest diumenge al camp del
Lleida (17h), un repte també
força complicat.
Miquel Robusté, centenari
El central ha entrat en el club
de jugadors que han vestit 100
cops la samarreta del Badalona i va ser homenatjat a l'Estadi
en el matx contra el Cornellà.
Fitxat fa quatre temporades,
s'ha erigit en un dels puntals
del conjunt escapulat.

El júnior del Joventut és a
Kaunas (Lituània), on disputa
la fase prèvia de l'Adidas Next
Generation Tournament que
organitza l'Eurolliga. Els verd-inegres estan enquadrats en el
grup B i tenen com a rivals el
Barking Abbey de Londres, el
Fenerbahce i el Rytas Vilnius.
Només el primer de grup passa
a la final i només el campió tindrà
bitllet per a la fase final, que es
farà al maig coincidint amb la
Final a 4 de Colònia (Alemanya).

Els Taurons perden
amb el Granollers (19-34)
El Rugby Club Badalona no va
poder tombar el Granollers a les
pistes Paco Águila (19-34) i va
encaixar la quarta derrota a la
lliga de la Primera Catalana. Els
badalonins jugaran aquest cap
de setmana al camp del Gòtics.
D'altra banda, l'equip femení, les
Taurones, es va estrenar amb un
partit contra l'Osona.

La Rambla acull el 29è Ciutat de Badalona de Marxa Atlètica
Atletisme | J.C.

Badalona va ser l'escenari
diumenge passat del Campionat
de Catalunya de Marxa Atlètica de Promoció i Màster de 10
km en ruta, en el marc del 29è
Ciutat de Badalona, Memorial
Paco Águila, organitzat per la
Unió Gimnàstica i Esportiva
(UGE). En la categoria absoluta
masculina, el guanyador va ser
Marc Guerrero (L'Hospitalet At.),
que va fer els 10 quilòmetres
amb un temps de 47 minuts i 53
segons, mentre que Francesc

Francesc Rodríguez, en un moment de la prova. / @ugebadalona

Rodríguez, de la UGE Badalona,
va ser segon (48:03) i campió
de la categoria de veterans.
En noies, la més ràpida va ser

Mireia Urrutia (CA Canaletes).
Per equips, la UGE va assolir el
segon lloc en la categoria sub-12
masculina.
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Fa 10 anys era notícia a Badalona...

La ciutat estrenava les primeres zones 30
El mes de febrer de l’any 2009,
ara fa just 10 anys, Badalona
estrenava les primeres zones
30 de circulació. Els carrers del
voltant del parc de Can Solei i
els carrers d’Artigues eren els
primers de la ciutat que limitaven a 30km/h la circulació, i no
a 50 km/h. Fins aquell moment,
Barcelona s’havia avançat
en aquesta mesura reduint
en diversos barris la circulació de vehicles. L’Ajuntament
de Badalona anunciava, fa 10
anys, que aquella nova normativa tenia l’objectiu de pacificar el trànsit, reduir el soroll

del trànsit i més respecte pel
medi ambient. A partir d’aquell
moment, en d’altres zones de
Badalona s’implantava aquesta
limitació de velocitat. De fet, el

senyal de 50 km/h s’ha anat
reduint dels carrers de Badalona durant els darrers 10 anys,
sobretot als carrers més propers
a centres educatius.

#totbadalona a Instagram
Trobar una via d'acord bàsic
per a resoldre la situació
de fallida de l'Ajuntament
de #Badalona demana el
compromís de totes les forces
polítiques. Això o intervenció
per part de la institució que
sigui @nasiniubo
Independentment de la
situació política a #Badalona,
q els independentista facin
aquesta proposta estant
l'alcalde convalescent, és d'un
oportunisme vergonyós
@rojocongo
Per favor. Per #Badalona. No
fem com el gos de l'hortolà.
Llegiu Joan Amades, La faula
del gos i els bous al Refranyer
isòpic (1935) @copdedestral

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

La badalonina Sònia Domingo edita la
novel·la LGTBIQ “Duerme los miedos de
Carla y mucho más”

via Twitter @totbadalona

286 vots

Creus que s’han resolt
ràpidament els principals
desperfectes del temporal
Gloria a Badalona?
No, 77%
Sí, 23%

El llibre “Duerme los miedos
de Carla y mucho más” és una
novel·la de temàtica LGTBIQ
e s c r i t a p er l a b ad a l o n i n a
Sònia Domingo. El llibre narra
una història que comença de
manera inofensiva. Està basada
en la por de patir el mateix que
la protagonista: sexe i descontrol entre una noia molt jove,
en plena adolescència, i el
d’una altra dona més gran,,
dèspota i feridora que viu en un
món accelerat on sembla que

la vida se li pot escapar. Una
novel•la que no deixa indiferent
i que t'acosta a la por més real
i desconcertant. Basada en
fets reals, modificant el nom de
personatges i llocs, incorporant
algun toc de somnis. El llibre
“Duerme los miedos de Carla
y mucho más” s’està presentant, aquests dies, en diversos
actes i mitjans de comunicació.
La novel·la està publicada per
“Mirahadas”, té 166 pàgines i
està escrit en castellà.

Ho hem vist al Facebook del TOT
Oscar Sánchez
És de calaix, fent camins
escolars segurs i pacificant
carrers i escoles és el camí
a seguir
Carme Boffi
Ho trobo molt bé. Primer les
persones...i després...si de
cas...els cotxes
Miquel González
Que passegin per carrer
Arnús i Martí Pujol a les 17h...
cotxes aparcats on està
prohibit...vergonya de pares i
escola per no fer res

Opinio-18-19.indd 3

Pròxima pregunta:
Aniràs a veure la tradicional
Passada de Sant Antoni pels
carrers de Badalona?
Sí, aniré
No, no aniré

Els nostres
seguidors han opinat!
Només calen veure els
arbres caiguts del parc de
l’Avinguda Salvador Espriu!
@taviBCIT

I dels desperfectes que
venien d’abans del Gloria en
parlem? O no cal?
@alexmrtez

Al barri de la Mora tot
continua igual després del
temporal
@lamoraBDN
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Badalona
Divendres 7 de febrer

Xerrada “Que nadie decida
tu futuro” amb Marc Póo,
jove amb TDAH i dislexia,
a les 19h, a la Sala d’Actes
de l’Hospital Municipal de
Badalona
Cinema A prop, “El buen
maestro”, a les 19h i a les
22h, doble sessió, al Teatre
del Círcol

Divendres 7 de febrer
Presentació del llibre "Maduras" de Joaquima Utrera, Finalment,
després d'un aplaçament, aquest divendres tindrà lloc a la Biblioteca
de Canyadó, a les 19 hores, la presentació del llibre "Maduras", de la
periodista Joaquima Utrera "Maduras" tracta d'aquesta etapa de la
vida utilitzant un llenguatge col·loquial i desenfadat. Envellir sí però
amb alegria. Un llibre lleuger i divertit.

Dissabte 8 de febrer

mateix monestir. Inscripcions
al Museu

Actuació del badaloní Martí Serra, que presentarà el
seu nou treball, a les 20h,
al Círcol

Concert de Skacha i Entre
Vàndals, a les 22h, a la Sala
Estraperlo Club
Gala de màgia i humor, dins
del XX Memorial Li-Chang, a
les 20:30h, al Teatre Principal
Concert tribut a Bruno
Mars, amb Jeff Dingle, a les
24h, a la Sala Sarau 08911

Diumenge 9 de febrer
Tribut al grup Nirvana, amb
Buzzlovers, a les 23:30h, al
Sarau 08911

Visita guiada al Monestir
de Sant Jeroni, a les 11h, al

144 Passada de Sant Antoni a Badalona, a les 9h,
esmorzar a la masia de Can
Cabanyes, a les 11h, sortida des de la Masia de Can
Cabanyes al C/Salvador Espriu, a les 11:30h, actuació
dels bastoners de Canyet a
la Plaça de la Plana, a les
12:30h, benedicció a la Plana. La Passada finalitza a la
Masia de Can Cabanyes
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Cinefòrum febrer, “la impor tància de la feina: el
empleo del tiempo”, a les
18h, al Círcol
Esencia, bachata, al Sarau
08911, a les 21h, a la mateixa
sala

Sessió “Màgia i
il·lusionisme”, a les 17:30h,
al Centre de Recursos Pedagògics de Badalona

Dimecres 12 de febrer
resultats de la intervenció
al solar de l’antiga fàbrica de
l’Estrella, a les 19h, al Museu
de Badalona

Dilluns 10 de febrer
Taller aprenent a mag, per
nens i nenes de 6 a 12 anys,
a les 17:30h, a la Biblioteca
Xavier Soto
Taller aprenent a mag, per
nens i nenes de 6 a 12 anys,
a les 17:30h, a la Biblioteca
Canyadó Casagemes Joan
Argenté
Actuació de la maga Joana
Andreu, a les 18h, a la Biblioteca de Llefià
Cicle “Per fi és dilluns”,
actuació de Gemma Abrié
“solo Bassing”, a les 20h, a
l’Escola de Música Moderna
de Badalona

