www.totbadalona.com
Del 14/02 al 21/02 '20

20 anys de
TV Badalona
Portada.indd 1

11/02/2020 10:56:25

Si t’ho diuen,
no t’ho creuràs!
Tot el material per a realitzar les teves reformes
amb un finançament increïble!!!
A Badagres ho tens fàcil,
a Badagres ho tens tot

Finançament
de fins a 24
mesos sense
interessos*

*Finançament subjecte a l’aprovació de l’entitat financera corresponent

www.badagres.com

A5_BADAGRES.indd 1

10/02/2020 11:30:22

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

PROMOCIÓ
EN VENDA
EDIFICI ALEADOS
BADALONA

Fàcil accés a l’autopista C-31 i la Ronda Litoral

info@grupbarreres.com
www.grupbarreres.com

GRUP BARRERES.indd 2

Avd. Alfons XIII, 87

690 843 350

12/02/2020 15:58:55

La Setmana

Televisió de Badalona celebra els
seus primers 20 anys d’emissió
L'alcaldessa Maite Arqué prem el botó de la primera emissió, el 14 de febrer de l'any 2000
Comunicació | Carles Carvajal

La comunicació local de
Badalona està d'aniversari,
aquest divendres 14 de febrer,
amb la celebració dels 20 anys
de Televisió de Badalona, com
a canal municipal. A la ciutat, fa
gairebé 40 anys, ja va tenir un
primer intent de televisió local.
L'any 1982, va haver-hi la primera emissió experimental, però
finalment es van clausurar les
emissions. Tres anys més tard,
apareixia Videovisió, un projecte dels joves del Centre Cívic de
Dalt la Vila i que va esdevenir
en Badiu Televisió. Amb 6 anys
de continuïtat, la marca Badiu
derivaria al nom comercial de
Canal 51. Aquesta televisió va
establir sinergies amb Ràdio
Ciutat de Badalona l'any 1996,
quan l'Ajuntament va comprar
el canal. Però no seria fins a
l'any 2000 que Badalona gaudi-

ria de nou de la televisió en
actiu, sota el nom de Televisió de Badalona. Era el 14 de
febrer quan començaven les
emissions oficials. D'un informatiu diari local, es va passar
a emetre més programació
pròpia, com espais esportius,
debats, entrevistes, curtmetratges o culturals. 20 anys
després, la Televisió de Badalona forma part de la identitat de
la ciutat, amb més llums que
ombres. Hem de recordar que
l'any 2012, amb el govern del
PP i l'esclat de la crisi econòmica, la televisió local va estar
a punt de desaparèixer, com va
passar amb diverses televisions
locals, i l'empresa municipal de
comunicació tirava endavant
un expedient de regulació, que
deixava sense feina una vintena de persones. Tot i aquest
entrebanc, la televisió local ha
emès cada dia, des de fa 20

anys, de manera ininterrompuda, i els informatius segueixen
sent el principal referent.
Emetre en HD, proper repte
important de la televisió local
La celebració d'aquest aniversari, 20 anys d'emissió, serviran a Televisió de Badalona
per marcar-se alguns reptes
propers. El conseller delegat
de Badalona Comunicació,
Josep Viñeta i Balsells, explica
al TOT que ara mateix s'està
treballant en proper emetre en
HD, alta definició, a través de
la TDT. L'actual llei contempla
que totes les cadenes hauran
d'emetre en aquest format,
abans del 31 de gener de l'any
2022. Viñeta assegura que
han rebut el compromís de
l'Ajuntament, tant del govern
com de l'oposició, d'aconseguir
la inversió necessària per
poder emetre en aquest siste-
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Mor l’exregidor del PSC,
Francesc Serrano
Aquest dimarts ha mort, als 71
anys, l’exregidor del PSC de
Badalona, Francesc Serrano.
Llicenciat en historia, va ser
regidor del consistori des del
2003 al 2015 i va ocupar les
regidories de Via Pública i
d’Hisenda. Serrano va ser un
dels homes forts dels governs
de Maite Arqué i també Jordi
Serra.

ERC proposa implementar contenidors
intel·ligents
Campanya de promoció, el febrer del 2000, de les emissions de Televisió Badalona

ma. El conseller delegat creu
que el panorama audiovisual
està canviant i que la televisió
va cap a una multiplataforma
de continguts.
Digitalitzaran tot l'arxiu de la
televisió local
Aquest divendres, tot just
quan Televisió de Badalona
compleix 20 anys, serà presentat un conveni per digitalitzar
el seu arxiu històric d'imatges
amb l'empresa Videolab. El
conseller delegat de Badalona
Comunicació, Josep Viñeta,
explica que la ciutat no podia
deixar perdre aquest arxiu, el
més important que té Badalona dels darrers 20 anys. Això
garantirà la conservació de
les imatges en el futur i la seva
adaptació per a ser reproduït
mitjançant les noves tecnologies de la comunicació. Viñeta
ha assegurat que tothom podrà

tenir accés a l'arxiu d'imatges i
alhora poder comercialitzar les
imatges.
Un any per celebrar aquests
20 anys
La televisió local ha preparat
un seguit d'actes per celebrar
aquest aniversari. El primer
acte serà aquest dilluns, 17
de febrer, amb un programa
especial que s'emetrà en directe des de la plaça Trafalgar, de
18h a 20h. A més, durant l'any
s'emetran programes especials
des dels sis districtes de la
ciutat.

La fitxa:
Televisió de Badalona, primera
emissió 14 de febrer 2020
Àrea de cobertura per TDT,
Barcelonès, Baix Llobregat,
part del Maresme i Vallès

El g r u p mu n i c i p a l d ’ ERC
Avancem-MES ha entrat una
instància a l’Ajuntament per tal
de demanar quines polítiques té
programades el govern municipal per incrementar la recollida
selectiva a la ciutat. Els republicans aposten per instal·lar a la
ciutat contenidors intel·ligents
que s’obren amb una targeta
per tal de controlar les deixalles.

Ferit un menor amb
arma blanca en una
baralla a Montgat
Un menor de Tiana ferit per
arma blanca després que diversos adolescents de Badalona,
Montgat i Tiana quedessin a
través de les xarxes socials per
barallar-se. Els fets, segons els
Mossos, van passar diumenge a
Montgat. Els Mossos investiguen
el cas i busquen més implicats
en la baralla. L’Ajuntament de
Tiana ja s’han reunit amb els
Mossos.
5
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La platja de la Marina regenerada
amb sorra procedent del port del
Masnou
Veïns del carrer Guifré
reclamen una solució
amb una veïna que pateix
diógenes

Imatge de la draga, a la bocana del Port del Masnou
Temporal | Redacció

El temporal Gloria va deixar,
fa tres setmanes, diverses
incidències a tot el litoral català.
A Badalona, les platges van
registrar molts desperfectes.
El fort onatge, en alguns punts
amb onades de 7/8 metres va fer
moure part de la sorra, en alguns
trams, o en algunes platges van
desaparèixer tota la sorra. A la
platja de la Marina, al sud del
Port de Badalona, el temporal
va buidar uns 2.000 metres
cúbics de sorra. En aquesta
platja, durant el darrer any, s’hi
va portar a terme un procés de
descontaminació. Ara, aquest
tram torna a tenir sorra gràcies
a l’acumulada a la bocana
del Port del Masnou. Des del

temporal Gloria, en aquest punt
va aparèixer una nova platja,
perquè s’hi van acumular quatre
metres i mig de calat. Durant
les darreres setmanes, gairebé un miler d’embarcacions
del Port del Masnou no han
pogut sortir del Port del Masnou,
només les barques més petites
podien esquivar aquesta nova
platja. Després de molts dies,
aquesta setmana, una draga
ha traslladat aquesta sorra, de
la bocana del Port del Masnou,
fins a la platja de la Marina del
Port de Badalona. Amb aquesta
acció, pagada pels dos ports,
el de Badalona i Masnou, s’ha
desbloquejat l’entrada del port
del Maresme i el tram de la
platja badalonina torna a tenir
sorra.

Sense data per poder reparar el Pont del Petroli
L'Ajuntament de Badalona, al
moment de tancar aquesta edició,
encara no havia rebut l'informe
tècnic amb tots els detalls de la
reparació del Pont del Petroli. El

que està clar, a vista de tothom,
és que l'estructura està molt més
afectada del previst. Sembla que
estarem mesos, per no dir anys,
sense poder passejar-hi.

Una comunitat de veïns del
carrer Guifré, al Progrés, han
fet pública la seva preocupació
amb una veïna que fa temps
que pateix síndrome de diógenes, i que acumula molts objectes i deixalles al seu pis. Els
veïns, que també s’han posat en
contacte amb el PP, reclamen a
l’Ajuntament que faci d’intermedi
entre la veïna i la comunitat per
eliminar les males olors.

