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La Setmana

Via Pública | Carles Carvajal

Si alguna persona vol donar
de baixa el seu vehicle ha de
comunicar-ho a la Guàrdia
Urbana, omplint un formulari
corresponent, i la grua l'anirà a
buscar, en qualsevol carrer de
Badalona, i el retirarà gratuïtament. La grua el porta directament a desballestar. El problema arriba quan molts propietaris de vehicles abandonen el
seu vehicle en qualsevol racó
de la ciutat. Molts ciutadans
denuncien l'augment de cotxes
abandonats, en certs punts de
la ciutat. Tot i les denúncies,
d'aquests vehicles abandonats, la Guàrdia Urbana ha de
seguir un protocol, com per
exemple localitzar el propietari,
abans de poder-lo retirar. De
fet, l'alcalde ha d'aprovar un
decret per retirar el vehicle i
aquest pot estar fins a 8 mesos
a la via pública. A més, un cop
la grua s'emporta el cotxe, ha

INFORME
DESBALLESTAMENT

Uns 200 vehicles abandonats són
retirats cada any dels carrers
de Badalona

257

201

212

2014

2015

2016

de passar un temps al dipòsit
municipal abans de portar-lo
a desballestar. Segons dades
que ha tingut accés el TOT,
l'any passat la grua municipal va
retirar dels carrers de Badalona
un total de 240 vehicles, una
xifra superior a les registrades
l'any 2018. L'any 2015, segons
dades municipals, la grua va
retirar dels carrers de la ciutat
201 vehicles, un número inferior
a la mitjana dels darrers sis
anys. Tot i aquestes dades,
des de l'any 2014, s'han tret de
la via pública un total de 1.369
cotxes, una xifra però molt més
baixa que la registrada fa una
dècada, on en només un any
la grua arribava a retirar uns
1.400 cotxes.
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Baixen les xifres de cotxes
retirats respecte fa 12 anys
L'any 2008, l'Ajuntament de
Badalona va retirar del carrer
més de 1.400 cotxes abandonats. En aquest mateix període,
l'any 2007 el servei de retirada
de vehicles va fer 1.215 arrossegaments. En total, l'any 2007
es van retirar 1.463 vehicles i
enguany es preveu arribar als
1.500. Llavors, fa una dècada,
la meitat dels abandonaments
eren renúncies voluntàries,
amb la qual cosa el procés de
retirada del cotxe s'agilitzava.
En aquests casos, el mateix
propietari indica a la Guàrdia
Urbana on l'ha deixat aparcat
i li entrega tota la documentació.
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Les Guixeres
C-31
Manresà

Canyadó

Casagemes

I jo a quin barri he
vingut a viure?

Errors a les plaques de la zona del Cristall, el barri és Casagemes
Ciutat | Carles Carvajal

Badalona està urbanitzant noves zones, com per
exemple al Gorg o a l’antiga
zona del Cristall, al voltant
de la part baixa de la Riera
Canyadó. Aquí han nascut
nous carrers, com Francesc
Candel o la plaça de Mateu
Rotger i Rosquellas. La
zona la trobem dins del barri
de Casagemes i no pas
del barri de Canyadó, tal i
c om indiquen les plaques
d ’a q u e s t s n o u s c a r r e r s .
L’Ajuntament ha admès al

TOT q u e s ’h a p r o d u ï t u n
er r o r a l p o s ar e l n o m d e l
barri en alguns punts per una
“confusió”. De fet, algunes
d’aquestes plaques han estat
pintades per esborrar el nom
del barri amb pintura blava.
Fonts municipals han aclarit

que s’han encarregat noves
plaques per substituir-les de
nou. De fet, en el plànol oficial
de l’Ajuntament, on hi ha els
límits dels barris, Canyadó no
arriba a cap tram de platja i el
seu límit, banda mar, s’acaba
al carrer Pomar de Baix.

L’Ajuntament canviarà un centenar de plaques durant aquest any
Plaques rovellades, plaques
amb errors ortogràfics o que
ja no és llegeixen. Des de fa
temps, les plaques blaves dels
carrers de Badalona han estat

motiu de queixa pel seu mal
estat. L’Ajuntament espera rebre
més d'un centenar de plaques
per poder-les canviar durant
aquest any.
5
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ERC denuncia el govern local ha
amagat el darrer baròmetre que
suspèn la seva gestió
Baròmetre municipal | Redacció

ERC Avancem-MES ha denunciat que el govern del PSC i En
Comú Podem han amagat les
dades del darrer baròmetre en
relació als serveis municipals de
Badalona. El treball de camp es
va realitzar entre el 15 d’octubre
i el 4 de novembre de 2019 de
la mà de l’empresa Opinòmetre, just en plena precampanya de les generals. Segons
denunciava ERC, l’encàrrec de
realitzar un nou baròmetre així
com els resultats de l’enquesta
van passar desapercebuts per
part dels grups municipals de
l’oposició així com dels mitjans
de comunicació locals. El
baròmetre publicat a la pàgina
we b d e t r a n s p ar è n c i a d e
l’Ajuntament no són bons pel
govern encapçalat per Álex
Pastor. L’estudi compara els
resultats amb els obtinguts el
2016 i el 2018. El 53.0% dels
badalonins i de les badalonines
considera que Badalona ha
empitjorat en els darrers dos
anys. Lluny del 34.8% que feien
la mateixa resposta el 2018.
Per contra, només el 43.6%
dels ciutadans creuen que ha

millorat o està igual. Enrere
queda aquell 63.4% de fa uns
dos anys. Tan sols el 20.9%
de les persones enquestades
considera que Badalona millorarà els propers 2 anys, mentre
que el 52.8% respon que la
ciutat seguirà igual o empitjorarà. Uns resultats que afebleixen una mica més el govern
del PSC i Badalona en Comú
Podem quan es comparen amb
la mateixa resposta del 2018. En
aquell moment el 36.0% considerava que Badalona milloraria
enfront el 45.5% que responia
que seguiria igual o empitjoraria.
El mateix estudi conclou que
“El resultat sobre satisfacció
de viure a Badalona ha patit un

El TOT és el mitjà local escrit més seguit per saber
que passa a Badalona
L’e n q u e s t a s o b r e s er ve i s
municipals també preguntava
als badalonins per quin mitjà
de comunicació s’informa sobre
l’actualitat local. Pel que fa a
la premsa local, el TOT és el
mitjà més seguit a Badalona
per saber que passa a la ciutat,
amb gairebé un 23%. De fet,

als barris del Progrés, Centre,
Casagemes, Dalt de la Vila, Coll
i Pujol, Canyadó, Manresà i Les
Guixeres el TOT és el mitjà més
triat per conèixer que passa a
Badalona. L’enquesta també
assenyala que cada vegada més
els ciutadans s’informen a través
de les xarxes socials.