Dimarts 11 de febrer

Actuació del mag Txema,
a les 17:30h, a la Biblioteca
Canyadó Casagemes Joan
Argenté

Teatre, Galileu Galileu: fe,
raó i ciència a les 20h, al
Teatre Zorrilla. Amb el suport Patronat de Música de
Badalona

Dijous 13 de febrer

Ac t u a c i ó d e l m a g J o r d i
Porta, a les 18h, a la Biblioteca de Sant Roc
Presentació dels primers

Cicle musical “Ja és dijous”,
amb Piscis Duo, piano a quatre
mans, sota el títol T'agrada
Beethoven?, a les 20h, al Conservatori de Badalona

Montgat
Divendres 7 de febrer
Club de lectura Tirant lo
Roig, per a infants de 8 a 12
anys. Inscripcions i informació
a l'equipament, a les 18h, a la
sala Josep i Pere Santilari

Dimarts 11 de febrer
Club de lectura per a joves
amb el llibre “FABULARI.
Atles de rondalles catalanes
”d’Albert Valls Rovira, Isabel
del Rio, Sílvia Romero i Olea,
Sergi Álvarez, Mercè Bagaria,
a les 18h a l'Espai Jove de
Montgat
Taller Amenaces i riscos en
l'ús d'Internet i les xarxes
socials. Per a famílies amb
infants de 3 a 12 anys, durant
la tarda, a la Sala Pau Casals,
inscripcions a educaciomontgat@montgat.cat
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Cultura

Badalona ja té a punt el programa
d’actes del Carnaval

Imatge de la Rua de Carnestoltes a Llefià de l’any passat
Carnestoltes | Redacció

La ciutat ja comença a preparar el Carnestoltes 2020, que
tindrà lloc del 20 al 23 de
febrer. Enguany, a part de
la tradicional Rua al barri de
Llefià, que arribarà a la 38ª
edició, també vol convertir-se
en un acte de ciutat la Rua
infantil de Bufalà, que tindrà
lloc el diumenge 23 de febrer
al matí.
La Reina Carnestoltes, que
St Antoni de Llefià
Carrer
de Sant Bartomeu

durant la tarda de dissabte arribarà a Llefià, també
arribarà a Bufalà, a les
10:30h, davant la Masia de
Ca l’Andal. La Rua Infantil
acabarà amb una festa, amb
un ball de disfresses, amb
un concer t dels Rah - mon
Roma amb l’espectacle Ràdio
Euro pa. D’altra band a, ja
s’han obert les inscripcions
per la Rua de Llefià (www.
llefia.org/wpcarnestoltes). Al
barri del Centre, dissabte a la

tarda s’ha programat una Rua
per dissabte 22, a les 17h,
des de la Plana a la Plaça
de la Vila i un ball de nit, a la
plaça de la Plana, a càrrec
de la Comissió de Festes
de Badalona, a les 22:30h.
També hi hauran rues, durant
aquells dies, a Badalona Sud
o el barri del Manresà. De
cara a l’1 de març, s’està
preparant un enterrament
de la Sardina, al barri de la
Morera.

Carrer
a carrer

Un dels dotze apòstols. La tradició parla amb imprecisió de la
seva activitat missionera i del seu
martiri. Es conserven fragments
d’un evangeli apòcrif que porta
el seu nom. El carrer està situat
entre els barris de Sant Antoni de
Llefià i Sant Joan de Llefià.

Tots els carrers de Badalona. Museu de Badalona, 2003. Margarida Abras,
Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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Gala de màgia i humor aquest dissabte
al Principal
Actuació de Martí Serra
Quartet al Círcol
El badaloní Martí Serra presentarà, aquest dissabte 8 de febrer
a les 20h al Círcolm, el seu nou
treball. Amb el seu nou quartet
format per tres joves talents de
la impressionant nova fornada
de jazmen del país, on destaca
l’excepcional trompetista Òscar
Latorre, Serra vol oferir el millor
jazz al teatre del Círcol.
El mag Marín participarà dissabte en aquest espectacle al Principal
Festival de Màgia | Redacció

La màgia i l’humor, una combinació explosiva, arriben aquest
dissabte al Teatre Principal dins
del XX Memorial Li-Chang de
la mà d’aquest espectacle que
presentarà Marcel Tomàs. De
fet, durant la gala, gaudirem
d’un mestre de cerimònia atípic
i polifacètic que té un llenguatge
propi de l’humor: el showman
Marcel Tomàs… A més, també
arribarà a Badalona la màgia
còmica del Mag Marín, un jove

Nou espai per l’exposició
sobre la nevada del 62
Des d’aquest divendres, 7 de
febrer, i fins el 28 de febrer, el
Centre Cívic de Can Cabanyes acull l’exposició d’imatges
sobre la nevada que va afectar
Bad alona, l ’any 19 62. L a
mostra s’ha pogut veure, durant
les darreres setmanes, a Dalt
la Vila, i ara arribarà a Can
Cabanyes, gràcies a Badalona
Recuerdos.

mag divertit i atrevit que ha estat
guardonat amb el Premi Nacional de Màgia i que, a més, ha
guanyat la primera edició del
programa televisiu Pura màgia.
I gaudirem també de la màgia
clàssica de cartes amb un dels
mags més influents, el mag
Woody Aragón, guanyador
en dues ocasions del Premi
Mundial de Cartomàgia els
anys 2011 i 2014. L’espectacle
“Màgia i humor” començarà
a les 20:30h i la direcció va a
càrrec de l’Enric Magoo.

Badalona estrenarà
una nova companyia
de dansa flamenca
A m b e l n o m d e "Q u ere n cia", la ciutat comptarà, a
partir del mes d’abril d’una
nova companyia de dansa
estilitzada i flamenc. Serà
l’estrena de la companyia,
q u e d e s p r é s d e d i ve r s o s
anys treballant juntes, han
rebut el suport de Badalona
Cultura perquè fos possible
l’estrena, ja que la companyia està formada per joves de
Badalona.

Galileu Galileu: fe, raó
i ciència al Zorrilla
L’obra de teatre d’en Bertolt
Brecht Galileu Galilei ha inspirat per construir l’espectacle
Uap20 que reflexiona sobre la
fe, la raó i la ciència. L’objectiu
d e la Uap20 és p lantejar
aquestes mateixes preguntes
als joves d’avui. L’espectacle,
que a Badalona arriba de la
mà del Patronat de la Música,
arriba dimecres 12, a les 20h,
al Zorrilla.
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Novetats

Editorial

Estrenes de Cinema
Consulta
tota la
cartellera
dels Cinemes
Màgic Badalona:

El tango de
Dien Bien Phu.
Premi Joanot
Martorell de
narrativa 2019

Un momento en el tiempo
Direcció: Trey Edward Shults
Intèrprets: Kelvin Harrison Jr., Taylor Russell, Sterling
K. Brown, Renée Elise Goldsberry, Alexa Demie

David Castillo
Des de la sortida de les columnes llibertàries per la frontera el 1939 fins a la desfeta
francesa al Vietnam el 1954,
El tango de Dien Bien Phu és
una novel·la coral que explora
en les biografies de personatges anònims.
La Panerola

Després d'una greu pèrdua, una família afroamericana establerta als afores de la ciutat ha d'intentar
refer-se i obrir-se camí entre l'amor, el perdó i la
unió.

Crítica: 		

Públic:

Adú

Mcewan, Ian

Direcció: Salvador Calvo
Intèrprets: Luis Tosar, Anna Castillo,
Álvaro Cervantes, Jesús Carroza, Miquel Fernández

La història d'un nen de sis anys i la seva germana
gran, que esperen per colar-se en els cellers d'un
avió al Camerun, desesperats per arribar a Europa;
un activista mediambiental.
Ian McEwan presenta una sàtira
corrosiva de l’Anglaterra del Brexit. L’arrencada de la novel·la és
una reelaboració del famosíssim començament de La metamorfosi de Kafka. Però aquí
s’inverteixen els termes i ens
trobem amb una panerola que,
un bon dia, quan es desperta,
descobreix que s’ha convertit en
un ésser humà enorme
Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 215

Crítica: 		

Públic:

Operació Panda
Direcció: Vasiliy Rovenskiy, Natalya Nilova

Una cigonya maldestre lliura per error un nadó
panda a la direcció equivocada. És llavors quan
l'os Mic-Mic i els seus amics s'embarquen en una
audaç aventura per ajudar el petit panda a tornar
a la seva veritable llar i trobar-se amb la seva família.