Arriben les segones
jornades d’igualtat a
Bufalà
Aquest divendres, 14 de febrer,
arrenquen en aquest barri
badaloní les segones jornades
d’igualtat que tenen l’objectiu
de sensibilitzar sobre la igualtat
de gènere. Tot plegat s’iniciarà
amb un taller d’iniciació a la
meditació ,a les 10h, al local de
l’associació de veïns de Bufalà.
Les jornades clouran el dia 15
de març amb una festa de la
Dona a la plaça Antònia Boada.

L’escola Ramiro de
Maeztu premiada per
reciclar vidre
El col·legi Ramiro de Maeztu,
del barri de Llefià, ha estat el
guanyador de “Vidreamers”,
un programa educatiu per a
estudiants que han realitzat
projectes relacionats amb el
reciclatge, la sostenibilitat i la
cura del medi ambient. Els
alumnes van decorar l’iglú per
al reciclatge de vidre i van portar
a terme diferents activitats.
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A Televisió de Badalona

FEM 20 ANYS

i ho volem celebrar amb tu!

DILLUNS 17 DE FEBRER
de 18 a 20 hores

EDICIÓ ESPECIAL del programa
'Badalona TRES60º '
EN DIRECTE des de
la plaça Trafalgar de Llefià
Vine a veure'ns i compartirem unes
patates fregides de la Xurreria Rodríguez, de la Salut
BADALONA COMUNICACIO.indd 1
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Poques multes a Badalona per l’ús
indegut del patinet a la via pública
L’escola Artur
Martorell celebra els
seus 50 anys amb una
plantada d’alzines

Imatge d’un usuari amb patinet per la Rambla
Mobilitat | Redacció

Els patinets s’han convertit en
un element més del paisatge
urbà de Badalona. A totes
hores, gent amb el patinet
circula per voreres i carrers de
la ciutat. Fa temps que preocupa l’alta velocitat que arriben
m o lt s d ’aquest s vehi c les,
i el poc incivisme d’alguns
d’aquests conductors. Des de
la Guàrdia Urbana de Badalona han explicat al TOT que
de moment no es sanciona a
ningú, a no ser que faci una
acció molt greu que posi en
perill la seguretat viaria. Des
del cos policial badaloní no
han aclarit quantes multes

s’han posat a Badalona per
l’ús indegut d’aquests patinets
elèctrics. Per la seva par t,
des de l’Ajuntament reconeixen que s’està a l’espera de
poder reformar l’ordenança
municipal de circulació, que
podria estar al llarg d’aquest
any, i poder tenir una normativa sobre aquests aparells.
Segons el consistori, el Reglament General de Circulació
continua en un buit legal. Un
dels punts negres, on fins i tot
ja s’ha produït algun incident,
és la Rambla de Badalona. En
aquest punt, alguns usuaris
agafen velocitats importants
damunt d’aquests patinets
elèctrics.

Invasió de la processionària a Badalona
Les altes temperatures
d’aquesta passada tardor i part
de l’hivern han afavorit la proliferació de la processionària del
pi. Es tracta d’una eruga que
provoca urticària que es troba
a les bosses blanques que hi
ha en els pins. De fet, en molts
parcs i places de Badalona, en

ple mes de febrer, s’ha pogut
veure aquesta processionària.
La ciutat compta amb un total
de 1.300 pins comptabilitats en
les zones verdes de la ciutat. Els
experts recomanen no tocar cap
eruga, no remenar el terra de les
pinedes i tenir especial precaució amb els nens i animals.

L’Artur Martorell, al barri de
Casagemes, celebra aquest
any el seu 50è aniversari amb
diverses activitats al llarg
dels pròxims mesos. Aquest
diumenge, 16 de febrer, s’ha
preparat una plantada popular
de 50 alzines i un pica pica.
L’hora de trobada serà a les
10:30h, a la pineda de l’escola,
i més tard s’anirà al turó de
l’Enric, al barri de la Morera.

L’AV Dalt la Vila
presentarà la reforma
del carrer Barcelona
La Generalitat ha anunciat, en
el pressupost que s’ha d’aprovar
aviat, d’una par tida d’uns
100.000 euros per remodelar
un dels carrers més antics de
Badalona, el carrer Barcelona.
Dilluns, l’entitat de veïns de Dalt
la Vila ha convocat una reunió
veïnal per explicar com serà
aquesta remodelació. Serà a
les 19h, a la seu de l’associació.

Donació de sang amb
espectacle de màgia
Aquest dissabte, 15 de febrer,
el Banc de Sang i Teixits de
l’Hospital Germans Trias i Pujol
proposa una iniciativa original,
coincidint amb el Festival de
Màgia. Durant el matí, de 9h
a 14h, actuarà en directe el
mag Daniel Espín, que oferirà
trucs de màgia a les persones
que donin sang. Amb aquesta
iniciativa, el banc de sang vol
apropar més donants.
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L'ocupació de la nau del carrer
Guifré torna a generar conflictes
Societat | Redacció

L'antiga nau situada al carrer
Guifré, prop del carrer Tortosa,
fa més de 12 anys que està
ocupada per un nombrós grup
d’immigrants, però durant les
darreres setmanes la situació
s’ha complicat, amb diversos
actes incívics i festes durant altes
hores de la matinada. La nau,
dividida en dues parts, acull un
nombre indeterminat de persones que viuen en males condicions i que solen dedicar-se a
buscar ferralla als contenidors o
a la venda ambulant. En aquest
espai no hi ha aigua corrent,
l’han d’agafar d’una font propera
i part de la llum està punxada
del carrer, segons asseguren
els veïns de la zona. Tot i que fa
molts anys que està ocupada,
durant les darreres setmanes han
augmentat les queixes dels veïns

Nau ocupada, des de fa 12 anys, al carrer Guifré

per diverses actituds incíviques
dels ocupants i també festes,
amb música inclosa, que moltes
vegades s’allarguen durant tot el
cap de setmana. Des de l'entitat
de veïns del Gorg fa anys que
reclamen a l'Ajuntament una
solució. La presidenta, Teresa

Vinuesa, admet que sempre que
han plantejat aquesta problemàtica, el consistori ha respòs que es
una espai privat i que el propietari
està d’acord amb aquesta ocupació. Vinuesa, però, reconeix que
en cada reunió amb l'Ajuntament
han tractat aquesta ocupació.

Els marxants de Badalona proposen obrir els encants durant la tarda
Comerç | Redacció

L’Associació de Marxants de
Badalona, que aplega els
paradistes dels encants de la
ciutat, ha explicat públicament
la seva intenció de crear uns
nous encants en horari de tarda.
Segons l’associació, s’està
treballant en una proposta de
poder obrir les seves parades
des del mes de maig i fins a
l’octubre, aprofitant la llum
solar, quan els dies s’allarguen
més. Els Marxants asseguren
que els hàbits dels consumidors fa temps que han canviat
i que ara, més que mai, han

Imatge d’arxiu dels Encants la barri de Montigalà

d’oferir coses noves als seus
clients. Els Marxats esperen que
l’Ajuntament de Badalona aprovi
aquesta mesura i que durant

els mesos de primavera, estiu i
part de la tardor, la ciutat pugui
disposar d’uns encants en horari
de tarda.
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La Setmana en imatges
1
2
3
4

1-L’Ajuntament senyalitza amb boies la part final del pont del Petroli per motius de seguretat
2-El llibreter badaloní, Gerard Remendo, es jubila de Saltamartí Llibres
3- L’Ajuntament rep un homenatge als voluntaris de Open Arms per la seva tasca humanitària
4- Els cavalls i carruatges surten un any més per Badalona durant la Passada de Sant Antoni

1

2

3

4
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Esports

Eliminació europea i patinada
a l'ACB contra el Fuenlabrada
Bàsquet | Jordi Creixell

El triomf a la pista del Madrid
semblava que podria ser un
punt d'inflexió que redrecés la
marxa de la Penya a la lliga,
però no ha estat així. La derrota a Andorra en l'Eurocup va
fer mal i el Joventut va patinar
a l'Olímpic contra el cuer de
l'ACB, el Montakit Fuenlabrada
(79-81). Una derrota dolorosa
que fa que els verd-i-negres
arribin a l'aturada d'aquest febrer
amb males sensacions i molts
dubtes. Defensivament l'equip
no acaba de despertar i davant
dels madrilenys hi va haver fases
d'una passivitat preocupant,
que fins i tot va provocar alguns
xiulets. El rendiment d'algun
dels principals referents, a més,
ha caigut en picat. És el cas
d'Alen Omic, "desaparegut" en
els darrers partits.
Davant del Montakit van ser els
joves Zagars i Parra els que
van treure l'equip del pou en
el tercer quart (44-60), però
els verd-i-negres van perdonar
quan havien fet el més difícil

Harangody, en el matx contra el Montakit. / Foto: David Grau

Una pausa fins al 29 de febrer
La disputa de la Copa, aquest
cap de setmana a Màlaga, i la
primera finestra FIBA de l'any
faran que l'ACB no es reprengui
fins al dissabte 29 de febrer. Els
verd-i-negres jugaran aquell dia
(79-79 i possessió a 38 segons
del final). Un nou sotrac en una
temporada molt complicada,
farcida d'entrebancs i lesions, i
que ara fa una pausa de gairebé
tres setmanes que ha de servir
per intentar fer net. A Europa

a la dífícil pista de l'Iberostar
Tenerife, just abans de tancar el
Top 16 de l'Eurocup a l'Olímpic
davant de l'Unicaja, el dimecres
4 de març, en un partit ja del tot
intranscendent.
ja no hi ha res a fer, després
que l'Unicaja no va fallar contra
el Tofas Bursa, però a l'ACB
encara hi ha molt per decidir.
Els de Carles Duran, no obstant,
necessiten corregir urgentment
el rumb actual.