empitjorament comparat amb
l’obtingut el 2018”. Fonts municipal han aclarit que l’enquesta va
ser publicada al web de transparència, des del gener, i que
“ningú obliga a fer una roda de
premsa per explicar les dades”.
El manteniment dels carrers i
la seguretat principals problemes que més preocupen
S e g o n s d a d e s d ’a q u e s t a
enquesta, els principals problemes de Badalona són la seguretat, la neteja i l’incivisme i els
problemes de convivència. De
fet, a la pregunta, “quin considera que és el principal problema
de Badalona? i el segon? i el
tercer?”, la seguretat ciutadana,
l’incivisme i els problemes de
convivència sumen un 46,8%.
En la darrera enquesta, de l’abril
del 2018, aquest tema preocupava un 24,1% dels enquestats.
En la segona posició trobem la
neteja, amb un 28,5%. Si sumen
el manteniment dels carrers, els
barris deixats o els excrements
dels gossos, aquesta resposta
suposa un 57,5%. En la darrera
enquesta aquesta resposta era
d’un 48%.
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Diumenge manifestació contra les
pràctiques del grup d’inversió Azora
Aquest divendres, acte
per nomenar fill adoptiu
Màrius Díaz
Màrius Díaz i Bielsa, primer
alcalde democràtic de Badalona
després de la dictadura franquista, rebrà aquest divendres, a
partir de la 18h al saló de plens
de l’Ajuntament, el diploma que
l’acreditarà com a fill adoptiu
de la ciutat, així com se’l farà
entrega de la insígnia de plata
de la corporació municipal. A les
19h, s’ha preparat un altre acte
d’homenatge al Principal.

El PP força un ple
per demanar la dimissió
de Pastor
El PP ha forçat, aquest divendres
a les 9h, la convocatòria d'un
ple extraordinari per votar la
dimissió de l'alcalde, el socialista Àlex Pastor. El líder del
populars, Albiol, li retreu que
anés al gimnàs el passat 22 de
gener, en plena crisi pel temporal
Gloria i també, segons el PP, que
hagi "amagat" els resultats del
darrer baròmetre, on la ciutadania suspèn la gestió municipal.

El projecte per fer un
carril bici entre Prim i
Montgat més a prop
Amb uns 4 anys de retard, des
del primer projecte, aquesta
setmana l’Ajuntament ha informat que ha aprovat inicialment
el projecte per implantar un
carril bici entre els carrers Prim
i Montgat, bona part creurà els
carrers de Sant Bru i Pomar
de Baix. L'actuació, que tindrà
un cost aproximat de 530.000
euros, preveu la construcció d'un
vial ciclable a la calçada existent.

L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, va llegir la Declaració a la plaça de la Vila
Ciutat | Redacció

Els veïns de diverses finques
de ciutats diferents que són
p r o p i e t a t d ’A z o r a , e n t r e
ells els veïns del carrer
Indústria de Badalona, han
engegat una campanya per
aconseguir renovacions dels
contractes a un preu just. La
primera acció, coordinada
amb el Sindicat de Llogateres, serà aquest diumenge 1
de març, a les 11h, a la plaça
de la Vila de Badalona. Faran
una manifestació en què
participaran les 250 famílies
afectades i d’altres col·lectius

i associacions interessats en
el problema.
Declaració institucional
contra el fons d’inversió
Azora
D’altra banda, aquest dimarts,
l’alcalde de Badalona, Álex
Pastor, va llegir enmig de la
plaça de la Vila una “Declaració institucional de condemna de les pràctiques del fons
d’inversió Azora i a favor de la
regulació dels preus de lloguer”.
La Declaració va portar-se al
Ple de l’Ajuntament de Badalona i va comptar el suport de tots
els grups municipals.

De pagar 900 euros de lloguer a 1.800 euros
Ara fa uns mesos, els veïns
de l'edifici del carrer Indústria
tenien la sorpresa de trobarse amb un augment del preu
del seu lloguer de pis. Tota la
comunitat pagava una mitjana

d'uns 900 euros, però amb
l'arribada del grup d'inversor
A zo r a , n o u p r o p i e t a r i d e
l'edifici, els preus pujaven de
mitjana fins als 1.800 euros
mensuals.
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L’incendi a l’antic Mercat de
Lloreda fa caure part del sostre
Els delictes a Badalona
pugen per sota de la
mitjana de Barcelona
Els delictes a les grans ciutats
de les comarques de Barcelona van augmentar un 4,4%
entre 2018 i 2019, segons el
balanç de criminalitat que ha
fet públic el Ministeri d'Interior.
Tot i aquestes dades, a Badalona va augmentar un 1,9%,
per sota de la mitjana de la
província. Destaca la baixada
del tràfic de drogues (-16,4%),
però la pujada dels robatoris
(15,6%).
Moment de l’incendi a l’antic Mercat de Lloreda
Succesos | Redacció

Un foc van originar-se, aquest
d i m a r t s a l m a t í, a l ’a n t i c
mercat del barri de Lloreda,
a la Rambla de Sant Joan.
L’in c en d i va c o men ç ar en
una antiga parada plena de
deixalles i va cremar moltes
de les escombraries acumu-

lades. El foc va afectar també
part del sostre que va cedir.
4 dotacions dels Bombers
van treballar per extingir el
foc. L’antic mercat de Lloreda fa anys que està tancat i
abandonat i els veïns fa anys
que denuncien l’acumulació
de deixalles i actes incívics a
l’interior del mercat.

Detingut novament un
presumpte piròman al
Progrés
La Guàrdia Urbana va detenir
diumenge a la matinada, un
home com a presumpte autor
de l’incendi de diversos contenidors i mobiliari urbà en diverses
zones de Badalona. Els agents, i
gràcies a la descripció facilitada
per un testimoni, el van poder
interceptar quan fugia del lloc.
Durant el seu escorcoll es va
trobar estris per calar foc.

Detingut un menor a
Badalona per diversos
robatoris

Creixen horts descontrolats al voltant de les vies
Als voltants de les vies del tren,
al terme municipal de Badalona,
han aparegut diversos horts. En
alguns casos, com aquest situat

a tocar de Montgat, algunes
persones el cuiden diàriament i
demanen que ningú toca tot el
que s’hi planta.

Els Mossos han detingut a
Badalona un jove de 17 anys per
vuit robatoris amb intimidació a
d’altres menors. La investigació
es va iniciar fa un any després
que els Mossos rebessin diverses denúncies per robatoris.
Fruit de les investigacions, els
Mossos van identificar tres joves
tot i que a dos encara no se’ls
ha pogut arrestar. La majoria de
robatoris eren a la Salut.
8
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Bricomart obrirà el seu nou
centre de Montigalà el 25 de març
Una plaga de rates
obliga a tancar l’Oficina
del districte tercer

Comerç | Redacció

El dimecres 25 de març obrirà
les seves portes el nou gran
magatzem Bricomart al barri
de Montigalà. La multinacional
especialitzada en la venda al
detall d'articles de construcció i
reforma obrirà la gran superfície
d’uns 10.400 metres quadrats.
El nou centre esta distribuït
en dos nivells, amb una sala
de vendes interior d’uns 6.400
metres quadrats, un pati de
materials d'uns 4.000 metres
quadrats i un total de 440
places d'aparcament. A més,
la companyia ha contractat uns
122 treballadors i treballadores,
entre venedors, recepcionistes
i caixers. 62 de les persones
contractades són residents
a Badalona, d’acord amb el
conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament. Dels nous treballadors, 23 han estat derivats al

Imatge exterior del nou Bricomart

procés de selecció pel Servei
d’Ocupació de l’Ajuntament,
que és el Servei que promou
i gestiona els recursos per
l’orientació laboral, la formació
ocupacional i la intermediació laboral a Badalona. El nou
Bricomart de Badalona és el
quart centre d’aquesta empresa que obre les seves portes a
Catalunya.