Crítica: 		

Públic:

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

Posa't en contacte amb nosaltres: 651 976 517 comercial@totbadalona.com
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Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@totbadalona.com

Lectors

Accidente por el mal estado de las
calles de Badalona
Miguel Peña

Quiero hacer público en el
TOT que hace unos dias tuvo
lugar un accidente en la Calle
Córcega de Badalona. Una señora de 63 años tropezó con el
suelo en mal estado y se doy
contra una de las puntas de los
pilonas, esto tuvo lugar en la
Calle Córcega delante de 22
casi en frente del Centro de
rehabilitación (adjunto foto del
lugar). La señora de 63 años
vecina del lugar padeció una
profunda herida en la cabeza,
sin haber perdido el conocimiento. El tramo de la calzada
estaba ocupado por unos cinco
vehículos esperando que dos
ambulancias paradas delante del centro de rehabilitación
cumplieran con su servicio, por
suerte una de estas ambulancias realizo la primera atención

a la señora y luego la traslado
al CAP de Apenins. Todo ello
siendo yo el primero en atenderla, y luego más personas,
algún conductor y clientes

del bar, dando aviso al 112 y
luego remitida al CAP de Apenins, desconozco si al final fue
trasladada a emergencias del
hospital.

Una imatge val més
que mil paraules
Aurelio Maya

Us envio aquesta fotografia
de l’Avinguda Salvador Espriu. Matí de diumenge i part
de l’espai destinat als vianants
està ocupat pels cotxes amb
total impunitat per part dels
conductors. A més, els vianants han d’utilitzar el carril bici
per poder caminar.

ARA POTS ENVIAR-NOS LES TEVES CARTES, FOTOS DENÚNCIES I INFORMACIÓ
SOBRE NOTÍCIES QUE PASSIN A BADALONA AL WHATSAPP DEL TOT

651 976 517
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Arriba la festa més antiga de Badalona,
la Passada de Sant Antoni
Badalona ja ho té tot a
punt per la nova edició de
la Passada de Sant Antoni,
que enguany arriba a la seva
144ª edició. El programa de
festes de Sant Antoni Abat i
de la Passada van començar
el passat 17 de gener amb
la c elebrac ió de la Santa

Misa, a la parròquia de Sant
Josep, dedicada al Sant, als
socis i familiars difunts. El
dia central de la festa serà
aquest diumenge, 9 de
febrer, amb la 144 Passada.
El program d’actes
començarà a les 9 h, amb
l ’e s m o r z ar a l a M a s i a d e

Can Cabanyes. A les 11h,
arrencarà la Passada, amb
la sortida des de la Masia de
Can Cabanyes, des del carrer
Salvador Espriu. La Passada
anirà amb l’ordre següent,
motoristes i cot xe de la
Guàrdia Urbana, capitans de
Passada, banda de música,
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Fotos: Badalona Recuerdos

genets i amazones, bandera,
carrossa del Sant, Banda de
música, carruatges de passeig
de dues rodes, carruatges
de passeig de quatre rodes,
carro de torn, carros de pagès,
carros de transport o traginers
i l’ambulància i els vehicles
de la neteja. Els càrrecs de
la 144ª Passada a Badalona
seran Roger Andreu i Pujol
i Martina Andreu i Pujol. El
carro del Sant anirà a càrrec
de Ramon Deulofeu i Munt i
del Carro de Torn de Josep
Maria Pasccual i Puertas i
Marc Pascual Moreno.
Recorregut de la
Passada a Badalona:
Sortida des de la Masia de Can
Cabanyes, carrer Salvador
Espriu, a continuació carrer
General Weyler, Indústria,
Roger de Flor, plaça Pep Ventu-

ra, Sagunt, Guifré i Arbres. A
la Plana, aturada i benedicció,
després anirà per Martí Pujol,
Francesc Layret, Sant Pau,
Sant Pere, Prim, Germà Juli,
Via Augusta, Anselm Clavé,
Alcalde Xifré, Rambla de Sant
Joan i Salvador Espriu. La
Passada s’acabarà a la Masia

de Can Cabanyes. El recorregut podrà variar per motius
imprevistos de la via pública.
Arribada de la Passada
a la Plana
A les 11:3 0 h, la Passad a
arribarà a la plaça de la Plana
on s’ha programat una actuació

Único en Badalona

Lave y seque usted
mismo a su mascota!
Abierto de 9h. a 22h.
todos los días
C. Nelson Mandela, 16 | 607 87 50 53
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dels Bastoners de Canyet. A
les 12h, Benedicció, a la Plana,
d’animals.
D’on ve la tradició
de la Passada?
Cavalls, carruatges i
g enets d esfilen c ad a any

en un passejada que es fa
en diferents munic ipis de
Catalunya per la festa de la
Passada, com la coneixem a
Badalona o els Tres Tombs,
en d’altres localitats, l’acte
principal de la celebració
de Sant Antoni Abat. “És la

CLÍNICA VETERINÀRIA
BADALONA
C/Sant Miquel, 35 · 933 842 512
Dr. Pere Mulero i Balfagó

TOTS ELS SERVEIS VETERINARIS
MEDICINA INTERNA I CIRURGIA
Servei de perruqueria canina i felina

www.clinicaveterinariabadalona.com

URGÈNCIES
I VISITES A DOMICILI

T. 659 898 954

memòria històrica del transport de mercaderies d’aquest
país. És el museu itinerant
més important que existeix
ara mateix”, expliquen des de
la Federació Catalana dels
Tres Tombs. Sant Antoni, tot
i que mai no va ser abat ni
va fundar cap monestir, és
patró dels animals i també és
conegut en alguns llocs com
sant Antoni dels Ases.
L’origen de la tradició dels
Tr e s To m b s s ó n l e s t r e s
voltes que els genets feien al
voltant de l’església de Sant
Antoni de Barcelona o de la
imatge del sant després de la
benedicció dels cavalls i els
altres animals de treball. Tot
i que, en principi, la festivitat
se celebra cada 17 de gener
-el dia de Sant Antoni-, amb
el pas del temps les pobla-
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cions s’han anat adaptant
a altres dates per qüestions
d’organització. És el cas de
Badalona, el segon diumenge de cada mes de febrer.
Cada localitat celebra els
Tres Tombs a la seva mida.
“Tenim 98 pobles federats”,
relaten des de la Federació.
“Han augmentat una mica”
i, en aquest sentit, s’espera
“ una tem p orad a similar a

l a d e c a d a a n y ”, q u e e n
alguns casos arribarà al
mes de maig. Després de les
celebracions primerenques,
ara és el torn de localitats
com Badalona, aquest mateix
diumenge 9 de febrer. En
altres llocs es fan exposicions, esmorzars, dinars o
sopars populars i lectures
de pregons. Les fogueres
també són presents en molts

indrets, com a les Balears, on
en diuen foguerons. A més a
més, des de començaments
d e l s a ny s 9 0 l a l o c a l i t a t
mallorquina de sa Pobla, per
iniciativa d’un veí de la població, trasllada la seva pròpia
tradició al barri barceloní de
Gràcia. La gent hi pot torrar
pa, botifarrons i llonganisses
mentre escolta gloses, cant
popular a les illes Balears.

Telf. 93 465 07 39
Gran gama de accesorios y productos para mascotas.
Gran variedad en piensos y alimento húmedo para perros, gatos, roedores, aves y reptiles.
Servicio de Autolavado, podrás lavar a tu peludo amigo de una manera cómoda, limpia y económica.
Servicio de peluquería canina y felina.
Venta de animales.
C/ Tanger, 12, local lateral · 08917 Badalona · loveanimalbdn@gmail.com
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Gastronomia

Redacció

Els borregos, -petits rosegons de pa torrat,- estan associats a la festivitat de Sant
Antoni, (17 de gener) eren
repartits a tots els assistents, que s’arribaven a les
poblacions on celebraven
la benedicció dels animals
per tal de que el sant patró
beneís els animals, eren beneits per que fossin fèrtils, al
igual que també estiguessin
protegits de qualsevol malaltia. Aquets borregos, un cop
beneits els animals, era la
recompensa obtinguda a tots
els assistents, al igual que
també en els animals –eugues, cavalls, bretons…- per
tal de recuperar les forces
del llarg camí recorregut. Els
borregos és una menja/postres-dolços, que és remunta
a temps remots, cal buscarlos a l’època medieval i és a
les fleques d’aquells temps,
on els flequers feien aquets
petits rosegons de pa torrat.
El document escrit més antic
que es coneix, -prova documentada- sobre els borregos, curiosament, es troba
en una llista de la compra

Borregos de Sant Antoni
del any 1830, on se cita una
lliura de borregos, entre altres productes a adquirir.
Els borregos, per les herbes que hi porta, tenen virtuts terapèutiques i eren els
metges de l’època, que ho
receptaven a persones que
patien del aparell digestiu,
tal és així que els apotecaris
i farmàcies venien els borregos com a elixir per tal de

Bar - Restaurant
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

fer front els possibles mals
d’estómac.
Postres molt preuades al
segle XIX, no podien faltar
a cap casa benestant, tenint aquets postres com una
molt bona culminació d’un
bon àpat festiu. A Badalona,
moltes pastisseries continuen fent borregos durant
els mesos de gener i febrer,
sobretot durant aquesta setmana de la Passada de Sant
Antoni.
Ingredients:
(per uns 30/35 borregos)

de 1973
des

ESPECIALITAT

en Tapes Variades i típiques d'Aragó
Santa Madrona, 122 - 123
08911 Badalona
Tels. 93 389 30 80- 93 464 17 09
labotadearagon@wanadoo.es

400 Grams de farina.
1 Ou.
50 Grams de margarina.
50 Grams de llard.
20 Grams de llevat premsat.
15 cl . de Llet.
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75 Grams de sucre.
1 Copa de anís.
1 Culleradeta de comí/matafaluga.