El júnior verd-i-negre, tercer a Kaunas

L'Infantil A, a Màlaga per jugar la Minicopa

El conjunt de Marc Calderón no va poder assolir el
bitllet per a la fase final de l'Adidas Next Generation
Tournament. En el torneig classificatori de Kaunas
(Lituània) la Penya van ser tercera i només hi havia
plaça per al campió, que va ser el Rytas Vilnius.
L'Eurolliga, amb tot, té pendent donar tres invitacions./ Foto: J. Gedvilas - Zalgiris

El Joventut no ha pogut classificar-se enguany per
jugar la Copa del Rei, però l'Infantil A sí que ha
viatjat a Màlaga per disputar la Minicopa Endesa.
La competició ha arrencat aquest dimecres, amb
els verd-i-negres enquadrats en el grup B junt amb
el València Basket, el Barça i el Cajasiete Canarias.
/ Foto: Penya.com
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El Badalona pateix
un nou sotrac al camp del Lleida
Victòria dels Taurons al
camp del Gòtics B (22-29)

Els escapulats van caure per 3-0. / Eloy Molina
Futbol | J. C.

Nova derrota del CF Badalona,
aquest cop al camp del Lleida
(3-0). Els de Manolo González
van encaixar un altre revés i
segueixen sense trobar la tecla
que capgiri la dinàmica de
l'equip, enfonsat en les posicions
de descens. Després del matx,
a més, el tècnic es va mostrar
molt dur amb la falta d'actitud
d'alguns dels seus jugadors.

Queden 14 partits per jugar i el
marge de maniobra es va reduint
a mida que passen les jornades,
però les diferències encara no
són pas insalvables i cal seguir
lluitant. Els escapulats tornen
aquest diumenge a l'Estadi
(17h) per enfrontar-se a un dels
equips capdavanters. El Castelló, segon classificat a només
un punt del líder, el Sabadell,
suposarà un nou examen per als
badalonins.

Segona victòria a la Primera Catalana del Rugby Club
Badalona. Els Taurons no van
fallar al camp del cuer, el Gòtics
B, i es van endur el triomf per
22-29. Ricard Burgada, Genís
Alcantarilla, Jonathan Miranda i Arnau Rico van anotar els
quatre assajos dels badalonins,
mentre que Ricard Magrià va
sumar dues transformacions i
un cop de càstig. El Poble Nou,
següent rival aquest diumenge
a les Pistes Paco Águila (12h).

Badalona, seu del Campionat de Catalunya de Fit Kid
El Pavelló Municipal de Llefià
acollirà el campionat de Catalunya de Fit Kid de solos i duos. La
competició tindrà lloc el cap de
setmana del 29 de febrer i l'1 de
març i serà classificatòria per al
campionat d'Espanya d'aquesta
modalitat esportiva, nascuda
fa més de dues dècades a la
nostra ciutat.

El Seagull tomba el Saragossa (3-0)

Els Dracs, amb pas ferm a la lliga (52-14)

El Seagull es va retrobar amb el triomf en vèncer
el Saragossa a l'Estadi (3-0). Les badalonines
van encarrilar el partit amb dos gols als primers
vint minuts, de Pilar Garrote i Alba Gordo, i van
arrodonir la victòria al temps afegit amb la diana
d'Alicia Fuentes. La lliga s'atura ara fins al 23 de
febrer. / Foto: Alberto Estébanez

Tercera victòria dels Badalona Dracs a la lliga
estatal de futbol americà. Un demolidor primer
quart (32-0) va deixar estabornits els Saragossa
Hurricanes, que van acabar sucumbint per 52-14.
El QB Anthony Gardner va sumar sis passades de
"touchdown", tres d'elles al també nord-americà
Marquese Surrell. / Foto: BDN Dracs
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Fa 5 anys era notícia a Badalona...

Badalona activava el servei de wifi
a les platges de la ciutat
El febrer de l’any 2015, ara fa
just 5 anys, el govern de Xavier
Garcia Albiol implementava el
wifi gratuït a gairebé totes les
platges de la ciutat. Fins aleshores, aquest servei ja funcionava en indrets com la plaça de
la Vila, la plaça Trafalgar o el
parc de Lloreda. El govern de
l’aleshores destacava que el
servei de wifi volia proporcionar un valor afegit a la platja
i un element de dinamització
econòmica per les persones
que vinguessin de fora del
país, per l’opció de poder-se
connectar-se. Amb l’arribada

del govern de Dolors Sabater, el
servei va desactivar-se al·legant
que poques persones utilitzaven
el wifi a la via pública i que el
contracte, uns 23.000 euros
anuals, era “massa car”. Aquest

fet va aixecar forces crítiques
de ciutadans, tot i que amb la
tecnologia 4G moltes vegades
la connexió era més ràpida que
no pas amb el wifi instal·lat a la
via pública.

#totbadalona a Instagram
Tots els bars i establiments conflictius d'Artigues
s'haurien de tancar. El
veïnat ha patit massa i no ho
mereixen
@umairdair
@AlcaldePastor Se puede
saber por qué no funciona
ninguna fuente del paseo
de Badalona? Algún día me
muero deshidratado
@RubenRuiiz4
Fins quan el mal o nul
manteniment de les
instal·lacions esportives a
Badalona?. Al camp de la
Plana amb goteres dues
setmanes després del
temporal
@nuriacostabdn

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

Les badalonines Marina Ayala i Mariona
Schilt actuaran al musical de Billy Elliot

via Twitter @totbadalona

161 vots

Has anat a veure la
tradicional Passada
de Sant Antoni pels carrers
de Badalona?
No, no aniré 74%
Sí, aniré 26%

El pròxim 1 d’octubre de 2020
s’estrenarà a Barcelona un dels
grans musicals de la història,
Billy Elliot. Una quarantena
de ballarins han passat el
càsting final. D’aquest equip
destaquen dues nenes badalonines, de 10 anys i 12 anys,
la Marina Ayala i la Mariona

Schilt. Les dues nenes, que
feien dansa a l’escola Stil a
la Morera, han assegurat que
durant el càsting han gaudit
molt i esperen treballar dur,
fins l’octubre, per donar-ho tot
durant el musical. Les dues
nenes curses els seus estudis
en escoles de la ciutat.

Ho hem vist al Facebook del TOT
Saray García
El divendres per la nit també
varen rebentar cotxes, 2 dies
seguits i no els han agafat
David Huelves
Han entrado en un parking
con cámara de vigilancia
(rompiendo la cámara
evidentemente)... y alguna
cosa más, todo esto en 1
semana
Montse Tejedor
Madre mia cada vez peor
porque no ponen más
vigilancia? ya esta bien

Opinio-18-19.indd 3

Pròxima pregunta:
Mires habitualment la
Televisió de Badalona?
Sí, la miro
De tant en tant
Mai la miro

Els nostres
seguidors han opinat!
Caldria garantir més
contenidors o més grans.
Una altra opció seria que
nosaltres no generéssim
tants residus
@agustinguijarro

A la plaça del Gas de
Badalona, plaga de processionària, vigileu molt amb els
infants i animals
@carlafarre

Gran feina feta i la que
queda per fer per part de
Saltamartí llibres
@jaumealujas
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Badalona
Divendres 14 de febrer

Tribut a Fito y Fitipaldis, amb
Fitos y Fitipaldis, a les 23:30h,
al Sarau08911

Dissabte 15 de febrer
Taller per descobrir el teu
don, a les 10h, a Mandala
BDN, carrer Providència, 1
Teatre “La Rambla de les floristes”, a les 20:30h, a les
20:30h, al Teatre Zorrilla
Concert Piratas Rumbversions a les 24h, al Sarau 08911
Diumenge 16 de febrer

Diumenge 16 de febrer
Concert del cantant dels Pets, Lluís Gavaldá, a les 19.30h, al Círcol
en un recital a la carta dins del cicle “Enjoy the silence”.