L’Oficina del districte tercer,
ubicada al barri de la Morera,
s’ha vist obligada a tancar les
seves portes per una plaga
de rates, segons ha informat
l’Ajuntament de Badalona. De
moment, i fins el 9 de març, els
ciutadans poden adreçar-se
a Can Cabanyes per a realitzar qualsevol tràmit. Des del
servei de Salut Pública es va
començar a tractar la plaga
el dia 20.

L’Espai Betúlia obrirà
durant el març
Des d’abans de Nadal, els treballadors de Can Casacuberta i
l’Espai Betúlia van plantar-se
i van decidir no anar a treballar per les males condicions
que estan els equipaments i
la climatització espatllada. La
biblioteca va obrir, parcialment,
a principis de gener però l’espai
infantil i l’Espai Betúlia segueix
tancat. S’espera, durant el mes
de març, obrir l’Espai Betúlia
amb normalitat.

L’Euromillones deixa
un premi al barri del
Progrés

Dilluns comença l'enderrocament de la
plataforma final del Pont
Els treballs per enderrocar la
plataforma final del Pont del
Petroli, afectada pel temporal
Gloria, començaran el pròxim
dilluns, 2 de març. Les tasques,
segons han explicat els engin-

yers, duraran unes tres setmanes. S'espera que la construcció
de la nova plataforma del Pont
estigui a punt l'estiu del 2021. La
resta del pantalà s'espera que
s'obri aquest mateix estiu.

Una butlleta de l’Euromillones
ha estat validada a Badalona.
La butlleta, del sorteig d’aquest
dimarts 25 de febrer, va estar
validada al carrer Guifré 185,
al barri del Progrés. El premi
serà de més de 33.000 euros
perquè es tracta d’un encertant
de tercera categoria amb 5 +0
d’aquest joc d’abast europeu.
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La Setmana en imatges
1
2
3
4

Badalona celebra el Carnestoltes amb rues i balls repartits per la ciutat. Foto: @flashbdn
Un mes després del temporal Gloria, alguns platges de Badalona tenen més sorra
El meteoròleg badaloní Tomàs Molina fa xerrades a un miler de nois de Badalona sobre el canvi climàtic
Les 4 gales internacionals de màgia omplen el Teatre Zorrilla
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Esports

La Penya reprèn l'ACB
a la pista de l'Iberostar Tenerife
Bàsquet | Jordi Creixell

Torna l'ACB. Després de gairebé tres setmanes d'aturada,
el Joventut reprendrà la lliga
visitant la pista d'un dels equips
capdavanters, l'Iberostar Tenerife (dissabte 18h). El conjunt
de Txus Vidorreta està fent
una gran temporada i ocupa la
quarta plaça de la classificació,
amb un balanç de 13-7, tot i
que a la Copa va topar amb el
Morabanc Andorra, que li va
parar els peus als quarts de
final (85-87). El base Marcelinho Huertas (líder en assistències amb 7,8 per partit) i el
pivot Giorgi Shermadini, segon
en valoració (24,3 de mitjana),
són els líders indiscutibles de
l'Iberostar, que la Penya haurà
d'intentar desactivar. Els verdi-negres necessiten fer un pas
endavant i començar a encadenar victòries si volen mantenir
opcions de jugar els "playoffs".
A tretze jornades pel final estan
a dos triomfs del vuitè lloc.
La Penya, després de viatjar
a Tenerife, tancarà la seva

Shermadini i Huertas, rivals aquest dissabte. / David Grau - CJB

Prepelic, el verd-i-negre amb més minuts a la finestra FIBA
L'escorta va superar els 30
minuts en els dos partits disputats per Eslovènia. Va fer 12
punts en la derrota contra
Hongria (77-75) i es va enfilar fins
als 17, amb 22 de valoració, en
el triomf contra Austria (85-78).
Neno Dimitrijevic, amb Macedònia, només va jugar contra
Estònia (derrota per 72-81), però
va fer 15 punts en 30 minuts.
Xabi López-Arostegui, amb

Espanya, només va jugar contra
Romania (triomf per 71-84), fent
2 punts en 5 minuts, mentre que
Zagars, amb Letònia, va jugar 28
minuts contra Bulgària (derrota
per 110-104), sumant 13 punts i 5
assistències. Per últim, Morgan,
amb el Canadà, va sumar 12
minuts i 5 punts en els dos duels
amb la República Dominicana.
En el segon partit un bàsquet
seu va forçar la pròrroga.

participació a l'Eurocup contra
l'Unicaja. El partit es disputarà
la setmana que ve, el dimecres
dia 4, a l'Olímpic (20.45h). Sense

opcions de passar a quarts,
els de Carles Duran intentaran
acomiadar-se de la competició
europea amb un bon regust.

Sergi Vidal, homenatjat per l'ACB

Gesta del Seagull al camp del líder (0-2)

El jugador badaloní, que ha penjat les botes
després de 21 temporades a l'elit, va ser homenatjat a la seu de l'ACB a Barcelona. No hi va faltar
una representació de la Penya i el president,
Juanan Morales, li va regalar una samarreta amb
el número 131, la xifra de partits que va jugar de
verd-i-negre. / Foto: @Penya1930

El Seagull va fer saltar la banca a Lezama i va
tombar el líder, l'Ahletic de Bilbao B (0-2). Irina
Uribe, autora dels dos gols, va protagonitzar la
gesta de les Gavines, que s'enfilen fins a la sisena
plaça (32 punts). Aquest diumenge (12.15h), a
l'Estadi, buscaran tres punts més davant del cuer,
l'Sporting. / Foto: Xavier Garcia
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El Badalona empata a València
i segueix a tres punts de la salvació
Cursa Benèfica per les
Malalties Minoritàries

Una acció del partit jugat a Paterna. / Lázaro de la Peña - València CF
Futbol | J. C.

El Badalona va endur-se un
punt del camp del València
Mestalla, rival directe en la lluita
per eludir el descens (0-0). El
resultat manté els escapulats
en l'antepenúltima posició, a
tres punts de la salvació, abans
de rebre el conjunt alacantí del
CF La Nucía aquest diumenge a l'Estadi (17h). Després
d'aconseguir només dos punts

en les darreres quatre jornades,
tornar a sumar de tres en tres
és imperatiu per als de Manolo
González, que no guanyen un
partit de lliga des del passat
mes de desembre, quan van
tombar l'Oriola per 1-0 abans de
l'aturada nadalenca. El CF La
Nucía arriba a Badalona situat
en la desena posició, amb 35
punts, i en la primera volta el
duel amb el conjunt escapulat
va acabar en taules (1-1).