1 Pell de llimona ratllada.
Elaboració:
Desférem el llevat amb una

mica de llet calenta, afegirem 100 grams de farina i
ho deixarem llevar una estona. Mesclarem la resta de
farina amb l’ou, la pell de la
llimona ratllada, la margarina, el llard, la resta de llet,
el sucre, el comí, la matafaluga i l’anís. Ho treballarem,
afegirem la massa llevada i
ho pastarem fins aconseguir
una massa compacta. Partirem en dues parts i farem
unes barres cilíndriques de
4 cm. de diàmetre. Ho deixarem reposar una estona i tot
seguit ho posarem a coure
al forn a 180º uns 15 minuts.
Ho deixarem refredar i ho
tallarem a trossos de 2 cm.
de gruix. Torrarem els borregos ja partits uns 5 minuts al
forn.

Obert de dilluns
a diumenge de 10h.
a 15.30h.

Canonge Baranera, 121
Tel. 93 464 19 76
POLLASTRES A L'AST · MENJARS PER EMPORTAR
MENÚ DIARI 7,50€

Carrer Canonge Baranera, 22A · Tel 93 127 53 56
de dilluns a dissabte de 9.30 a 20h. diumenge de 9.30 a 15h.

AMANIDES/CREMES I HEALTHY FOOD
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Salut

Salut estima que es diagnosticaran
uns 39.000 nous casos de càncer
a Catalunya el 2025, uns 1.800 més
El Departament de Salut estima
que es diagnosticaran uns
39.000 nous casos de càncer
a Catalunya el 2025, uns 1.800
nous casos més respecte al
2020, amb prop de 37.200 nous
casos. El factor que més contribuirà a aquest increment serà
l’efecte de l’envelliment de la
població. Aquestes dades, que
no inclouen el càncer de pell no
melanoma, s’han fet públiques
coincidint amb la commemoració aquest dimarts del Dia
Mundial contra el Càncer. Els
tumors de pulmó es redueixen
un 4,2% en els homes per la
disminució del tabaquisme,
però, en canvi, augmenten un
28,5% en el cas de les dones.
Així, pel que a als homes
s'espera un increment d’un
3,4% del nombre de casos
de càncer el 2025 respecte al
2020. El càncer de pròstata és
el tumor més freqüent (20,9%
del total), seguit pels tumors
colorectals, de pulmó, de bufeta
urinària i ronyó. Aquests tumors
constitueixen gairebé un 66%
del total dels tumors diagnos-

t i c at s en ho m es. Seg o ns
les projeccions, el nombre
de casos d’aquests tumors
augmentarà, excepte en els
de pulmó, que es reduirà un
4,2% per la disminució en el
consum de tabac en la població masculina en les darreres
dècades.En dones, es calcula un augment d’un 6,8% del
nombre de casos de càncer el
2025. Actualment, el càncer
de mama és el tumor més

Farmàcies
FARMÀCIA LLOREDA
FARMÀCIA AGUILAR

Av. Catalunya, 60-62 · 93 388 18 41

Francesc Layret, 83 · 93 389 52 08

FARMÀCIA P. RELAT

FARMÀCIA BELENGUER

Antiga de València, 31 · 93 399 92 76

Concòrdia, 1 local B-41 (C.C.Màgic)
93 224 55 58

FARMÀCIA PUCHOL
Antiga de València, 31· 93 399 92 76

FARMÀCIA CAIRÓ

FARMÀCIA SERENTILL

Canonge Baranera, 60 · 93 384 04 53

de Mar, 23 · 93 384 12 33

F. EDUARD CONDÓN

FARMÀCIA VIVES

Ptge. Riu Ter, 18-20 · 93 460 28 55

Juan Valera, 197 · 93 388 05 04

F. FERRÉ-CLAPÉS

FARMÀCIA VIAYNA

Av. Martí Pujol, 133 · 93 384 48 06

President Companys, 45

FARMÀCIA L'ESTACIÓ

FARMACIA MASNOU

Av. Martí Pujol, 10 · 93 389 53 03

Llefià, 15-17 · 93 387 42 98

F. J. SALLA FUSTER

FARMÀCIA OLÍMPIC

Salvador Seguí, 4 · 93 387 39 16

Av.d’Alfons XIII nº 127 93 387 93 50

freqüent (28,6%), seguit dels
tumors colorectals, de pulmó,
de cos uterí i de limfoma no
hodgkinià. Aquests tumors
su p o sen g aire b é un 6 0%
del total de casos de càncer
diagnosticats en dones. En
els pròxims 5 anys s’espera un
augment de tots aquests casos
de càncer, amb un increment
més elevat del de pulmó, un
28,5%.
Supervivència al càncer
La supervivència als 5 anys del
diagnòstic de càncer ha millorat entre un 3% i un 5% en la
població catalana, dada observada a partir de la comparació dels períodes 2000-2004 i
2010-2014. En homes, un 57%
dels pacients diagnosticats de
càncer sobreviuen a la malaltia
als 5 anys. En aquest sentit,
destaca l’elevada supervivència, d’un 92%, en pacients
de càncer de pròstata, i l’alta
letalitat per als diagnosticats
de càncer de pulmó, amb
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ICO Badalona,
una referència
L'1 de gener de 2003 es va
posar en marxa la Unitat de
Referènc ia d 'O ncologia a
l'Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona, gestionada per l'ICO, d'acord amb
el Pla Director d'Oncologia,
que planteja la necessitat
d'adaptar els serveis sanitaris
vinculats a l'atenció oncològica a cada regió sanitària.

una supervivència del 14%.
En dones, la supervivència al
càncer és d’un 64%, un 7%
més que en els homes. La
supervivència per a pacients

Solidaritat amb els
malalts de càncer

La farmàcia Olímpic del Gorg
ha realitzat un vídeo solidari en motiu del Dia Mundial
del Càncer. Per cada “like” del
vídeo, la farmàcia badalonina
aporta 10 cèntims per lluitar
contra el Càncer.

diagnosticades de càncer de
mama és del 89%, mentre
que baixa fins al 21% per a les
diagnosticades amb càncer
de pulmó.

L'ICO Badalona té establerta una xarxa de col
·laboració amb 3 hospitals
c omarc als. Cad a any s'hi
donen prop de 1.800 altes i
s’hi fan més de 6.300 primeres visites, 25.500 sessions
d'hospital de dia i 1.500 de
radioteràpia externa.
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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PROPER SUPLEMENT

LA SALUT DELS
NOSTRES PEUS
NO T'HO PERDIS!

PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM
651 97 65 17
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Llar

Pintar amb pistola
Redacció / amic.cat

Hi ha una tècnica de pintura que
a vegades no es té en consideració, bé sigui perquè és menys
habitual, o bé perquè sembla
més complicada que agafar
una simple brotxa. Es tracta de
pintar amb pistola.
Utilitzar una pistola de pintura té
molts avantatges respecte als
mètodes més tradicionals. El
primer de tots és la comoditat
que ofereix, a més de ser més

ràpid i oferir un acabat més
professional. Es tracta d’una
tècnica pensada sobretot per
pintar elements un pèl complicats, com poden ser radiadors
o mobles amb molt de relleu.
A causa de la seva naturalesa, la pintura es cola sense
problemes per tots els racons,
adaptant-se tant a superfícies corbes com als forats
més inhòspits. Hi ha diferents
models de pistoles per pintar,
entre les quals es troben les

d’aire comprimit o elèctriques.
Escolliu la que escolliu, heu
recordar protegir bé l’entorn
on pinteu amb paper de diari
o lones de plàstic per no tacar
més del compte. Cal recordar també utilitzar una pintura adequada per a la pistola,
tenint en compte la seva densitat i quantitat. També haureu
de deixar 25 cm de distància
des de pistola a la superfície
a tractar. I és molt important
subjectar amb fermesa l’eina.