Esencia al Sarau, bachata, a
les 21h, al Sarau 08911

Dilluns 17 de febrer
Cicle de teatre familiar "Sóc
Menut" amb l'obra "La parada
dels somriures", a les 12h, al
Círcol

Taller de màscares de Carnaval, a les 17:30h, al Casal Cívic
de Pomar

Com afecta el canvi climàtic
a una ciutat com Badalona?
Xerrada amb el meteoròleg
Tomàs Molina, a les 9:30h,
al BCIN

Concert comentat: Don Giovanni, a les 18h, música en
directe, al Museu de Badalona

Bach Solidari, a les 20:15h,
a l'església dels Pares Carmelites

Màgia i Il·lusionisme a les
17:30h, al Centre de Recursos
Pedagògics

Dimecres 19 de febrer

Visita guiada a la fàbrica de
l’Anís del Mono, a les 12h, a la
mateixa empresa. Inscripcions
al Museu

Confidències d'un Prestigitador, 40 anys de professió del
mag badaloní Enric Magoo, a
les 19h, al Teatre Principal

Dimarts 18 de febrer

Taller “Aprenent de mag”, de
6 a 12 anys, a les 17:30h, a la
Biblioteca Llefià - Xavier Soto
Concert dels Caracara dins
del cicle "Per fi és dilluns!",
a les 20h, de l'Escola Música
Moderna de Badalona

Actuació del mag Selviln,
a les 18h, a la Biblioteca de
Pomar
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Taller Aprenent de mag de
6 a 12 anys, a les 17:30h, a la
Biblioteca Canyadó i Casagemes - Joan Argenté.

cartells de l'Anís del Mono, a les
19h, al Museu de Badalona

Dijous 20 de febrer

Classe oberta de Pilates i ioga,
a les 19:30h, a la Clínica Corpos,
a l’Avinguda Alfons XII, 53

Dijous Gras a diversos mercats municipals de Badalona,
durant el matí

Cicle Gaudí de cinema, amb el
film “La hija de un ladrón”, a les
20:30h al Principal

Actuació de David El Mag, a
les 18h, a la Biblioteca de Can
Casacuberta

Montgat

Màgia d’Aprop, a les 18:45h,
al bar del Círcol
Conferència: El concurs de

anys, a les 12h, a la Biblioteca
Tirant lo Blanc

Dissabte 15 de febrer
Espectacle infantil,"Animal" a
càrrec de Gisela Llimona. Per
a famílies amb infants de 9 a 3

Taller de màscares i maquillatge de carnaval, a les 17.30
h a l'Espai Jove
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Cultura

L’Orfeó Badaloní proposa un taller
d’iniciació al vi durant tres sessions
Arriba “La Rambla
de les Floristes”
al Zorrilla

El taller d’iniciació al vi s’ha dividit en tres sessions
Vinícola | Redacció

Nova proposta a Badalona,
durant les pròximes setmanes,
per iniciar-se al món del vi.
L’Orfeó Badaloní ha programat un taller d’iniciació al vi
de la mà de l’enòloga Rocío
Sánchez. La iniciativa permetrà
descobrir el món del vi d’una
manera fàcil i amena, entenent
la seva elaboració , les varietats de raïm que es fan servir,
i les diferents Denominacions
d’Origen de Catalunya, entre
d’altres aspectes. Les sessions,
que tindran lloc a l’Espai Tolrà
Montigalà
Carrer de Sant
Gregori

del carrer Marina, estaran
dividides en tres parts, el 21 de
febrer estarà dedicada als vins
blancs, el 20 de març als vins
negres i el 3 d’abril als caves i
vins rosats. Es pot assistir de
manera individual a cadascuna
de les sessions, però degut al
lligam que comparteixen les
tres i per la bona entesa dels
continguts del taller, s’aconsella
participar-hi en totes tres. Les
entrades per les tres sessions
s’han posat a la venda aquesta
setmana a l’Orfeó Badaloní, al
carrer Enric Borràs, 19-21 o al
telèfon 93.384.37.13.

A q u e s t d i s s a b t e , 15 d e
fe brer, el Zorr illa ac o llirà
la producció del TNC, “ La
Rambla de les floristes”, de
J o s e p M ar i a d e S e g ar r a .
L’obra, escrita fa 80 anys, és
una oda del poeta al carrer
més emblemàtic de Barcelona, la Rambla de les Flors.
L’espectacle, amb molt bona
crítica de públic, començarà
a les 20:30h.

Espectacle per
celebrar els 40 anys
del mag Enric Magoo
El vintè festival de Màgia
de Badalona, el Li Chang,
segueix aquest cap de setmana amb la celebració dels 40
anys del mag badaloní, Enric
Magoo. Aquest diumenge 16
de febrer, a les 19h, el Teatre
Principal acollirà l’espectacle
“Confidències d’un prestidigitador” on podrem veure
e l nú m er o g u anyad or d e l
3r Premi Mundial de Màgia
Còmica.

Carrer
a carrer

Gregori VII (Soana, Toscana entorn de 1020-Salern 1085). Nom
que adpotà Ildebrando de Soana
en esdevenir papa (1073-1080).
Monjo de Cluny, fou elegit papa
per aclamació popular. Inicià la
reforma gregoriana, encaminada
a afirmar la superioritat del papa
sobre el poder polític i el terrenal.

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

Editorial

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

Fidelitat
Missiroli, Marco
Angle Editorial

Aves de presa
Direcció: Cathy Yan
Intèrprets: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead,
Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Ewan McGregor

El malentès, es com Carlo i
Margherita titllen el dubte que
ha esquerdat la superfície del
seu matrimoni. A Carlo el van
veure als lavabos de la universitat amb una estudiant: «ella
es va sentir malament, jo la vaig
socórrer», explica al rector.
El monstre
de la memòria

Roman Sionis, el malvat més pervers de Gotham,
i la seva mà dreta incondicional, Zsasz, decideixen
segrestar una nena anomenada Cass. La ciutat es
bolca per buscar la petita, però fa falta alguna cosa
més per trobar-la.
Crítica: 		

Públic:

Bliss
Direcció: Joe Begos
Intèrprets: Dora Madison, Jeremy Gardner, Tru Collins, Rhys Wakefield, Graham Skipper

Yishai Sarid
Club Editor

Ell és historiador, jueu i israelià. S’ha especialitzat en
l’Holocaust, més precisament
en els aspectes tècnics de
l’extermini, per comoditat més
que per convicció: en aquest
tema hi ha places vacants.
S’ha casat i té un fill quan li
ofereixen feina com a guia
dels grups que visiten els
camps nazis a Polònia.
Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 216

L'artista Dezzy Donahue farà tot el que sigui necessari per completar el que ella considera la seva
gran obra mestra, encara que per a fer-ho hagi
d'endinsar-se en un món de sexe, droga i assassinats a la perifèria de la ciutat de Los Angeles.
Crítica: 		

Públic:

Una misión de locos
irecció: Ludovic Colbeau-Justin
Intèrprets: Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra, Sophie Verbeeck, Samuel Jouy

El Romain és un metge interí que treballa en un
hospital psiquiàtric. El Léo és un pacient que diu
ser un agent secret anomenat El León. El seu
destí es creua quan al Romain no li queda més
remei que comptar amb el Léo perquè l'ajudi a
trobar la seva promesa desapareguda.
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
20

ESTRENES.indd 1

11/02/2020 9:56:10

A5_MENARINI.indd 1

10/02/2020 11:45:20

Lectors

Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@totbadalona.com

Robatoris al Port Esportiu de Badalona

M. A. Molina

El passat mes de desembre,
varen tornar a sostreure material nàutic del dic sec del Port
Esportiu de Badalona, gestionat per Marina Badalona.
La porta d'accés al dic sec
(lloc on es guarden les embarcacions sobre remolcs) és una
porta que s'ha reclamat des
dels amarristes que s'arregli
correctament, ja que històri-

cament sempre està avariada.
L'accés i part del dic està monitoritzat per càmeres de seguretat, que en principi estan
controlades 24 hores pel poc
personal estant al port.
L'última sostracció coneguda
ha estat un motor fora borda valorat en 16.000 €. En
aquesta ocasió les càmeres
de seguretat varen gravar a
dos individus com entraven
i sortien d'un dels amarres i

després de més d'una hora,
s'enduien amb un carro de
"Mercadona" el motor.
Els amarristes que contribueixen cada mes amb unes
mensualitats de lloguers prou
considerables, estan farts
de sostraccions i robatoris
d'aquest tipus.
A més Marina Badalona, un
cop presentades les pertinents
denúncies, no es fa carrec
d'aquest tipus de perjudicis....

Et vols separar?
Amb diàleg i
Dret de família – Dret civil

agilitat t’ajudarem

Dret de Familia - Divorcis , Custòdies,
Pensions d’aliments, Execucions
Dret Civil - Reclamacions, Herències,
Incapacitats.

a trobar les millors
solucions

C/Sant Bru nº 2 entl. 1ª – 08911 Badalona 93.464.48.84 | amvinas@vinasabogados.com
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Cura dels peus
faros.hsjdbcn.org

Els peus esdevenen un punt
vulnerable per diverses raons:
És sabut que la hiperglucèmia
de llarga durada perjudica
les parets dels vasos sanguinis: les artèries i les venes
(vasculopatia). Això dificulta
l'oxigenació dels teixits i els
fa menys vitals a l'hora de
lluitar contra les infeccions, de
cicatritzar alguna nafra, etc.
Les terminacions nervioses,
especialment les responsables de la sensibilitat, també
q u e d e n p r o g r e s s i va m e n t
malmeses perquè estan
deficientment vascularitzades
(neuropatia), fet que provoca
una pèrdua de sensibilitat
(peus com de suro, lesions
inadvertides, etc.).