El Passeig Marítim acollirà aquest
diumenge la IX Cursa Benèfica
per les Malalties Minoritàries. La
prova començarà a les 9:30h del
matí i hi haurà dos circuits, de 5
i 10 km. La inscripció es pot fer
al web www.xipgroc.cat i tots els
guanys es destinaran al Departament d'investigació de Malalties
Minoritàries Neuromusculars i
Neuropediàtriaques de l'Hospital
Germans Trias i Pujol. També
diumenge, a les 11h, la plaça
dels Països Catalans acollirà una
sessió de zumba solidària per
lluitar contra la malaltia minoritària PKU.

Campionat de Catalunya
de Fitkid a Llefià
El Pavelló Municipal de Llefià
serà l'escenari aquest cap de
setmana del campionat de
Catalunya de Fitkid de solos i
duos, amb una nombrosa participació del Fitkid Club Badalona.

Els Dracs, a tota màquina (55-21)

Una classe magistral amb Quim Paüls

Els Badalona Dracs van sumar un nou triomf
davant dels Gijón Mariners (55-21) i tanquen
la primera volta de la lliga sense conèixer la
derrota (4-0). Aquest dissabte els badalonins
defensaran el liderat del grup Nord al camp
dels Osos Rivas, que són els seus immediats
perseguidors (3-1). / Foto: Dako Photos

Els nens i nenes del Club Hoquei Patí Sant
Josep van gaudir d'una jornada inoblidable
aprenent d'un dels mites de l'hoquei català,
l'exjugador i entrenador Quim Paüls. Considerat
un dels millors jugadors del món als anys 80,
Paüls ho va guanyar tot amb el Barça i amb la
selecció. / Foto: @Esports_bdncom
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Fa 20 anys era notícia a Badalona...

Els veïns del Gorg demanaven
la instal·lació del nou tanatori
al seu barri
Fa just 20 anys, durant el març
de l’any 2000, Badalona debatia
on instal·lar el nou tanatori,
fins aleshores ubicat al carrer
de la Creu, afectat pel projecte
de l’antiga Illa Fradera. En un
principi, l’Ajuntament optava per
instal·lar aquest equipament a
l’antiga Focus, al parc Serentill,
entre Bufalà i la Morera, però
l’oposició veïnal feina canviar
d’idea. La possibilitat d’instal·larse a la muntanya de Can Ruti, on
finalment seria construït, també
va tenir opositors. Hi havia entitats
que consideraven que devastaria
un espai natural. Des del barri

del Gorg, que com ara estava
en procés de transformació,
l’associació de veïns del GorgMar demanava a l’Ajuntament
que el futur tanatori s’instal·lés

en aquesta zona de la ciutat.
Finalment, aquesta opció era
desestimada per l’Ajuntament i
anys més tard s’obriria el tanatori
a la zona de Can Ruti.

#totbadalona a Instagram
Curioso que Badalona tenga
tantos problemas gordos
que acaban tapando otro
problema gordo que es
el precio de alquileres y
vivienda
@VySe87
Arriba la coronavirus
histèria. Comprovat avui a
Badalona
@TorrecillasMarc
Todos los ciudadanos de
#Badalona somos responsables de exigir transparencia en el rendimientonde
cuentas de quines nos
representan
@murifiguero

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

Maribel López i Jaume Pascual, nova
presidenta i nou cap de colla dels Castellers
de Badalona

via Twitter @totbadalona

395 vots

T’agrada el disseny del dimoni
“Monissim”, homenatge a
l’Anís del Mono?
Sí, m’agrada 85%
No, no m’agrada 15%

La colla castellera de Badalona, la colla micaco, està a punt
de començar nova temporada i ho farà amb novetats
importants. Els castellers de
la ciutat han presentat nova
junta amb la Maribel López,
com a nova presidenta i en
Jaume Pascual, nou cap de
colla. L’entitat espera afrontar
els nous reptes, per aques-

ta temporada, després d’un
anterior any on el problema del
local social va afectar moltíssim el dia a dia de la colla. De
moment, la colla badalonina
continuaran utilitzant l’edifici
del mercat Maignon, al Centre
de Badalona, a l’espera que
algun dia comencin les esperades obres de remodelació
d’aquest espai.

Ho hem vist al Facebook del TOT
Guillem Vendrell
Si és un malalt que el
condemnin a un tractament
de rehabilitació obligatori
Francisco González
Y lo dejaran libre antes de
la noche para que pueda
seguir con sus manias
Esther Esthercita
El detenen novament i
el tornen a deixar anar?
així acabarem aviat amb
tot això, que el posin a fer
treballs socials a veure si
se li treuen les ganes

Opinio-18-19.indd 3

Pròxima pregunta:
Quin creus que és el
principal problema que més
et preocupa de Badalona?
Seguretat/incivisme
Neteja /estat dels carrers
Altres

Els nostres
seguidors han opinat!
El mico de l’Anís del Mono
es solidaritza amb les pistes
d’atletisme i demana als
polítics que es posin les
piles
@ugebadalona

Domingo por la mañana, lo
que daría por pasear ahora
mismo por La Rambla
@almorranos

Llegint el TOT i de sobte...
jejeje. Gràcies TotBadalona. Sempre al dia amb les
notícies de Badalona
@Noemi_Comestica
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Badalona
Divendres 28 de febrer
Cinema Aprop, amb el film
“Mustang” (versió en català)
a les 19h i a les 22h

Dissabte 29 de febrer
Tribut als Depeche Mode amb
el grup Devotional Mode, a
les 23:30h, a la Sala Sarau
08911

Dissabte 29 de febrer

18a Calçotada popular i reivindicativa de Badalona, organitzada
pel Casal Antoni Sala i Pont. A les 12h, inici de la Calçotada i a les
16h, Plena, sorteig de diferents premis gastronòmics gentilesa dels
establiments de la ciutat, a la plaça del final del carrer de Mar. El
dissabte 29 de febrer, a les 18h, taller de salsa de calçots, al local
del Casal Antoni Sala, al carrer Güell i ferrer, 104

l’Associació Farginen - YOGA
Badalona, al carrer Cervantes, 144

Campionat Catalunya Fitkid
Solos i Duos 2020, durant
tot el dia, i fins diumenge, al
pavelló de Llefià
Donació de sang, durant tot
el dia, a l’Espai Marina de
l’Orfeó Badaloní, amb actuacions musicals i xocolatada,
al carrer Marina, 48
Concert amb Lord Guasch
& Gala Gal.Làctica, a partir
de les 12h, a la Donzella de
la Costa
Xerrada “navegar por amores
tormentosos”, a les 18:15h, a

Concert dels Versión Imposible, a les 24h, al Sarau 08911

Diumenge 1 de març
La Nit del Swing, a les 20h,
al Círcol

IX Cursa Benèfica Malalties
Minoritàries, a les 8:30h, al
passeig marítim

Teatre “Esperant GodotSamuel Beckett, a les 20:30h,
al Teatre Zorrilla

Gala Solidària del Festival de
Màgia: MagikArt, a les 18h, al
teatre Blas Infante

Concert dels JJ Friends- semi
acústic, a les 22h, al bar Ca
la Vera-Rock Bar, carrer Coll
i Pujol, 95

Concert del badaloní, Ismael
Dueñas que presentarà Cantautisma a les 19:30h, al Círcol
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Dilluns 2 de març