Mercé Rodríguez

• 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
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Flexos per a estudiants
Redacció / amic.cat

Una de les característiques
que ha de tenir tot flexo per
ser funcional i pràctic per a
l’estudiant, no només és el
tipus d’il·luminació que tingui
(els experts recomanen les
bombetes de color blau o clar
per estudiar perquè cansa
menys la vista), també cal
tenir en compte que sigui fàcil
de moure i si pot ser articulat
molt millor.
És re c o m ana b l e u n fl exo
articulat perquè pugueu tenir
diferents graus d’il·luminació:
pugueu fixar la llum sobre
un foli, en un punt concret
CONSELLS CASOLANS

d’aquest foli o ampliar-lo a
l’habitació per aconseguir una
llum més tènue. Dintre dels
flexos articulats n’hi ha de
diferents tipus, no només en
els dissenys i els capçals,
sinó que també hi ha diferents
graus d’articulació (que pugui
baixar o pujar només en horitzontal, etc.).
En anar en una habitació per
a estudiants és important tenir
en compte el disseny del flexo:
color, forma i mida. Podeu
trobar flexos amb dissenys
molt fins que poden passar
desapercebuts entre la resta
de la decoració i un altre tipus
de dissenys més cridaners

`

que fan que el flexo sigui un
altre dels elements decoratius.
Com en tot, depèn molt dels
gustos, per això és recomanable que feu partícip el propietari de l’habitació en l’elecció
del flexo.

REFORMAS, OBRAS,
REPARACIONES,
ALBAÑILERIA,
ELECTRICIDAD,
FONTANERIA, GAS,
PINTURA, ECONÓMICO
670 -232 -977

`

Com netejar les joies
Prepara un recipient,
omple'l de refresc de cola i
submergeix les teves joies
dins. En 20 minuts les treus
i les saques. Esband eix
amb aigua, quedaran molt
brillants.
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Tendències

Cures extres per a colzes, genolls i
turmells, els grans oblidats de l'hivern!
bellezaactiva.com
El fred de l'hivern i també
del fregament de la roba o el
calçat fan que algunes zones
del nostre cos com a colzes,
g e n o ll s i tur m e ll s qu e d in
rugosos i aspres al tacte. Si a
això li afegim que gairebé no
ens recordem d'ells a l'hora
d'hidratar el nostre cos, la
cosa empitjora. El resultat més
evident de tot això és que la pell
d'aquestes tres zones tingui un
aspecte més gruixut, rugós i
blanquinós que en altres àrees.
Aquest fenomen es coneix com
hiperqueratosi o augment de
grandària de la capa còrnia

de l'epidermis. Malgrat la seva
importància, no hi ha cosmètics
específics per a la seva cura,
sinó que s'engloben en tractaments més genèrics.

Els protagonistes de dalt
a baix
El colze
Aquesta articulació permet
moviments de flexió, exten-

Serà un dia
inoblidable!
Joieria · Rellotgeria
DISPOSEM DE TALLER DE JOIERÍA
I DE REPARACIÓ DE TOTES
LES MARQUES DE RELLOTGES
-GARANTIA DE QUALITAT-

Guifré, 82 · 93 397 71 56
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sió i rotació de l'avantbraç
sobre el braç. Els principals
problemes estètics d'aquesta
zona són:
- hiperqueratosi o engruiximent de la pell
- flaccidesa que es produeix
a causa del moviment continu
- deshidratació, que deixa
l a p e l l b l a n q u i n o s a , m at ,
arrugada i rugosa al tacte

El genoll
En ella es troben els ganglis
que recullen la c irculac ió
limfàtica procedent del peu
i de la cama.
Els problemes estètics del
genoll són:
- engruiximent de la pell
- l'acumulació de la cel·lulitis
i el greix, que pot provocar un
antiestètic augment de volum

El turmell
Si en caminar no realitzem
correctament el moviment
d'aquesta zona i si a més no
hidratem adequadament la pell
notarem:
- engruiximent de la pell
- esquerdes
- dolenta circulació sanguínia
que es tradueix en retenció
de líquids, excés de volum,
hematomes,...
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Foto : Dani Tauste

Fabre Gemmòlegs present
als Premís Gaudí del Cinema Català
Gemmòlegs de Catalunya (
JORGC ) representants de
diferents mitjans de comunicació i de la mateixa Acadèmia
de Cinema.
Us convidem a venir a la Botiga
( C/ Lleó, 28 ) a veure les joies
seleccionades pels Gaudí, us
les ensenyarem amb tota la
il·lusió!
I fins el 14 de Febrer, us
obsequiarem amb un Regal
Romàntic Sorpresa amb totes
les vostres compres : Feliç
Sant Valentí!

Fabre Gemmòlegs ha estat
enguany present al catàleg
oficial de joies cedides per a
la Cerimònia dels XII Premis
G au dí d e l 'A c ad è m i a d e l
Cinema Català.
Les peces presentades són
disseny i creació del joier
artesà Tomàs Estrada i estan
inspirades en el modernisme català. Per tanyen a la
Col·lecció Xarxes d'Argent,
són d'estil gaudinià, seguint la
tècnica del trencadís i estan
realitzades ar tesanalment
en plata de 1ª llei. Poden ser
totes llises en plata calada,
deixant entreveure la pell o bé
acabades en color, amb esmalt
al foc. La sessió de fotos de
les joies ha estat a càrrec del
fotògraf badaloní Dani Tauste (
www.danieltauste.com )
La Gala va ser retransmesa
a TV3 en horari de màxima
audiència i va comptar amb
una assistència de més de
2000 convidats.
El Comitè d'Avaluació de les
joies va estar format per un
jurat integrat per membres de
l'il.lustre Col.legi de Joiers i
35
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Motor

Descobreix les funcionalitats
del nou toyota Corolla Hybrid
ciutatdelmotor.com

Amb més de 46 milions
d’exemplars venuts en 11
generacions, el nou Toyota
Corolla Hybrid arriba per
despuntar entre els compactes
amb la seva tecnologia híbrida i
un interior que s’ha redissenyat
completament per oferir més
amplitud, ergonomia i senzillesa a l’hora de controlar les
diverses funcions del quadre de
comandament. Et descobrim a
fons com manejar els botons
del quadre d’instrumentació.
El quadre d’instruments del
nou Toyota Corolla Hybrid s’ha
simplificat el màxim possible
per a resultar senzill i intuïtiu
de gestionar per par t del
conductor. Al mateix temps,

s’han introduït noves funcionalitats i la digitalització és la
protagonista gràcies a la pantalla d’informació múltiple TFT
i el sistema multimèdia amb
navegació GO.
Tecnología Smart Entry
El nou Corolla Hybrid compta
amb una tecnologia que et
permet por tar la clau a la
butxaca a l’hora d’obrir i tancar
el cot xe. Un cop et sentis
després del volant, només
cal prémer l’interruptor blau
localitzat al tauler de control
i el nostre híbrid es posarà en
marxa amb extrema suavitat.
Transmisió Híbrida
La nova generació del Corolla
és 100% híbrida en els seus

motoritzacions, de manera
que empra el canvi automàtic
i-CVT, el qual resulta senzill,
silenciós i fiable. En funció de
la motorització triada trobarem dos possibles dissenys,
però sempre es gestiona des
de la ergonòmica palanca
situada a la consola central.
Palanques del volant
Les palanques que trobaràs
després del volant del nou
Corolla són tan senzilles
d’utilitzar com les de qualsevol cotxe convencional, però
incorporen la innovadora funció
Follow me home, que manté
els llums del cotxe enceses
durant 30 segons desde que
l’apaguem per guiar-nos de
camí a casa.

Tallers, Recanvis, Vendes i Exposició
Especialitzat en motos de gran cilindrada
Nou horari de 8 a 20h. no tanquem al migdia
La teva reparació al dia!

www.motosbadalona.com
President Companys, 11 · 08911 Badalona · Tel.:

93 464 05 53 ·

696 844 661
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Fre d’estacionamient
Oblida’t dels frens
d’estacionament convencionals, el nostre Corolla compacte
està carregat de tecnologia i per
això incorpora un fre elèctric, el
qual s’activa i es desactiva amb
només prémer un botó localitzat
darrere de la palanca de canvis,
oblidant-te de l’aparatosa palanca de el fre de mà. Gràcies
a la funció HOLD, manté el
vehicle detingut en embussos i
pendents pronunciades.

sos paràmetres del cotxe a les
nostres necessitats:
EV: només treballa el motor
elèctric, oferint-nos una
conducció 100% elèctrica lliure
d’emissions i de sorolls.
ECO: en aquesta manera
treballen conjuntament els dos

motors (l’elèctric i el de gasolina)
per oferir-nos una conducció
menys contaminant i més suau.
Sport: conduir un vehicle híbrid
no té perquè suposar renunciar a l’esportivitat, així que
aquesta manera t’ofereix una
major resposta de l’accelerador
perquè et moguis amb agilitat.