La concurrència de vasculopatia, neuropatia i infecció,
com a complicació associa-

Manicura / Pedicura
Ungles de gel / Acrílic
Trat. facials
Corporals
Massatges
Xecs regals

C/ Canonge Baranera, 105 Tel. 930 077 377
ungleria

@ungleria

da, és la causa més important d'amputació, tan sols per
darrere dels traumatismes.
Per evitar aquesta situació,
l'estil de vida i les mesures
higièniques tenen una influència determinant. La prevenció
amb l'adopció de conductes
saludables és fonamental.
Higiene i cura
Cal rentar-se els peus diàriament. És un error pensar que
amb tres o quatre dies a la
setmana ja n'hi ha prou.
L'aigua ha de ser freda o tèbia.
Cal mesurar-ne la temperatura amb un termòmetre (o amb
el colze) abans d'introduir-hi
els peus. La temperatura ideal
és d'uns 25 °C.
S'ha de fer ser vir sabó de
glicerina de Ph neutre.
Cal friccionar les zones
propenses a les durícies amb
pedra tosca. Si es fa amb
freqüència, la pell es manté
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LA SALUT DELS
NOSTRES PEUS

en bon estat i les durícies no
arriben a fer-se.
S'ha d'evitar deixar els peus

en remull més de 10 minuts.
Cal eixugar amb cura els
peus, sobretot els espais

interdigitals.
S'han de tallar les ungles
immediatament després del
rentat de peus, ja que estan
menys endurides. Cal fer-ho
amb tisores de punta roma per
evitar accidents. Davant de
qualsevol entrebanc (disminució de l'agudesa visual,
tremolor de mans, dificultat
per arribar-se als peus, etc.),
s'ha de demanar ajuda. Les
ungles s'han de llimar amb
una llima de cartró, i, si es fa
sovint, no arriben a créixer i
no cal tallar-les.
S'ha d'aplicar crema hidratant sobre la pell dels peus,
els turmells i les cames
(almenys fins als genolls),
amb moviments de baix a dalt.
Cal utilitzar mitjons de llana
a l'hivern, i de cotó o fil a la

• Cirurgia i ortopèdia del peu
• Podologia pediàtrica
• Podologia esportiva
• Podologia geriàtrica
• Peu diabètic
Esther Ricart Ribó • Estudi computeritzat de la marxa
nº col.939
• Elaboració de diferents tipus de plantilles
Roser Ribó Alonso
segons la patologia a tractar: plantilles 3D,
nº col.354
esportives, toves, pediàtriques...
St Francesc d'Assis, 40 bxs. Badalona - Tel 93 389 14 39
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primavera i a l'estiu. S'han
d'evitar els mitjons de fibres
sintètiques perquè propicien
la sudoració. Els mitjons mai
no han de deixar marques de
compressió.
Cal utilitzar un calçat adequat.
Les sabates han de ser de
materials transpirables i tous,
sense costures per dins i amb
una sola consistent. No han
d'estrènyer ni fregar el peu.
L'alçada màxima dels talons
ha de ser d'entre 3 i 4 cm.
S'han de comprar les sabates
a última hora de la tarda, quan
les extremitats inferiors estan
més inflades.

Des de
l'any 1939

· Calçats per a plantilles
· Peus delicats · Amples especials
Sant Joaquim, 30 · Tel. 933 891 569 · calsats_sotero@telefonica.net

Podologia per a tothom
Alfons XII, 43 baixos
08912 Badalona · T. 640 870 164

www.clinicabadapeu.com

Cal canviar de calçat a migdia
per evitar pressions en el
mateix lloc.
S'ha de revisar l'interior de
la sabata abans de calçar-se
per si hi ha sorra o pedres que
puguin ocasionar una lesió.
S'ha d'evitar caminar descalços. A la platja i a la piscina
cal utilitzar sabates de goma.
Per e s c a l far e l s p e u s n o
convé aproximar-se a una
font de calor ex terna . Es
poden escalfar amb friccions
i mitjons de llana.

Podologia general
Podologia esportiva
Podologia pediàtrica
Podologia geriàtrica
Ortopodologia
Peu diabètic
Ortoníxia
Biomecànica / Estudi de la petjada
Plantilles personalitzades amb Scan3D
Tractaments amb làser podològic
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Los nuevos sistemas
de confección de plantillas
Podocat

Hace ya muchos años que se
sabe que un mal apoyo a la
hora de estar de pie, caminando o corriendo es altamente
perjudicial para todo el cuerpo.
Los pies son la base en la que
se apoya y sustenta nuestro
esqueleto y todo nuestro sistema locomotor, y los podólogos
son los especialistas sanitarios
especialmente preparados para
detectar y diagnosticar estos
apoyos incorrectos. Aunque no
en todos los casos, en muchas
ocasiones la mejor solución es
la realización de unos soportes plantares individualizados

(plantillas) que corrijan esa situación, obligando a nuestros pies
a volver a apoyarse de forma
correcta y eficaz biomecánicamente hablando. Por supuesto,
las plantillas deben ser absolutamente personalizadas y hechas
a medida de forma precisa y
fiable. Por eso, en la mayoría
de los paises europeos más
avanzados la confección de
los soportes plantares ya no se
realiza de forma manual, sino
utilizando nuevas tecnologías de
confección robótica de la plantilla con sistemas de Cad/Cam,
en base a moldes de los pies del
paciente tomados también de
forma totalmente informatizada.

-ESPECIALISTES EN
PLANTILLES A MIDA.

De esta manera, se consiguen
plantillas de una sola pieza,
ligeras, duraderas y, sobretodo,
mucho más precisas y eficaces.
En Badalona hace ya casi un
año que podemos encontrar
un Centro Podológico que utiliza este sistema de confección
robotizada de las plantillas… Se
trata de PODOCAD, en el Centro
de la Vila, una empresa que lleva
ya casi 10 años utilizándolo con
notable éxito, y que afirma que
el sistema, además de conseguir plantillas más precisas y
eficaces, también reduce costos
y tiempos, permitiendo así que
el precio sea, por lo general,
inferior al habitual.

NOU CENTRE PODOLÒGIC A BADALONA
AMB LES TECNOLOGIES MÉS
AVANÇADES I EFECTIVES DEL MERCAT

Confecció totalment
informatitzada.
Màxima precisió.

-ESPECIALISTES EN
PODOLOGIA INFANTIL
I ESPORTIVA.
-TRACTAMENT D’AFECCIONS
DEL PEU.
ESTEM A AVDA. PRESIDENT COMPANYS, 8

(al costat de la floristeria Ventura)

DEMANA CITA AL 93 156 05 44
www.podocad.net
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Comencen de nou els tallers
de podologia a les escole !

Roser Sabater Bilbeny
Podòloga

Fa uns cinc anys, vam iniciar
l'aventura dels tallers podològics en algunes escoles de
Badalona amb la idea de donar
a conèixer els peus al futur de la
nostra societat: els infants. Per
què? Perquè els peus, de totes
les parts del nostre cos, són els
grans oblidats. Els tenim al final
de les extremitats inferiors, i la
majoria de vegades, amagats a
dins dels mitjons i les sabates.
Sembla que no hi siguin,

però si ens fallen i no responen com esperem cada cop
que ens volem moure, sigui
saltant, passejant o fent esport,
poden dificultar i entorpir els
desplaçaments més quotidians
del nostre dia a dia.
Així com en altres cultures
de l'antiguitat, els peus eren
divinitzats, ja que l'home era
l'únic animal que sostenia
el cos damunt dels peus, en
l'època actual, reconeixem
la impor tància dels peus,
però com que som a l'era
de l'intel·lecte, d'allò elevat,

ENS AVALEN 40 ANYS D’EXPERIÈNCIA
• Servei de quiropòdia
• Estudis plantars
• Plantilles a mida
• Esport i calçat
• Ortesis de silicona
• Alteracions de la pell i de les ungles,
fongs, berrugues
• Peu diabètic –atenció Catsalut
• Làser multifunció
Roser Sabater Bilbeny Podòloga Col. núm 347 | Jordi Molina Torres Podòleg Col. núm 1642

www.rosersabaterbilbeny.com · 933 84 40 11 · C/ Sta.Maria, 16 baixos Badalona

minimitzem les seves funcions
i els restem transcendència.
El cap i el cervell són a dalt, i
en canvi, els peus són a baix,
per terra, humils i envoltats
de frases que provenen de
l'imaginari popular i que no
els fan justícia, com ara fer
una cosa amb els peus... Els
nens són la nostra esperança
si volem aconseguir un canvi
de mentalitat per tal de trencar
tòpics i vergonyes, i posar els
peus al lloc que es mereixen.
Per aconseguir-ho, cal informació i coneixement.
Des del Centre Terapèutic
Podològic de Badalona, oferim
aquest servei de podologia a
les escoles amb jocs interactius
de preguntes i respostes, amb
activitats participatives plenes
de rialles i consells. Aconseguim que els nens parlin dels
peus amb interès i curiositat
com en qualsevol altre tema, i
alhora, que deixin de veure els
peus com aquella part del cos
que fa pudor, que va per terra
i que moltes vegades fa mal.
Nosaltres tenim solucions per a
tots aquests problemes.
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Salut