Dijous 5 de març

Tiana
Divendres 28 de febrer

Cicle “Per fí és dilluns”,
concert amb “Homenaje a los
toques barberos”, a càrrec
de Javier i Mario Mas, a les
20h, a l’escola de Música
Moderna de Badalona

Conferència “L’arribada del
Darwinisme a Catalunya”, a
càrrec del Dr. Agustí Camós,
historiador de la ciència, a les
19h, al Museu de Badalona

Club de lectura: Vista amb
un gra de sorra, de Wislawa
Szymborska. Coordina: Toni
Sala, a les 19h, a la Biblioteca de Tiana

Dissabte 29 de febrer

Dimarts 3 de març
The Chakras Blues Dan ce/Chacras y Blues II with
Muriel M. PhD, a les 19h,
al Círcol

Dimecres 4 de març
Xerrada Margarida Xirgu,
l’actriu catalana més universal, a les 19h, al Museu de
Badalona

Cicle “Ja és dijous!”, “On
són les compositores?”, (dia
de la Dona), a les 20h, al
Conservatori de Badalona

Espectacle de màgia: Enchantée, de Melanie, a les
18h, a la Sala Albéniz

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
17

022_tb023.indd 3

26/02/2020 9:42:21

Cultura

Concert de l’Orquestra de Cambra
del Conservatori de Badalona
Música | Redacció

L’Orquestra de Cambra del
Conservatori de Badalona, sota
la direcció del violinista i director Quim Térmens, oferirà el
dissabte 7 de març, a les 20:30h
al teatre Zorrilla, un programa
excepcional que combina qualitat i contrastos. El repertori inclou
el Concert número 1 per a piano
i orquestra de L.V. Beethoven,
dins la commemoració dels 250
anys del seu naixement, i la suite
Moorside del compositor anglès
Gustav Holst en un arranjament
per a corda de Gordon Jacob. Al
piano interpretarà el repertori el
badaloní Carles Díaz (Badalona 2001), Díaz és un pianista

Imatge del pianista badaloní, Carles Díaz

singular que s’ha vist reconegut
durant el curs 2019-2010 amb
diverses distincions, com el
Premi d’honor del Conservatori,

el Premi BBVA de música al
Talent Individual en la categoria
jove o el Premi ACCAT al millor
intèrpret de música catalana.

Ismael Dueñas presenta el seu nou disc, Cantautisma
Música | Redacció

El badaloní Ismael Dueñas
presentarà, aquest diumenge 1 de març a les 19:30h al
Círcol, el seu nou treball que
porta per nom “Cantautisma”. Es
tracta d’un recull de 16 cançons
pròpies, a guitarra i veu que ha
anat cuinant en els últims anys.
Montigalà
Carrer d’Atena

Dueñas actuarà aquest diumenge 1 de març. Foto. R. Domínguez

Carrer
a carrer

Deessa grega filla de Zeus. Protectora de les ciutats i d’Atenes
en particular, és també deessa
de la guerra, de les arts i de a
pau, simbolitza l’acció de la raó
i de la intel·ligència. Es troba situat en una zona on diversos carrers porten noms de deesses.

Tots els carrers de Badalona. Museu de Badalona, 2003. Margarida Abras,
Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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Ja tenim el cartell del tercer
Telefèric Fest 2020 de Badalona
Arriba la gala solidària
de màgia
El Festival de màgia de Badalona, Li Chang, arriba a la seva
fi i ho farà aquest diumenge 1
de març amb la tradicional gala
solidària de màgia, a les 18h,
al teatre Blas Infante. La gala
reunirà diversos mags joves de
Badalona.

Aquest dissabte arriba
“La Nit del Swing al
Círcol”

Imatge del cartell de l’edició del 2020 del Telefèric Fest 2020
Música | Redacció

Aquest dimarts s’ha donat a
conèixer el cartell del Festival Telefèric Fest 2020, que
tindrà lloc del divendres 8
de maig al diumenge 10 de
m a i g a l a D o nze l l a d e l a
Costa i al Sarau 08911, en
plenes Festes de Maig. Una
de les actuacions destaca-

“Arte-Otro” a la granja
Sant Jordi de la Via
Augusta
El badaloní Jaume Matamala
exposa, aquests dies, una
mostra d e c om les noves
tecnologies afecten les eines
digitals aplicables a l’ar t.
L’exposició la podeu veure
a la granja Sant Jordi, a la
Via Augusta, 19, fins el mes
de maig.

des, que arribarà des dels
Estats Units, serà Barrence
Whitfield. Altres noms del
Festival Telefèric Fest 2020
seran els Torontos, Quartet
BCN Milion Dollar, Alice &
the Wonders, The Barroom
Buddies Band i Legacaster.
També hi haurà la música
am b el s D J s J or d i D uró i
Oscar Guindilla.

El Taller de Swing del Círcol,
acompanyats de la Three Cool
Cats, han preparat per aquest
dissabte, 29 de febrer a les
20h, la tercera “Nit del Swing” al
mateix teatre. L’espectacle està
obert a les persones balladores
i aquelles que només vulguin
observar.

Els Sopa de Cabra
actuaran al Port de
Badalona en un concert
a favor d’Open Arms
Sopa de Cabra actuarà el 6
de març a l’Astral, al Port de
Badalona, el vaixell d’Open
Arms, per recaptar fons per
poder arreglar el vaixell de
rescat de l’ONG d’Open Arms.
Es tracta d’una acció solidària
entre l’ONG i el grup que lidera
Gerard Quintana que es concreta amb aquest concert exclusiu,
amb capacitat molt limitada.
Només 20 persones. Les persones interessades poden fer un
donatiu, fins al dimarts 3 de
març, al web d’Open Arms i
després heu d’enviar el comprovant de la donació a sopadecabra@openarms.es per entrar
al sorteig.
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Novetats

Editorial

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

El monstre
de la memòria
Yishai Sarid

Manhattan sin salida

Club Editor

Direcció: Brian Kirk
Intèrprets: Chadwick Boseman, Sienna Miller, Stephan
James, Keith David, Alexander Siddig

Ell és historiador, jueu i israelià. S’ha especialitzat en
l’Holocaust, més precisament
en els aspectes tècnics de
l’extermini, i li ofereixen feina
com a guia dels grups que
visiten els camps nazis a Polònia.
Les amistats
traïdes

André Davis és un policia de Nova York que veu
l'oportunitat de redimir el seu passat quan vuit
oficials de la policia són assassinats durant un robatori. Amb ajuda de la seva companya Frankie,
l'André inicia una brutal persecució per tal de trobar els culpables.
Crítica: 		
Públic:

Monos
Direcció: Alejandro Landes
Intèrprets: Julianne Nicholson, Moises Arias, Sofia
Buenaventura, Deiby Rueda, Laura Castrillón

David Nel·lo
Enciclopèdia
Catalana i
Òmnium

Al cim d'una imponent muntanya, on hi ha el que
a primera vista sembla un campament d'estiu, vuit
nens guerrillers sobrenomenats Los Monos conviuen sota l'atenta mirada d'un sergent paramilitar.