Sostre solar panoràmic
Una altra de les grans novetats
del Toyota Corolla és el seu
sostre panoràmic practicable.
Amb només prémer un botó
situat en el sostre podrem
enfonsar-nos de llum i aire fresc
a l’habitacle.
Volant multifunció
El volant gaudeix d’un nou
disseny que incorpora diversos
botons des dels quals poder
controlar les múltiples funcions
que ens ofereixen el cotxe i la
seva tecnologia híbrida.
A la banda esquerra trobaràs
e l s aj u s to s d e e l q u ad r e
d’instruments digital, la telefonia Bluetooth i el control per
veu; mentre que en el costat
dret se situen les funcions de
control de creuer adaptatiu i el
volum de sistema multimèdia
amb pantalla de vuit polzades.
Modes de conducció
Per tal de brindar la millor
conducció possible, el Corolla
Hybrid incorpora tres maneres
de conducció seleccionables
que ens permeten ajustar diver37
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Immobiliària
Badalona és la ciutat catalana on més van
pujar els preus del lloguer durant el 2019
Segons un estudi que ha
presentat el portal immobiliari Fotocasa, Badalona és la
quarta ciutat espanyola on més
van augmentar els preus del
lloguer, durant l’any passat,
amb un 17,1%, respecte a les
dades del 2018. Segons aquest
estudi, Badalona s’ha situat en
el municipi català on aquests
preus per llogar un habitatge

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€
Pack cèdula + Certificat: 160€

Tel. 696 687 826

més han augmentat. En termes
de variació anual dels municipis
estudiats (85 amb dades de
variació anual), la tendència
és la de l’increment del preu,
deixant enrere els descensos
recollits en informes anteriors.
Així, els municipis que veuen
incrementar el preu de
l’habitatge en lloguer són 81 i
només quatre descendeixen el
preu respecte a l’any anterior.
Són 25 els municipis espanyols que incrementen el preu
per sobre del 10%. De fet, 23
municipis incrementen el preu
entre un 10% i un 20% i dos
ho fan entre un 20% i un 30%
respecte a 2018.
El municipi que més increment
presenta durant el 2019 és Elx,
a Alacant, amb una variació de
24%. Segueixen, Múrcia Capital

(20,4%), Bilbao (17,8%) i Badalona (17,1%).
Els municipis més cars
espanyols on llogar un
habitatge
El municipi més car d’Espanya,
durant els darrers anys, han
estat Palma i Sant Sebastià.
No obstant això, des de 2015 al
2018, Barcelona era el municipi
més car per llogar un habitatge.
L’any passat ha canviat i ara és
Eivissa. Així, llogar un habitatge
a Eivissa costa 18,05 euros/m²
al mes, un 77% per sobre de la
mitjana nacional (10,18 euros/
m² al mes), Barcelona capital
(17,67 euros/m²) Sant Sebastià
(16,74 euros/m² al mes), Madrid
capital (16,41 euros/m² al mes) i
L’Hospitalet de Llobregat (15,61
euros/m² al mes).

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

Avd. Alfons XIII, 87

690 843 350

info@grupbarreres.com
www.grupbarreres.com
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 · 93 383 04 68

PEP VENTURA 5 MIN METRO Ref B-2947:
Pis de 75m² amb 3hab, bany i cuina conservats,
galeria menjador de 20m² ext, terres de gres,
alumini i embero,calef, finca de pocs veins.

PROGRÉS Ref B- 2949: Pis de 100 m ², 4 hab.,
2 banys compl., cuina office ext a galeria,
menjador de 24 m ² ext a balcó petit,calefacc.
parquet.

PEP VENTURA Ref B-2986: 75 m², 3
hab+traster, bany compl i cuina conservats,
menjador de 22 m ² ext a balcó, ascensor. A 2
min del metro Pep Ventura.

160.000 €

413.000 € pk i traster opc 33.000€

226.000 €

PEP VENTURA REF B-2979: 90 m ², 3 hab.,
bany i cuina office, menjador de 22 m ², balconet, calefacc., asc. Finca seminova, TOT
EXTERIOR!

CASA PEP VENTURA Ref B- 2982:
-: Casa de 225 m ² repartits en PB+2 PATI de 25
m ²,+ TERRASSA de 25 m ², 4 hab.+ despatx, 2
banys compl., calefacc. Per entrar a viure!

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

349.900 € pk i traster inclosos

520.000 €

235.000 €

PEP VENTURA - PIS TIPUS CASA Ref B-2958:
88m² + 25m² de golfes+ terrassa de 12m²,
3hab, 2 banys , cuina office amplia, menjador
de 27m² ext a terrassaa/c, calef, parquet i alumini. Pis situat a prop de la platja.

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, parquet. Pis alt amb asc.

CASAGEMES CASA EN VENDA Ref B-2942:
Casa de 110 m ² repartits en PB+ pis, 4 hab.,
2 banys compl., cuina officre. menjador de
30 m² ext a PATI de 37 m ², calefacc.

258.000 €

280.000 €

439.000 €

PEP VENTURA Ref B-2957: Pis de 70 m ²,
3 hab.( 1 doble), bany i cuina en bon estat,
menjador de 18 m ², balcó, ascensor. A 2 minuts de la platja.

CENTRE Ref B-2984: 80 m ², 3 hab ( 1 doble),
bany compl i cuina office en bon estat, menjador de 18 m ², 2 balcons, calefacc. TOT EXTERIOR, a 2 min de Renfe.

ARGENTONA- CASA Ref B-2985: 265 m ² repartits en sòtan+PB+pis+golfes, 6 hab., 3 banys
+ aseo, cuina office, menjador 40 m ², PATI de
140 m ². Casa a 3 vents. Preciosa!!!

159.000 €

226.000 €

490.000 €
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Horòscops
Facilitat Imma del Destí · AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)

CRANC
(21/6 al 21/7)

Venus transita pel teu
signe i t'atorga més
dolçor. Et preocupes
per qüestions materials,
que havies desatès.
Augment de l'atractiu.
Pots despertar l'amor
d'una persona.

Ve n u s a C a s a X ,
afavoreix oportunitats
professionals i si hi havia
tensió amb un cap, en
aquest sector, pot donarse un apropament cordial.
C e r q u e s e s t a b i l i t at
econòmica.

TAURE
(19/4 al 19/5)

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

Amb Venus per Casa
XII, hi ha necessitat
d'escoltar el teu món
interior. Interès per
trobar l'equilibri. Neguits
en assumptes materials
que poden treure una
mica el son.

Et sents amb més energia
i si havies deixat una
activitat de lleure que
t'agradava, pots tornar a
practicar-la. Si penses en
una persona del passat,
això et pot entristir.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

Mercuri transitant pel
sector professional,
inclina a formar-se i
posar- se al dia, en
aquest sentit. Converses
que es mantenen en
secret. Gaudeixes d'una
bona lectura.

Si véns d'una etapa
c o m p li c ad a am b l a
p ar e l l a , s' i n i c i a u n
període on es donen
converses per arribar a
l'enteniment. En la salut,
t'inclines per alguna
teràpia innovadora.

Frases cèlebres

«

La felicitat consistix en tindre
sempre quelcom que fer, algú
a qui estimar i alguna cosa que
esperar

»

Thomas Chalmers

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Venus transita per la
Casa VII i propicia els
nous contactes i l'inici
d'una relació de parella.
Si ja en tens, és un temps
adequat per compartir o
reviure la relació.

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Vols embellir la llar i
gaudir del teu espai.
O pot ser que desitgis
c a nv i ar d e l l o c d e
residència, però de
moment només mires.
Algú podria enviar-te
missatges enigmàtics.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
Venus al sector laboral,
afavoreix un bon ambient
de treball o que gaudeixis
de la teva feina. Amb
aquest trànsit, pots
interessar-te per adoptar
un animal de companyia.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
D i e s p e r c o m p ar t ir
vivències, de les que
normalment no en
parles, amb algunes
persones de l'àmbit
f a m i l i a r. P o s s i b l e s
gestions per rebre algun
tipus d'ajut o subvenció.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
El sector de l'amor,
podria sorprendre't amb
l'aparició d'una persona
impetuosa que s'ha
interessat en tu. Pots tenir
notícies d'un familiar amb
qui ja no tens contacte.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
Ve n u s c o m e n ç a a
transitar pel sector de
l'economia. Pots rebre
un augment salarial o
uns diners que et deuen.
Compte, però, en gastar
desmesuradament.
Millor fer previsió.

Dites

«Davant per davant»
Significat: Ben bé al davant de.
exemple: davant per davant de casa
els meus pares hi viu en Jordi.
En castellà: enfrente
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Méteo

La méteo de la
primera setmana
del mes de febrer
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

Aquest mes d e fe brer ha
començat amb temperatures
molt per sobre de la mitjana. De fet, el passat cap de
setmana, molts ciutadans van
acostar-se a la platja i els més
atrevits, fins i tot, van mullar-se
el peus, tot i que l’aigua del mar
esta freda. Imatge de la sortida
del sol, aquest dimarts 4 de
febrer, a la platja d’en Pont d’en
Botifarreta.