“Evitem caigudes, afrontem fractures.
La visió assistencial, organitzativa i
personal de les fractures de maluc”
La sala d’actes de l’Hospital
Municipal de Badalona acollirà
dimecres 26 de febrer, a les
18.30 hores, la xerrada “Evitem
caigudes, afrontem fractures.
La visió assistencial, organitzativa i personal de les fractures
de maluc“ , que anirà a càrrec
de José Manuel Cancio, metge
adjunt al Servei de Geriatria i
Cures Pal·liatives de Badalona
Serveis Assistencials (BSA)
i Lídia Ortega, infermera de
la Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària de BSA.
Aquest cop comptarem amb
la col·laboració de Consuelo
Alba que ens aproparà la seva
experiència en primera persona. La sessió ens permetrà
conèixer què significa realment
una fractura de maluc i quines
són les dades a nivell català de

la seva incidència, apostant per
la prevenció d'una situació que
afecta la salut i benestar de les
persones i les seves famílies.
Per aquest motiu i perquè
malauradament, la prevenció de vegades no sempre és
suficient, s'explicarà l'acollida
assistencial de BSA i també
les gestions i recursos que
l'organització posa a l'abast
de la ciutadania per portar el
millor possible una situació
d'entrada complicada. Informar
sobre l'ajuda a la dependència o els serveis residencials
en són exemples.
Finalment,
8
una usuària compartirà la seva
experiència amb l'objectiu de
transmetre consells pràctics a
aquelles persones i/o famílies
que, malgrat la prevenció,
han de fer front a la fractura

ACTIVA T
centre de dia

de maluc. Per assistir podeu
trucar al telèfon 93 464 83 89
-de dilluns a divendres de 9 a
13 hores-, l'adreça de correu
electrònic bsa@bsa.cat.

9

Per Gent gran
SAD
SERVEI
D'ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA

ACTIVA T
centre de dia

Telf. 93 464 21 34

Centre Acreditat (PEV ) Generalitat de Catalunya

Avgd. President Companys, 57 - 08911

Riera Matamoros, 34
Informació: 93 797 86 08 · activat@activatcd.com

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar
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Nens

Com la meteorologia influeix en
els símptomes del nen asmàtic
faros.hsjdbcn.org

Si els teus fills pateixen asma
és possible que hagis notat que
els seus símptomes s'agreugen
en algunes èpoques de l'any
o segons certes condicions
meteorològiques.Nombrosos
estudis han demostrat connexions entre el greuge dels
símptomes de l'asma i alguns
condicionants meteorològics.
El següent article detalla quins
i com protegir els nens.
Meteorologia i asma
Les principals condicions
meteorològiques que provoquen l’aparició dels símptomes
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de l’asma són les següents:
Exposició a l’aire fred i sec: en
aquestes condicions, sobretot
a l’hivern, són molt vulnerables
els nens que pateixen asma
induït per l’exercici en practicar
algun esport.
Temps sec i ventós: escampa
el pol·len i la floridura per l’aire.
L’aire calent i humit.
Temps humit: ja que estimula
el creixement de les espores
de la floridura.
Calor i llum solar: en certes
zones la calor i la llum solar
s’uneixen a contaminants en
algunes zones i creen ozó a
nivell de sòl, un altre desencadenant de l’asma.
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Tempestes elèctriques: el vent
escampa i duplica les espores
de fongs presents a l’aire.
Prevenir l'asma en els nens
D’aquesta manera, sabent que
són molts els condicionants
que poden fer que els teus fills
pateixin molèsties perquè els
símptomes de l’asma són més
greus, has de tenir en compte
que pots protegir-los tot seguint
uns mètodes que estan al teu
abast. Són els següents:
Comprova el pronòstic del
temps: així sabràs els nivells
de pol•len i de floridura, a més
de la temperatura que s’espera
i podràs establir una prevenció.

Limita les activitats a l’aire
lliure: dels nens els dies que
els desencadenants arribin a
un nivell elevat.
Assegura’t que porten una
bufanda que els cobreix la boca
i el nas quan faci fred.
A la nit, tanca les finestres
perquè no entri el pol•len ni la
floridura. Si fa calor, és millor
que posis en marxa l’aire condicionat perquè neteja l’aire, el
refreda i el resseca.
Intenta mantenir els teus fills
en espais tancats durant les
primeres hores del matí, ja que
és el moment en què el nivell de
pol·len és més alt (fins les 10h
del matí).

Seca la roba a l’assecadora,
ja que si està a l’exterior pot
contreure pol·len o floridura.
Quan viatgeu en cot xe,
m a nt i n g u e u l e s f i n e s t r e s
tancades.
Assegura’t que els teus fills
sempre tenen a mà la seva
medicació i que en prenen
la dosi adequada i no més
quantitat per obtenir efectes
més ràpids.
No els demanis que tallin la
gespa o rastellin les fulles i
vigila que estiguin lluny de la
gespa acabada de tallar i de
les fulles rastellades: ja que
tot plegat els podria afectar
greument.

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

Nova sèrie especial I30 N
Project C
ciutatdelmotor.com

El model més espor tiu de
la gamma Hyundai i30 N
Pe r fo r m a n c e o fe r e i x u n a
edició limitada més agressiva, lleugera, i amb menor
altura, l’i30 N Project C.
Aquesta sèrie especial, va ser
presentada en el passat Saló
Internacional de l’Automòbil
de Frankfurt i ja llavors va
generar una gran expectació.
A Europa es posaran a la
venda 600 unitats d’aquesta
Edició Limitada, de les

quals 15 seran per al mercat
Espanyol. Aquesta edic ió
especial reinterpreta el
concepte N d’altes prestacions de la marca intensificant l’experiència espor tiva, aportant una lleugeresa
extra, així com una experiència de conducció millorada.
És 50 quilograms més
lleuger, 6 mil·límetres més
baix i presenta un disseny
més esportiu tant interior com
exterior que la versió original.
L’i30 N Project C posseeix
especificacions úniques amb

REPAR ACIÓN GENER AL DEL AUTOMÓVIL

diferents peces reforçades
amb fibra de carboni denominades CFRP. El seu centre
d e g r ave t a t e s d e s p l a ç a
cap a terra, sent el coeficient aerodinàmic de 0,32.
Els seus imponents llandes
forjades OZ Racing de 19
polzades redueixen el pes
no suspès en 22 quilograms.
La potència es manté en 275
CV am b un parell d e 378
Nm a “overboost” gràcies al
Pack Performance de l’i30
N, mentre la reducció de pes
i millor resposta del Project
Más de
cuarenta años
al servicio
del cliente

Plancha • Pintura • Mecánica
• Secado al horno • Electricidad
Rector, 54 · Badalona | 93

397 64 84 | talleresautobuenavista@eurotaller.com
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C donen una notable millor
sensació al conductor.
Totes les maneres de conducció s’han calibrat específicament per al Proyect C, sent
la selecció Sport i N les que
ofereixen als conductors una
major informació i diversió al
volant. El mode N és extremad ament dinàmi c i est à
dissenyat per utilitzar-se en
circuit, on l’agilitat i previsibilitat requerides faran les

delícies dels conductors més
experimentats.
L’interior del Project C incorp o r a e l e m e n t s fo l r at s e n
Alcantara®, com el volant,
el fre de mà o la palanca de
canvi de marxes; així com
altres detalls exclusius.
El color taronja anomenat
Deep Orange predomina
en molts detalls d’aquesta
versió i destaquen els
seients Sabelt, completa-

ment nous, amb costures i
ratlles Deep Orange a l’igual
que els exclusius botons de
les maneres de conducció
i maneres N al volant. Un
altre detall exclusiu és una
insígnia d’edició limitada en
el costat del passatger que
indica l’exclusivitat d’aquest
vehicle. Pel que fa a la color
de carrosseria és únic i es
tracta d’un color gris mat fosc
denominat Matt Grey.

ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

PADDOCK-BDN

TALLER: Guixeres, 52 Badalona
BOTIGA: Baldomero Solà, 4 Badalona
Tel.93 399 26 92
info@paddockbdn.es
www.paddockbdn.es
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Gastronomia

Redacció/ amic.cat

Tot i que, tradicionalment, la
campanya de calçots sempre
havia estat de gener a març,
des de ja fa uns anys, tothom
(cultivadors, restauradors i
tots els que els adorem), hem
contribuït a estirar la temporada. Així, al novembre ja es
fan les primeres calçotades i,
aquestes, s’allarguen fins al
mes d’abril. Consell: la que
pugueu fer al gener i febrer,
quan la ceba dolça és més
melosa, serà la millor.
Els àpats, els plats dits de
temporada, que només els
tenim a l’abast durant unes
setmanes o uns mesos, són
possiblement els que més
gaudim. És per aquest motiu que la primera calçotada

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

Flaire de calçotada (Com
aprofitar els calçots que
ens sobren)
sempre és la que més ens fa
xalar.
Els que som del «terreny» o
aquelles persones que poden
entaular-se, cada any, set o
vuit vegades a l’entorn d’un
bon grapat de calçots sabem
que la meva afirmació és correcta. La primera calçotada
ens porta al paradís, a la setena o a la vuitena és possible
que els calçots ens surtin ja

per les orelles per la contundència d’aquest àpat.
Alternatives
de reaprofitament
Però anem al gra. Us volia
explicar què faig quan em
sobren força calçots, precisament quan organitzo la primera calçotada i em crec que
en menjaré una carretada. Hi
ha diferents opcions. En re-

Cuina Catalana
i de Mercat
Carns a la brasa
Salons per reunions
i celebracions

Jordi i Xesca
Sagunt, 112 - Badalona
93 383 65 56 - 93 387 33 24
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comano dues. Per iniciar-vos
opteu per una truita. Tan simple com extreure el calçot que
tenim cuit a l’interior de la part

cremada i tallar-lo (tota la part
comestible) a trossos d’uns 3
o 4 centímetres.
Posem els bocins de calçots

a la paella i amb un xic de sal
(no massa), pebre i un raig
d’oli els saltem durant uns
minuts. Penseu que ja estan
cuits. I tan simple com afegirlos als ous batuts i elaborar la
truita al punt que ens agradi.
Més o menys sucosa, vaja.
El festival serà total si us va
sobrar la salsa salvitxada de
la calçotada. L’agafeu i amb
una espàtula la napeu generosament per damunt la truita. És per bavejar durant uns
dies. Feu la prova.
Una altra opció és, amb el
calçot cuit, net i sencer fer-lo
arrebossat. Feu-ho fàcil. Amb
ou i una farina de cigrons,
al·lucinareu. O fent-los en
tempura, també triomfareu.
Apa! Agafeu un omeprazol i
aneu per feina.

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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Tendències

Mantenir les cames perfectes
bellezaconsejos.com
Perquè podem aconseguir unes
cames perfectes convé seguir
una sèrie de consells que ens
facilitaran el camí. El primer té a
veure amb la hidratació; i és que
una bona hidratació es nota del
cap als peus. Assegureu-vos,
per tant, de mantenir el vostre
cos en un estat d’hidratació
perfecta, bevent almenys vuit
gots d’aigua al dia.
L’alimentació també té un paper
important. Entre els aliments que
prevenen l’aparició de varius,
i fins i tot trombosis, es troben
tots aquells rics en Omega 3
com el salmó o les nous, els que

ens aporten vitamina C com les
taronges o els kiwis, i els rics en
potassi com els plàtans. I per
descomptat, existeixen aliments
que hem d’evitar. Entre aquests

¿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

tenim les carns vermelles, els
fregits i la farina blanca. També
evitarem que es produeixin
problemes circulatoris i problemes relacionats amb la retenció de líquid reduint el consum
de sal. Intentar mantenir les
cames perfectes i oblidar-nos de
l’exercici físic seria absurd. Així,
l’elecció d’exercicis que ajudin a
millorar l’elasticitat i la flexibilitat
i a tonificar les cames ha de ser
prioritària. Entre aquests exercicis trobem el ioga, el Pilates, la
bicicleta, la comba, posar-se a la
gatzoneta, fer gambades i pujar
esgraons.

EXUVIA QUIROPRÀCTICA:

REAJUSTA LA TEVA COLUMNA I CONNECTA AMB EL TEU COS DE FORMA NATURAL
Un excés d’estrés a la columna vertebral pot provocar desequilibris
en el funcionament normal del cos.
Cansament, mals de cap, tensió muscular, congestió cervical,
lumbàlgia i d'altres senyals poden ser un indicador d’aquest desequilibri.
Vine a conèixer el nostre centre i a gaudir dels beneficis de
la Quiropràctica amb la oferta del Tot Badalona. T’esperem!

Oferta TOT: 1ª visita 35€
EXUVIA QUIROPRÁCTICA C/ Lleó 17 Badalona Tel. 93 027 38 09
quiroexuvia@gmail.com
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CUIDEM DE TU

Tractament de xoc
antiaging amb neteja
cutis inclosa
49 €
Regal reflexologia podal
C/ Roger de Flor, 98 Badalona
93 383 14 88 info@armoni.es www-armoni.es
TENDENCIES.indd 3
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Llar

Diferents models de sofà
Redacció / amic.cat

A l’hora d’adquirir un sofà
podeu optar per un model
e s t à n d ar d , a m i d a o a l a
carta.En els models estàndard, generalment, el fabricant pot oferir algun tipus
de canvi en el model, com
poden ser les potes, el tipus
de braç o el tipus de tela,
sense augmentar-ne el preu
o el termini d’entrega.Si el
que voleu és un model amb

un disseny propi, el que esteu
buscant és un sofà a mida,
encara que també teniu la
possibilitat de crear el vostre
sofà modificant models sobre
el catàleg. És aquí on entren
el s m o d el s a la c ar t a .El s
avantatges d’escollir un sofà
estàndard són el preu i el
temps d’entrega. Una bona
opció són els modulars,
j a q u e s’ad a pte n m ill or a
l’espai.Si el voleu a la carta,
c a l c e n y i r- s e a l m o d e l i

variac ions que ofereixi el
fabricant, a més sur t més
econòmic que fer-lo a mida.
Pel que fa a les mides, podeu
escollir entre, per exemple, la
llargada, el fons dels seients
o l’alçada dels respatllers.
Pel que fa al farciment, en
podeu trobar de molts tipus
al mercat, gairebé sempre
dins del preu. El millor és
provar-ho, però recordeu que
la base ha de ser ferma i el
respatller més tou.

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

Tel. 696 687 826
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Colors per a cuines modernes
Redacció / amic.cat

Gràcies a les fustes lacades
podeu donar un toc de color
a la cuina que, segons el to
i la combinació, pot donar-li
l’aparença que reflecteix els
vostres gustos.
• El blau grisós aporta ordre,
tr a n q u i l·l i t at , e s t a b i l i t at i
confiança. Combinat amb fusta
en tons clars dóna lluminositat, i amb l’acer un toc més
funcional.
• El blau safir aporta fortale-

EMPRESA SITUADA EN LA
COMARCA DEL MARESME

aporten vitalitat i relaxació. Es
combinen molt bé amb fustes i
mobles lacats de blanc.
• El taronja aporta energia i
entusiasme. La millor combinació és amb acer.
• El color carbassa transmet
moviment i activitat. La millor
opció és combinar-lo amb acer.
• El vermell foc, vermell passió
i vermell corall aporten intensitat, força, passió i energia.
Són ideals per combinar-los
amb blancs, vidre i acer, que
donen un toc trencador.

sa i decisió, encara que ha
de col·locar-se en llocs molt
lluminosos per no enfosquir
la cuina. Es combina molt bé
amb l’acer inoxidable i el vidre.
• El verd herba és un to molt
cridaner recomanable per a
cuines juvenils, dóna frescor
i vitalitat. Combineu-lo amb
fustes de roure i taulells lacats
de blanc.
• El verd molsa, verd poma,
verd esperança i verd clar
són una altra modalitat de
verds menys cridaners, que

`

`

precisa personal de mantenimiento con conocimientos
de electricidad, fontanería,
albañilería y pintura.
Enviar CV a:
info@unionvima.com
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Horòscops
Facilitat Imma del Destí · AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)

CRANC
(21/6 al 21/7)

Us esperen moments molt
bons en el sector de les
amistats. És com si les
persones que us coneixen
us entenguessin millor i
sabessin el que us fa falta
per estar bé.

En el camp de la feina
tindreu iniciativa i força
d'arrencada per poder
fer canvis o moviments
que us poden anar bé. És
important que aprofiteu
aquests moments de
bona energia.

TAURE
(19/4 al 19/5)

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

Seran uns dies amb
moviment monetari;
sembla que la cosa es
presenta prou bé per
recollir diners i gestionarlos de bona manera. En
aquest sentit, tot serà
fàcil.

Encara que en algun
moment podeu sentir que
teniu canvis a la feina i
que la cosa s'embolica
més del que us penseu,
estigueu tranquils, que la
cosa no serà greu; de totes
maneres, estigueu al cas.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

Tindreu molta terra a
l'Havana, com es diu
a la Garrotxa; és a dir,
que estareu esplèndids
explicant i dient coses
que potser fugen una
mica de la realitat.