Fins on som capaços
d'arribar per aconseguir
l'èxit? Salvador Togores,
traductor literari, se'n va a
Suïssa a fer una estada en
una residència de traductors
quan tot just fa un any de la
mort del seu pare. Allí, per
sorpresa, trobarà el famosíssim escriptor Bachtel.
Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 218

Crítica: 		

Públic:

Queen & Slim
Direcció: Melina Matsoukas
Intèrprets: Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith,
Bokeem Woodbine, Chloë Sevigny, Flea

Una parella d'afroamericans que gaudeixen de
la seva primera cita són aturats per la policia i la
situació, que no hauria de tenir més conseqüències, acaba de forma tràgica.

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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Lectors

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

Sobre el dimoni guanyador del 2020

Alfons Lasso

S'ha anunciat el disseny guanyador del Dimoni 2020. Les
bases del concurs Crema'l Tu
diuen clarament que els dissenys han de ser originals i
inèdits. Què té d'inèdit aquest

disseny?. És un Copiar-Pegar
d'un cartell de cinema de l'any
1933 retocat. A més, el dimecres 12/02/2020 a les 11:00,
dos dies abans d'acabar el termini, entrava al Departament de
Cultura el disseny de dimoni número 20 i diu l'Ajuntament que

s'han presentat 104 dissenys i,
en dos dies laborables, ja tenen
decidit quin dimoni guanya?. Un
plagi és el guanyador?. Premi
atorgat a dit?. Es mereix una
impugnació. Davant d'això, el
concurs Crema'l Tu es converteix en una farsa.

Comunicat de l'Associació de la Passada de Sant Antoni
en relació als fets que van tenir lloc diumenge 9 de febrer
Associació de la Passada
de Sant Antoni Abat de Badalona

L’Associació de Sant Antoni
Abat de Badalona vol comunicar, en relació als fets que
van tenir lloc diumenge 9 de
febrer, abans de la sortida de
la Passada, el següent:
La Junta de l’Associació no
estava informada que dos
membres de la pròpia Junta
es van adreçar al Sr. Pagès
i li van suggerir que retirés

el llaç groc que portava al
carro. Aquestes dues persones van obrar sota la seva
responsabilitat, sense haver consultat a la resta dels
membres d’aquesta Junta,
i per tant, sense cap legitimitat.
La Junta de l’Associació
manifesta el seu desacord
i profund disgust davant
d’aquesta actuació, doncs
la nostra és una Associació
transversal, que respecta

totes les posicions ideològiques, legal i democràticament emeses. L’Associació
ha parlat ja amb el Sr Pagès
aclarint la situació i demanant-li disculpes per aquests
fets. L’associació tractarà internament tant aquests fets
com les possibles conseqüències derivades que en
surtin, i prendrà les mesures
disciplinàries que les seves
normes internes determinin,
si s’escau.

ESCOLA
C/. Fluvià, 37 - 08911 Badalona
BRESSOL Tel. 933 844 855
www.escolatabalet.cat - tabalet@escolatabalet.cat
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Preocupació de famílies i escoles pel no

Preocupació de famílies i escoles
pel nou decret de concert als centres
concertats
Parlem amb Manel Dunjó Coscollano
Vicepresident de la FCCE
Federació Catalana de Centres
d’Ensenyament

Durant aquests dies la
Generalitat de Catalunya
ha informat que retirarà
el concert a les escoles
concertades que no tinguin
un 60% d'alumnes del barri.
Com pot afectar això a les
escoles?
Aquesta és una afirmació que
evidentment en l'època propera
a la preinscripció crea preocupació i alhora inseguretat entre
les famílies dels nens/es que
s'han de prescriure i posteriorment matricular. Ara mateix el
Departament té la informació
per saber quins són els centres
concertats i públics de Badalona

que compleixen aquest requisit.
Si ha posat aquesta norma en
el decret de concerts, que amb
tota seguretat condicionarà la
continuïtat d'alguns centres de
la ciutat, ens podem preguntar
perquè ho ha fet, quina és la
veritable raó que aparentment
sembla que vagi contra natura
i que pot vulnerar els drets de
les famílies.
Badalona és una ciutat que té
una complexitat especial, hi ha
zones educatives que tenen
una gran ofer ta de places
escolars concertades i altres on
predomina la pública. El decret
pretén impedir que les famílies
portin als seus fills/es al centre
educatiu de la seva preferència i en una societat moderna
com la nostra, l'administració té
l'obligació de respectar la volun-

tat de les persones, lògicament
dins d'un marc regulat, però no
d'aquesta manera.
Creu que la Generalitat vol
tirar abans de l'estiu aquesta
mesura?
És una pregunta que només el

Ens trobareu al Carrer Sant Joan
Evangelista 22 (Badalona)
Telèfon 93 387 15 54
www.jesuitinasbadalona.es

UN PROJECTE EDUCATIU DE FUTUR
Tots els nivells concertats des
de P3 fins a Batxillerat.
• Instal·lacions renovades.
• Cuina pròpia.
• Ambient senzill i proper.
• Educació de qualitat.
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coles pel nou decret de concert als centres concertats. Parlem amb el badaloní Manel Dunjó, vicepresident de la FCCE

PORTES
OBERTES
“Crec que totes les escoles concertades
de Badalona tenen un futur incert si els
dos decrets s’apliquen amb rigor”
Departament pot donar resposta. És cert que durant la negociació les quatre patronals han
estat informades, han participat
en la redacció i s'han acceptat
esmenes, però de cap manera
el Departament no pot anar dient
que els dos decrets gaudeixen del vistiplau de les patronals, la condició del 60% i de
l'infrafinançament que suporta
la concertada mai pot ser accep-

tada per injusta i discriminatòria.
En el preàmbul del Pacte per la
No Segregació quedava ben
clar que l'escola concertada que
forma part del Servei d'Educació
de Catalunya ha de tenir un
finançament d'acord amb les
despeses reals per tal d'oferir
als seus alumnes una educació
reglada de qualitat i així també
poder atendre alumnes amb
necessitats educatives. Ara no

és així i la motxilla que ens van
prometre portarien a inici de curs
es veu que s'ha perdut.
Aquesta mesura no posa
traves als pares que volen
portar els seus fills a les
escoles concertades que
ells trien?
Considerem que aquest projecte
no respecta suficientment el dret
dels pares a escollir escola ni
els acords del Pacte contra la
segregació Escolar promogut
pel Síndic de Greuges perquè
no assegura un finançament
suficient que permeti escolaritzar els alumnes en condicions
de gratuïtat, ni fa cap mena de
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planificació a curt termini. Aquest
projecte de decret supedita
el concert a una programació
anual de l'oferta educativa que
podrà comportar la supressió
d'unitats concertades abans què
les famílies hagin pogut optar pel
centre de la seva preferència.
Per exemple si una família viu a
la zona escolar del centre de les
seves preferències li demanen
que faci un acte de fe fent la
preinscripció en aquell centre, ja
que si no s'arriba al famós 60%
pot perdre una línia i després on
anirà l'excedent d'alumnes. De
quina llibertat estem parlant. El
Departament ha rebut dels més
de 700 centres concertats de
Catalunya 130.000 al•legacions
al decret d'admissió d'alumnes
i durant aquesta setmana en