Meteorologia | Redacció

Els 22,9 ºC registrats diumenge
2 de febrer al barri del Progrés
és un nou rècord de temperatura
màxima en un mes de febrer
amb l’agreujant que el rècord
absolut queda instal·lat a principis de mes i no a finals de mes
(més proper a la primavera real),
quan seria més normal. Semblava difícil que es pogués superar
la dada de l’any passat 22,2 ºC
un 22 de febrer- del 2019- era
el registre a superar. L’ombra
del canvi climàtic torna a planar
quan s’analitzen les dades. Dels
registres màxims mai registrats
al febrer els cinc primers són
tots posteriors al 2015 i, de fet,
els quatre primers, entre el 2019
i el 2020. El sisè registre més alt
correspon al 2014 i entre el setè
i l’onzè llocs apareixen per fi
registres del segle XX. Diumenge es va registrar la dotzena

màxima més alta en un mes de
febrer de tota la sèrie. D’altra
banda, els 14,8ºC registrats a
Badalona, la matinada d’aquest
dilluns a dimarts, és una temperatura molt alta per un mes de
febrer. Aquests dades conviden
fermament a pensar en un lligam
estret entre el que està passant i
el canvi climàtic, tot i que a finals
d’aquesta setmana les temperatures s’han normalitzat.
Temp màx

22,9 C (diumege 2)

Temp mín
Hr màx

12,1 C (dilluns 3)
89 % (dissabte 1)

Hr mín

50% (dilluns 3)

Press atm màx 1028 Pa mes
Press atm mín 1018 Pa mes
Vent màx

32 km/h

Precipmàx 24h 24h 0,00
(primers dies
de febrer)
*Dades estació del Progrés

Fe d’errates: Les temperatures i dades aparegudes en l’edició del TOT de la setmana no corresponien a la situació actual.
Des de la Redacció demanen disculpes per aquest error.

Sudokus
Nivell fàcil

Nivell difícil
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA
GORG-BAIXOS Ref B- 2969:
100 m ², 3 hab ( 2 dobles), 2 banys
compl., cuina office, menjador de
25 m ², terrassa de 20 m ², calefacc.
Per entrar a viure!!! 310.000 € Pk
opcional. Tel 933 832 806
ST CRIST-ÀTIC Ref B- 2975:
Preciós àtic de 90 m ² + TERRASSA de 160 m ², 4 hab., cuina office,
menjador 24 m ², terra gres, a cond
amb bomba de calor. Ascensor.
229.000 € Tel 933 830 468
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 €
Tel 933 832 806
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 ascensor. 119.000 € Tel
933 830 468
SOLAR DALT DE LA VILA
Ref B-2968: Actualment 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€
Tel 933 832 806
MORERA- Ref B- 2959: Pis de
3 hab., bany i cuina en bon estat,

menjador de 18 m ², a cond amb
bomba d ecalor. Primer real sense
ascensor. molt lluminós. 152.000
€ Tel 933 830 468
SE TRASPASA PARADA de
pollería por jubilación en el Mercado Maignon. Cal Enriqueta.
933 895 160
TREBALL
SEÑORA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,
interna, disponibilidad inmediata. Se tiene conocimiento para
pacientes diabéticos.
631 043 888
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores y

Horari Misses
Església/Comunitat/Lloc de Culte
Sant Josep
Santa Maria
San Francesc d'Assís
Salesians
Sant Crist de Canyet
Santa Clara
Sant Sebastià
M. De Déu de Lourdes
M. De Déu de Montserrat
Sant Joan Baptista De Montgat
Pares Claretians
Sant Cebrià de Tiana
Providència
P. Carmelites Descalços
Carmelites de Tiana
Cartoixa de Tiana
Club Sant Jordi de Montgat
Roca i Pi
Can Banús
Sant Jeroni
Hospital Can Ruti
Franciscanes de Tiana
Hospital de Badalona
Centre Socio-Sanitari El Carme

Feiners
11/20
8:30/20
19:30
7:10

Dissabtes
11/20
8:30/20
19:30
20

dimarts i dijous 18:30
19
19:30
19:30

18:30
19
19:30
19:30
19:30
19
19
7:30
9/19
8:30

7:30
19
7:30
8/9/19:30
8:30
9:15/dijous 10
10
dijous 19:30
10
8

10

8
17
quinzenal a les 12

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT A LLOREDA:
Cartuchos
y Tóner
para todas
las impresoras

Diumenges i festius
9/11/12:30/20
9/11:30/20
12:30
9/12
11:30
10:30
11 (Mas Ram)/12 (Pomar)
11 Castellà/12:30 Català
9/12
12
11:30
12
10
11:30/12:30/19
10
10:30
10
13:15
11
8

Preu: 0,35€/paraula

Horari: dilluns a divendres de 10h. a 14h.
i de 16.30h. a 20.30h.
Dissabtes de 10h. a 14h.
AVD. DE CATALUNYA, 91 TEL. 931 507 015
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niños, limpieza. Interna o externa.
Disponibilidad inmediata.
632 015 982
CHICA BUSCA trabajo de
limpieza y cuidado de niños por
horas. 642 544 314
SE PRECISA REPONEDOR
con experiencia para supermercado en Badalona jornada
completa. Interesados preguntar
en Avenida Caritg, 15-19 Badalona 687 450 465
SEÑORA CON EXPERIENCIA y buenos principios se ofrece
interna para cuidar mayores,
niños y quehaceres de casa.
625 910 116
CHICA BUSCA trabajo al cuidado de mayores, cuidado de niños
y limpieza del hogar. De lunes a
viernes a partir de las 11:00.
631 311 946
SEÑORA BUSCA trabajo de
limpieza por horas. Horarios a
convenir. Con papeles legales.
634 295 927
CHICA BUSCA trabajo, cuidado de niños, mayores y limpieza.
Interna. Disponibilidad inmediata.
631 276 741

CHICA BUSCA trabajo, cuidado de niños, mayores y limpieza.
Interna. Disponibilidad inmediata.
617 588 850
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores
interna o por horas. Disponibilidad inmediata. 632 809 572
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores
interna o por horas. Disponibilidad inmediata. 662 236 327
CHICA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores y
horas de limpieza. Interna, disponibilidad inmediata. 722 564 094
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores y
limpieza. Por horas. Disponibilidad inmediata. 684 020 310
SEÑORA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores.
Interna o externa. Disponibilidad
inmediata. 612 416 007
VARIS
COMPRO ANTIGUEDADES:
muñecas, Scalextrics, Geyperman, Madelman, tebeos, comics,

objetos religiosos y militares puros
plumas licores libros y mucho
más.Pago inmediato
627 937 101
COMPRAMOS LIBROS, juguetes, comics, cromos, antigüedades, plumas, puros, objetos religiosos, restos pisos y casas. Pago al
momento. José Miguel.
679 736 491
AMISTATS
SEÑOR 65 AÑOS busco mujer
extranjera española amistad
relación seria telefono
698 243 029

Necrològiques
4 de febrer
• Ricardo Jover Buesa
• Ignacio Gallego Carrascal
• Núria Bosch Domenech
• Antonio Martín Avilés

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.

3 de febrer
• Joan Farrés Capdevila
• Francisca Avilés Barquero
• Luis García Gómez
• Joan Cornellà Martí
• Dani Carrascosa Golderos
• Rosario Cobos Prisco
• Ana Pérez Rosel
• Francisco Fernández Medina

TELF. 93 465 31 16 · 687 745 306

Dades facilitades per Pompes Funebres

DINERO YA

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT AL CENTRE:
PRODUCTOS LATINOS,
NORTEAMERICANOS,
ASIÁTICOS, DE EUROPA DEL ESTE
¡Y MUCHOS MÁS!
VEN Y CÓMETE EL MUNDO!

Preu: 0,35€/paraula

Carrer d’Aselm Clavé, 36
(Metro Pompeu Fabra L2 linea lila)
Horari: Dilluns a divendres de 10 a 14.30h i de 16
a 20.30h. Dissabte de 10 a 14.30h i de 17 a 20.30h.
Domingos de 11 a 14.30h.
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Badalona Recuerdos
Anys 60, passada de Sant Antoni Abat per la Rambla
Foto antiga : Antoni Fluvià
Foto actual: Facu Martínez

/BadalonaRecuerdos

@BdnRecuerdos

Si voleu enviar imatges antigues
pots enviar-nos un correu a:
recuerdosbdn@gmail.com
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Distribuïdors oficials del TOT
Renovació distribuïdor

Troba la teva
revista als
distribuïdors
oficials del TOT

la nova granja
Prim, 177 · 93 384 11 53
Horari: de dilluns a divendres de 6.30 a 15.30h.
Dissabtes de 8 a 13h.
Ambient molt cordial i familiar on t'oferim els nostres
packs per esmorzars. Vine a tastar les nostres amanides
i els nostres entrepans. També disposem del nostre local
per realitzar diferents tipus d'esdeveniments privats.
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè és la revista de referència a Badalona i explica
totes les noticies de la ciutat.