Somiar costa poc i en un
moment el cap pot volar
de manera fàcil; de tant en
tant és bo tenir aquesta
experiència i va bé tenir
il·lusions, però també
és bo mirar si aquests
somnis són bons.

Frases cèlebres

«Educar no és donar carrera
per viure, sinó temperar l'ànima
per les dificultats de la vida»
Pitàgores

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Estareu una mica
mandrosos i, si us podeu
estalviar fer el que sigui,
us ho estalviareu. Millor
que aneu amb compte, ja
que hi ha temes que heu
de deixar ben arreglats.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
Aquests dies podeu fer
bons amics, amb la
tendència que siguin
persones de més edat que
vosaltres i que us poden
donar coneixement i
experiència en molts
àmbits.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
Tindreu dots de líders,
tothom us seguirà
sense demanar massa
explicacions. Això està bé
perquè podreu fer bones
planificacions i podreu
organitzar coses sense
tenir gaires entrebancs.

Dites

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Tindreu capacitat per
veure les oportunitats
que se us ofereixen; mireu
d'aprofitar-les. De fet, la
paciència que tindreu us
donarà bones opcions i
també moments de bon
rotllo amb els amics.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
Podeu passar una mica
de nervis pel fet que tot us
anirà molt ràpid i no tindreu
temps de reaccionar.
Emocionalment tot se us
remou i heu de seguir fent
el que toca encara que no
vulgueu o que sentiu que
no podeu.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
Estareu contents,
sembla que tot es posa
bé i que, de manera fàcil,
tothom us fa suport amb
el que voleu aconseguir.
Si podeu, aprofiteu la
situació per estar millor,
però cal que estigueu
atents.

«De més verdes en maduren»
Significat: Es diu quan es veu la possibilitat
que succeeixi quelcom que sembla difícil que
succeeixi.
En castellà: torres más altas han caído.
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Méteo

La méteo dels
dies 27 de gener
a 9 de febrer
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

La mar encalmada i el pas
de bandes de núvols alts i
prims de les darreres jornades contrasta amb la cicatriu
que la llevantada de gener va
deixar a les platges del Baix
Maresme i al Pont del Petroli.
Fotografia de Joan Gea.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

L’inici del mes de febrer està
sent ben anormal, pel que fa
a la temperatura. I si fem cas
als models estacionals, fa tota
la pinta que l’acabarem sense
cap gran fredorada. El dia de la
Candelera es va registrar una
temperatura màxima de 22,6 °C
al centre de la ciutat, a tan sols
dues dècimes d’igualar l’anterior
rècord de la sèrie de dades
2009-2019, del 13 de febrer
de 2016.Tot i que sembli que
estem batent rècords de temperatura elevada cada setmana,
estem una mica lluny dels 24,8
°C a què es va arribar el 27
de febrer de 1990. Aquell any,
durant el febrer gairebé no va
fer fred. La temperatura mitjana
mensual va ser de 14,3 °C, més
de 3 graus i mig per sobre del
normal. Enguany estem seguint

el camí per repetir-ho. Tot plegat
contrasta amb alguns febrers
com el de 1956 o el de 2012,
que van estar marcats per un
fred rigorós.Per altra banda, al
llarg dels darrers quinze dies no
ha arribat a ploure. Les últimes
precipitacions amb cara i ulls
van ser les del potent temporal
que ens va afectar durant la
tercera setmana de gener.
Temp màx

22,6 °C el dia 2

Temp mín
Hr màx

7,6 °C el dia 6
91% el dia 30

Hr mín

43% el dia 5

Press atm màx 1030,7 hPa dia 5
Press atm mín 1016,2 hPa dia 28
Vent màx

48,3 km/h (nordoest) el dia 28

Precipmàx 24h 0,0 l/m2
Precip anual
160,7 l/m2
Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Sudokus
Nivell fàcil

Nivell difícil
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA
SE TRASPASA PARADA de
pollería por jubilación en el Mercado Maignon. Cal Enriqueta.
TREBALL
SEÑORA BUSCA TRABAJO para cuidado de personas
mayores, interna, disponibilidad
inmediata. Se tiene conocimiento
para pacientes diabéticos.
631 043 888
SE PRECISA REPONEDOR
con experiencia para supermercado en Badalona jornada completa.
Interesados preguntar en Avenida
Caritg, 15-19 Badalona
CHICA BUSCA trabajo al cuida-

do 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 SE OFRECE para
cuidado de personas mayores y

horas de limpieza. Interna, disponibilidad inmediata. 722 564 094
SEÑORA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores.
Interna o externa. Disponibilidad
inmediata. 612 416 007
CHICA CON EXPERIENCIA en enfermería, se ofrece
para cuidado de niños, adultos
mayores, limpieza. 641 413 824
CHICA BUSCA trabajo cuidado
de niños, mayores y limpieza.
Disponibilidad inmediata.
605 164 915
CHICA DE 36 AÑOS busca
trabajo de cuidado de personas
mayores o niños. Disponibilidad
inmediata. Interna. Con experiencia. 632 371 158
SEÑORA SERIA y responsable

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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busca trabajo de fija para cuidado
de personas mayores, servicio
doméstico en general. Disponibilidad inmediata. Con muy
buenas referencias. 642 236 332
• 631 214 462
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de mayores, niños y
limpieza. Con experiencia. Disponibilidad inmediata. 634 866 962
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de niños, mayores y
limpieza. Disponibilidad inmediata. Con experiencia. 697 671 685
S E Ñ O R A BUS CA trabajo
para cuidado de niños, mayores
y limpieza de hogar. Interna.
Con experiencia. Disponibilidad
inmediata. 645 532 795
BUSCO TRABAJO INTERNA. Amplias referencias y
experiencia. 632 015 097
BUSCO TRABAJO EXTERNA, noches y fines de semana.
Papeles en regla. Con título de
auxiliar en gereatría. 698 329 336
CHICA BUSCA trabajo de fija e
interina para cuidado de mayores,
niños y limpieza de hogar. Disponibilidad inmediata. 633 765 867
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de mayores, niños,
limpieza. Interna. Disponibilidad

inmediata. 631 102 559
CHICO BUSCA trabajo para
cuidado de mayores, limpieza o
paleta. Disponibilidad inmediata.
632 704 954
CHICA SERIA con referencias se ofrece para cuidado de
mayores y niños. Externa. Disponibilidad inmediata. 632 676 214
CHICA BUSCA trabajo de
Lunes a Viernes de cuidado de
mayores, niños y limpieza de
hogar. Interna o externa.
602 018 592
CHICA BUSCA trabajo de
cuidado de mayores, niños y
limpieza de hogar. Interna.
602 027 821
SEÑORA CON EXPERIENCIA busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños y personas
mayores, disponibilidad inmediata, teléfono 612 438 085
SE PRECISA MECÁNICO
vehículo Oficial de 1ª para Badalona teléfono de contacto
610 21 37 42
VARIS
C O M P R O A N TI G U E DA DES: muñecas, Scalextrics,
Geyperman, Madelman, tebeos,

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

comics, objetos religiosos y militares puros plumas licores libros y
mucho más.Pago inmediato.
627 937 101
COMPRO COMICS, álbumes
de fútbol, Playmobil, Scalextric, Geyperman,Madelman,
muñecas, Tente, Rico, Paya y
antigüedades en general.
679 736 491
AMISTATS
SEÑOR 65 AÑOS busco mujer
extranjera española amistad
relación seria teléfono
698 243 029

Necrològiques
12 de Febrer
• Andrés Pérez Martínez
11 de Febrer
• Pedro Serrano Perona
• Ana De Toro Felgueras
10 de Febrer
• José Antonio Carrillo
Escudero
• Rafael Brugat Costa
• Fina Miralles Ruiz
9 de Febrer
• José Rodríguez Ávila
• Vicenta Sayas Linares
• Miguel Rubio Fernández
• Maria Sediles Bueno
• Javier Balat Estrany
• José Enríquez López
• Ángeles De La Torre Poveda
• Eva Navarro Ors
Dades facilitades per Pompes Funebres

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
Any 70, col·legi Nacional Cardenal Goma en Llefià,
avui Escola Feliu i Vegés
Foto antiga : Carolina Navas
Foto Actual : Facu Martínez

/BadalonaRecuerdos

@BdnRecuerdos

Si voleu enviar imatges antigues
pots enviar-nos un correu a:
recuerdosbdn@gmail.com
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GRAN OFERTA EN PORCELÁNICOS
PRECIOS IVA NO INCLUIDO

PORCELÁNICO
1ª CALIDAD
37x75cm

Por sólo

7,35

€/m2
Mod. Metroid Ivory

PORCELÁNICO
LAPADO
1ª CALIDAD

Mod. Metroid Grey

PORCELÁNICO
1ª CALIDAD
30x150cm
Imitación madera

45x118cm

Por sólo

12,35

Mod. Metroid Taupe

Por sólo

€/m2
Mod. Atlas Grafito

15,90

€/m2
Mod. Timber Natural

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
1P GRESS ARGENTONA195.indd 1
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