rebrà més pel decret de matriculació. Davant d'una petició
popular tan nombrosa a tot el
territori no seria millor buscar
el consens més ampli possible i evitar aquests desconcert
social?
Com pot afectar a les
escoles concertades de
Badalona el pròxim curs
aquesta mesura? Alguna
escola pot perillar?
Jo no faria excepcions, crec que
totes les escoles concertades de
Badalona tenen un futur incert
si els dos decrets s'apliquen
amb rigor. Tinguem present que
amb els decrets anteriors també
s'han perdut concerts en algun
curs principalment per la manca
de natalitat, però els centres
afectats han pogut recuperar-

lo perquè el Departament ha
aplicat el decret sense ànim de
suprimir centres educatius. Amb
els nous decrets si un centre
perd una línia per no complir
amb la ràdio del 60% d'alumnes
procedents de la zona o bé per
insuficiència d'alumnes en el
període de preinscripció, NO
podrà recuperar-la. No seria
millor donar-li una nova oportunitat pel següent curs per saber
si és un fet puntual o es tracta
d'una tendència irrecuperable.
En el Decret es podria introduir
una transitòria que contemples
aquesta possibilitat. Si per altre
banda és un fet generalitzat que
també afecta la pública es podria
plantejar fer una reducció de la
ràtio d'alumnes per classe.
Llegeix l'entrevista sencera al
web del TOT.

24

PORTES OBERTES.indd 4

26/02/2020 16:26:20

PORTES OBERTES.indd 5

26/02/2020 16:26:20

PORTES OBERTES.indd 6

26/02/2020 16:26:21

PORTES OBERTES.indd 7

26/02/2020 16:26:22

Gastronomia

Guacamole exprés
(Per quan es presenta
la sogra sense avisar)
Redacció - amic.cat

Com en tantes altres receptes,
en el cas del guacamole, cada
cuiner o cuinera hi posa el seu
propi segell, canviant algun ingredient o, en definitiva, variant
la seva elaboració. Us en proposo una de ben simple i ràpida,
però, molt saborosa. La recepta us anirà genial per a quan
la pel·lícula que no us voleu
perdre és a punt de començar
o per quan la sogra es presenta
a casa sense avisar i el primer
que us diu és que té gana.
Primer consell: un cop el guacamole estigui fet, no badeu i
foteu-li “gasto” perquè correu
el risc de que se us rovelli si el
deixeu reposar molta estona
(estarà igual de bo, però el color, l’aspecte, no serà el millor).

Bé! El primer que farem és comprar uns bons alvocats, que no
siguin massa durs i, per tant,
més aviat madurs. Tampoc
us passeu de madurs perquè

llavors s’hauran enfosquit i nosaltres volem que tinguin el
seu color verd característic. És
important que tinguin la textura
ideal per poder aixafar-los bé

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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amb una forquilla. Quan tinguem el nostre “puré” hi anirem
afegint la resta d’ingredients
al recipient on hi tenim la pasta d’alvocat. Segon consell: si
us deia que l’alvocat es rovella
amb el pas dels minuts, voldrà dir que tindrem els altres
ingredients prèviament tallats
per anar-los incorporant. La
recepta que us proposo no és
la d’un guacamole on tots els
ingredients estan totalment triturats. No! Tan sols ho estaran
els alvocats. És a dir que, tant la
ceba tendra, com el tomàquet,
els tallarem amb un ganivet ben
esmolat i en bocins el més petits possible. Llavors, amb els
tres ingredients dins el recipient
ho barrejarem tot bé, sense ser
matussers. No fem pagar al
guacamole la mala llet per la

visita de la sogra.En el moment
de remenar també s’aniran barrejant la sal, un xic de pebre
(poc, només per l’aroma), el
tabasco i un punt de llima que
ens hi aportarà frescor). No cal
dir que segons el caràcter que li
vulgueu donar al guacamole hi
posareu més o menys quantitat
de picant. I ja ho tindrem. Per
menjar-lo, si esteu fent bondat,
hi podeu sucar (dipear) trossos
de bròquil, coliflor, pastanaga…
O bé, si sou uns fartots, de la
forma més tradicional, amb els
populars “nachos” que trobareu
a la botiga del barri.
Beneficis del Guacamole
1. Et dóna fibra
Els alvocats són alts en fibra, la
qual, t'ajuda a mantenir un nivell adequat de sucre en la teva

sang, un millor funcionament
digestiu, a més de controlar la
teva gana perquè no mengis de
més. Molts punts per al guacamole!
2. Et brinda greixos saludables
A l'contrari del que la gent creu,
l'alvocat no et engreixa, si et
brinda greixos però saludables
que poden ajudar-te a disminuir
el risc de malalties de cor.

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

Horari:
De dimarts a diumenge de 9 a 17 h.
Dijous menú paella i arròs caldos
Cuina de proximitat

Tels. 93 127 55 38
654 71 38 76
L’Antic Cal Rap
C. Roger de Flor, 52

Menjars per encàrrec
(paella, fideua, canelons, etc.)
SERVEI DE TICKET RESTAURANT SODEXO

Organització de festes, aniversaris,
grups, comiats, reunions familiars, etc.

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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Salut

Coronavirus al món: L'OMS demana
"preparar-se" per a aquest virus
L’Organització Mundial de
la Salut (OMS) admet que el
coronavirus té “potencial de
pandèmia”, tot i que assegur a q u e é s “ m a s s a av i a t ”
per declarar aquest estat.
“No estem en aquest punt
encara”, assegura el director
de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Tot i que l’OMS
està molt preocupada per
l’augment sobtat de casos a
Itàlia, l’Iran i Corea del Sud
insisteix que això no implica

que el brot sigui una pandèmia. “ És un concepte que
s’utilitza quan la població
mundial és probable que hi
estigui exposada”, puntualitza
el director executiu de l’OMS
per a Emergències de Salut,
Michael Ryan. Per utilitzar el
concepte de pandèmia cal
una determinada expansió
geogràfica, un determinat
grau de severitat del virus i
que impacti en la població
d’arreu del món.

Tancar les fronteres no evitaria
la propagació d’aquest virus
L’OMS vol enviar un missatge tranquil·litzador i demana,
sobretot, que s’eviti generar
pànic innecessari entre la
població. L’OMS no recomana
en cap cas que es tanquin les
fronteres. “Els virus no entenen
de fronteres”, afirma. També
considera innecessari utilitzar
una màscara per anar pel carrer
com a mesures de protecció.
“El virus no es transmet per

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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l’aire”, aclareix. En aquest sentit,
l’OMS respecta les mesures de
confinament de la població que
s’han establert a Itàlia, però
assegura que el que calen són
aquelles que realment protegeixen la població com rentar-se
les mans sovint. L’OMS també
assegura que “tots els països
són vulnerables”.
Oriol Mitjà: "És probable que
el coronavirus sigui estacional"
El metge especialista en malalties infeccioses de l'Hospital
Ger mans Trias i Pujol d e
Badalona, Oriol Mitjà, creu que

amb el virus estès per desenes
de països i un comptador de
víctimes que creix. Mitjà no
és alar mista perquè creu
que amb el temps acabarà
c onver tint- se en un virus
estacional, però diu que cal
prestar atenció especialment
en aquesta primera onada,
perquè és quan el virus és
més desconegut i la societat
més desprevinguda. Aquest
doctor especialista en malalties infeccioses està convençut
que el coronavirus ha arribat
per quedar-se entre nosaltres
i que serà una malaltia habitual
a l’hivern.