Prim, 195
93 611 14 66

Fem la vida més dolça. Horari de dilluns a divendres de
09:30 a 13:30 i de 16:30 a 20:30
Caps de setmana i festius: de 11:00 a 14:00 i de 17:30 a
21:00 Fem bosses i pastissos de llaminadures a mida i
tenim una gran varietat de regalèssies
i pegadolces. T'esperem!
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè és una revista que informa de l'actualitat de la
ciutat i ens agrada molt

Vols distribuir
el TOT al
teu comerç?
Posa't en contacte amb nosaltres:

651 976 517

comercial@totbadalona.com
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Distribuïdors oficials
Troba la teva
revista als
distribuïdors
oficials del TOT

Troba el TOT cada setmana
als nostres distribuïdors oficials
ARTIGUES
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2
93 399 02 06
BUFALÀ
BON ÀREA
Independència, 156
934 605 516
CARNISSERIES
I XARCUTERIES NOCETE
Independencia, 84
93 515 13 30
CONDIS
Independència, 186-188
933 886 508
FORN DE LLENYA
LA RIERA
Martí Pujol, 350 - 352
933 996 252
CONDIS
Martí Pujol, 495-519
934 970 125
CAN CLARIS
EL POLLASTRE ANGLÈS
Pau Claris,1-3
933 877 997
CASAGEMES
PASTISSERIA
CATALUNYA
Sant Bru, 56
933 843 614
LA BOTA DE ARAGÓN
Santa Madrona, 122-123
933 893 080
RESIDENCIA DANAE
Santa Maria, 178-180
933 847 240
EL CELLER
Prim, 11 · 93 464 31 99
DAUD SUPER
Sant Josep Oriol, 56
612 212 247
LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763
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DIBUSTAMP
Sant Bru, 202
605 640 521
CENTRE
LA NOVA GRANJA
Prim, 177 · 933 841 153
KARNS FIBLA
Arnús, 26–28 · 933 846 654
JARDINERIA CONCEPCIÓ
Arnús, 29 · 933 844 059
MOLSA
Canonge Baranera, 10-12
933 848 240
EL VERMUT COROMINAS
Canonge Baranera, 45
647 520 697
FORN BERTRAN -1922Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647
PASTISSERIA FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718
CA L´ALBERT
Canonge Baranera, 106108
934 642 127
LA BOTIQUE DEL PEIX
Canonge Baranera, 42
933 891 048
CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976
ORGÀNIC
Canonge Baranera, 90
933 844 150
GRANJA FIMONS
Colón, 68 · 934 643 386
CLINICA DENTAL
VILAGRAN
Enric Borràs, 1-3
93 464 77 76
CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61

DECORACIÓ CRUZ
Canonge Baranera, 27
931 447 951
FLORISTERÍA MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653
PERRUQUERIA
BARBANY ART
Francesc Layret, 147
934 641 141
PRELUDI
Cadis, 4
934 642 677
PURA VIDA
QUIROPRACTICA
Francesc Layret, 171
933 843 775
XARCUTERIA ARGUDO
Carrer de Mar, 38
933 848 061
LA PARADA
Francesc Layret, 118
933 843 659
CASAL DE GENT GRAN
DEL CENTRE
Ignasi Iglesias, 38
933 892 948
FABRE GEMMÒLEGS
Lleó, 28
931 703 479
fabregemmolegs.cat
FRUTAS CUEVAS
Lleó, 65
934 640 179
FORN BERTRAN
Mar, 5 · 93 384 60 52
DROGUERIA BOTER
Mar, 71 C.Baranera, 2e
933 845 464
FIMONS BAR
Mossen Anton, 29
93 389 11 38
SABATERIES GUBERN
Mar, 54
93 384 50 03

CONGELATS
FANTASY FRED
Canonge Baranera, 54
933 894 619
CARNISSERIA
SARA I ESTER
Prim, 107
622 259 530
652 423 361
FERRETERIA PRIM
Prim, 113-117
933 844 151
ferreteriaprim.com
PAM I PIPA
LLAMINADURES
Prim, 195 · 936 111 466
FLORISTERIA
JOSEP Mª VENTURA
President Companys, 18
933 894 421
BAR REST. EL NIU
Ribas i Perdigó, 18
933 848 201
SÓN PEDAÇOS
Francesc Planas i Casals, 2
933 844 769
EL SABATOT
Riera Matamoros, 15
617 813 971
FLECA SANT PERE
Sant Pere, 38
659 220 589
J.CAMPS S.L.
Sta. Madrona, 45
931 184 232
MARGENAT
Santiago Rusinyol, 3
Martí Pujol, 131
COLL I PUJOL
EL ESCONDRIJO
Coll i Pujol, 26 · 933 871 083
DALT LA VILA
PASTISSERIA LA VILA
Marti Pujol, 192 ·
93 389 36 25
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REP CADA SETMANA EL TOT A CASA TEVA DURANT TOT L'ANY

FES-TE SUBSCRIPTOR

651 97 65 17 · subscripcio@totbadalona.com

LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
SMARTOPTICS
Avd. Marti Pujol, 211
931 164 674
ESTANC BENEYTO
President Companys, 57-61
933 845 554
CAFETERIA SANT JORDI
Via Augusta, 19-25
637 734 091
RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA BALLESOL
Av. Navarra, 2
934 641 372
FORN LAIA
Av. President Companys, 45
933 845 357
GORG
FARMÀCIA OLÍMPIC
Alfons XIII 127
933 879 350
LOTERIA SORS
Joaquim Ruyra, 1 - 3
933 871 797
REST. SHAN HAI CITY
Marqués Mont-Roig, 72-74
933 979 163
PATCHWORK
PUNTS I NINES
Joaquim Ruyra, 9-11 tda 2
619 837 714
FORNUS
Av. d'Alfons XIII, 121
936 845 950
LA SALUT
CLÍNICA DENTAL ROQUE
Antiga de València, 35
935 407 459
CARNISSERIA HERNANDO
Pau Piferrer, 15
933 990 901
XURRERIA RODRÍGUEZ
Pg. La Salut, 76
933 874 690
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MERCAT LA SALUT
Marqués de Sant Mori, S/N
658 918 151 · 933 979 163
CARNICERIA
CHARCUTERÍA
MARI LA EXTREMEÑA
Quevedo, 18
933 839 706
LLEFIÀ
TOT POLLASTRE
Joan Valera, 18-22
Marquès Sant Mori, 116
KEBAB BOCATELI
Bellavista, 44 · 93 250 51 91
BOCATELI
BAR RESTAURANT
Circumval.lació, 22
93 399 80 98
BOCATELI
BAR RESTAURANT
Pérez Galdós, 26
93 382 10 85
JOSE TOMAS
Marquès de Sant Mori, 112
933 877 977
QUEDA POLLO
Avda. St Salvador, 80-84
933 884 827
SAVIC PA
Rda. St Antoni de Llefia, 57
93 514 74 52
DROGUERIA
PERFUMERIA L. DIAZ
Avda.Sant Mori, 69
LLOREDA
FORN DE PA CA LA FINA
Avda. Lloreda, 55
93 603 06 15
FORN SWING
Catalunya, 39
934 606 670
DIETETICA SANDRA
Avda. Catalunya, 45-47
93 387 28 24

CONGELATS ROSALIA
Avda. Catalunya, 77-79
651 11 86 10
GRUPO TOMAS
Rambla Sant Joan, 95
933 995 609
MANRESÀ
RESTAURANT BUKKET
Ctra. de Mataró, 101
933 842 688
MORERA
FORN MIREIA
Morera, 92 · 934 655 536
BON AREA (MORERA)
Morera, 101· 933 955 012
FORN CA L’AVI MARSAL
Carrer de Sant Vicenç, 31
93 156 58 66
POMAR
MERCAT POMAR
Avda. Primer de maig S/N
FORN DE PA ARTESÀ
Plaça Pomar, 3
645 45 00 32
PROGRÉS
FLORISTERIA
S. VENTURA
Plaça Pep Ventura, 13
LA BUHARDILLA
CAFETERIA
Guifré, 220
93 601 82 82
PASTISSERIA GUIFRÉ
Guifré, 259 · 93 387 5093
LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280
93 348 45 76
PIT I CUIXA
Güell I Ferrer, 33
934 643 087
LOTERIA MUSSOL MÀGIC
Alfons XIII, 6
933 988 296

PERRUQUERIA
ALFONS VIÑAS
Guifré, 95 · 933 837 507
CONDIS
Guifré, 100-108
934 646 989
JOIERIA LA PLANA
Guifré, 82
933 977 156
MANDALA
Providencia, 1-7
931 649 913
ww.mandala-bdn.com
ALFA BADALONA
CENTRE – MAR
Industria 143 – 149 local
93 397 59 65
CONDIS
Torner, 5-7
934 610 770
CAN MIXO
Roger de Flor, 82
933 887 457
ULTRAMARINOS
MARTINA
Progres, 93
93 388 12 42
RAVAL
FORN MARENA
Baldomer Solà, 55
933 979 671
FONTISI PASTISSERIA
Miquel Servet, 202
93 387 49 42
SANT CRIST
BON ÀREA
Coll i Pujol, 185
934 610 405
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