Què és el coronavirus
Covid-19?
E l c o r o n av i r u s C ov i d -19
(batejat amb aquest nom
d e s pré s d 'an o m e nar- se' l
provisionalment 2019-nCoV)
és un virus fins ara desconegut, d e la famí lia d els
coronavirus. S'anomenen
així per la seva forma i
afecten el tracte respiratori
-principalment els pulmons.
Poden causar una malaltia
greu i en alguns casos la
mort.

31

34_pag.31_SALUT.indd 3

26/02/2020 14:39:11

L’ICO Badalona rep una donació dels
Club Rotary per a la instal·lació d’un
equipament de videoconferència
Fa uns dies, els Club Rotary
de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Mataró i Vilassar van dur a terme l’acte de
donació, per a l’ICO Badalona, dels diners recaptats per
aquestes entitats, gran part
d’ells obtinguts durant la Nit de
Paul Harris.Aquesta donació,
de 31.000 euros, permetrà
adquirir un nou equipament
d e v i d e o c o n fe r è n c i a q u e
millorarà un accés ràpid pels
professionals dels hospitals
comarcals de la Xarxa amb
l’ICO Badalona. En concret,
aquest nou sistema servirà
per potenciar els comitès de
tumors territorials per tal de

millorar la presa de decisions
compartides ja que connectarà, directament, l’ICO
B ad al o na am b e l s h o s p i -

8

ACTIVA T
centre de dia

tals comarcals de la Xarxa
(Hospital Fundació Esperit
Sant, Hospital Municipal de
Badalona, Hospital de Mataró
i Hospital de Calella) millorant
el flux de pacients perquè
sigui atès allà on correspon
amb la millor qualitat.L’acte
va comptar amb la presència
de representants dels Club
Rotary de Santa Coloma de
Gramenet, Badalona, Mataró
i Vilassar, així com l’alcalde
de Badalona, Àlex Pastor, i
Josep Sánchez de Toledo,
director de Relacions Institucionals, i Joaquim Julià,
director assistencial de l’ICO
Badalona, en representació
de l’ICO.

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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Tendències

L'alvocat en la cosmètica:
el tresor dels esmorzars guanya
terreny en el món beauty
bellezaactiva.com
Ens agrada l'alvocat, sobretot en torrades amb oli i una
miqueta de sal. Encara que
també ens entusiasma (i molt)

en la nostra pell i cabellera. I
és que el rei dels esmorzars
d'influencers no sols està de
moda, sinó que és un súper
ingredient en el món de la
cosmètica. Per què? Repas-

sem els seus beneficis en
l'article d'avui.
Un superaliment i un súper
tresor
L'alvocat és un superaliment

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

TASACIÓ GRATUÏTA SENSE COMPROMÍS
T’OFERIM EL MILLOR PREU
DINERS A L’INSTANT
NO TANQUEM AL MIGDIA
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que actua com un antioxidant natural, gràcies a les
seves dosis de vitamines i
minerals. Així, aquesta fruita
que es coneix com «la pera
del cocodril» i que té el seu
origen a Mèxic, Guatemala,
El Salvador i el Perú, s'alça
com un gran aliat del foment
de la regeneració cel·lular
i circulació. Amb l'alvocat
s'aconsegueix una pell més
rejovenida i hidratada i es
prevé l'existència d'irritacions.
La forma més habitual de ser
inclòs en el món beauty és
com a oli d'alvocat. Aquest

líquid opera com una font
d'àcids grassos essencials
insaturats i proporciona una
profunda hidratació, enfortint
la barrera cutània.
Cosmètics rendits a
l'alvocat
Avocado Nourishing Hydrat i o n M ask , d e K iehl ’s, és
un cosmètic que garanteix
la correcta hidratació de la
pell, alhora que proporciona
suavitat, força i lluentor al
rostre. Així el cutis recupera
la lluminositat, gràcies a una
combinació d'ingredients molt
nutritius (oli i base d'extracte

d'alvocat i oli d'onagra i base
d'extracte). El seu preu: des
de 22€.
Mascarilla facial de tejido
con aguacate – hidratante y
calmante, d'Apivita. Deixar la
pell hidratada, suau i condicionada, a més de fresca, és
l'objectiu d'aquest cosmètic
formulat amb coco i enriquit
amb oli d'alvocat. El cutis adquireix una aparença completament saludable i rejovenida
amb aquesta màscara de teixit
de biocel·lulosa. El seu preu:
6,50€.
Crema de manos Secretos
Hidratantes Ritual Revitalizador, de Dove. Aquesta loció
amb oli d'alvocat i extracte
de calèndula (tots dos ingredients rics en vitamina E) és
una fórmula especialment
concebuda per a pal·liar la
sequedat de les mans més
aspres. Després de la seva
aplicació la pell de les mans
recuperen la seva elasticitat i
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l'aparença revitalitzada. El seu
preu: 2,49€.
The Organic Restructuring
Fluid Potion de My Organics.
L'oli d'argan i l'oli d'alvocat es
combinen de manera ideal en
aquesta fórmula que té com a
repte la reestructuració de la
fibra capil·lar. A més, el producte de cura capil·lar controla la
formació de puntes obertes i
proporciona una gran lluentor
a la cabellera. També actua
com a protector de l'impacte
de les eines de calor. El seu
preu: 35€.
Aceite Crema Aguacate y
Manteca de Karité, d'Original
Remedies, de Garnier. Les
pro pietats suavit zants d e
l'alvocat amb les nutritives de
la mantega aconsegueixen que
aquest sigui un cosmètic ideal
per a combatre l'encrespament
capil·lar. Així la cabellera està
revitalitzada i fresca.
L'oli d'alvocat també està

present en alguns productes
de maquillatge. Un exemple és
el Magic Blush, de Camaleon
Cosmetics. Es tracta d'un
coloret en crema de llarga
durada que quan es fusiona amb la pell adquireix un

to rosat suau (el blau), i més
i nte n s q u an é s n e g re. El
fonamental és la seva capacitat de suavitzar i d'hidratar
gràcies a l'oli d'alvocat (que es
combina amb l'oli de jojoba i la
mantega de Karité).

¿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

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
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Llar

Tornen els miralls-sol
Redacció - amic.cat

Els miralls creen màgia a la
llar. El seu etern reflex amplia
la d imensió d els es pais i
augmenta la lluminositat, i es
generen ambients molt més
nets i acollidors. Però quin
tipus de mirall és l’adequat
per a la nostra paret? Aquesta
elecció es veu dificultada per
la gran varietat de dissenys

que trobem al mercat: grans,
petits, quadrats, de fusta...
variables en mida, material i
estil, les combinacions dels
quals donen lloc a un gran
ventall de miralls no sempre
adequats per a les nostres
necessitats. D’això dependrà
la decoració i l’espai de què
disposem.
Fa uns anys que ens persegueix la moda dels miralls-

sol, el seu nom descriu
literalment el que són: miralls
amb forma rodona decorats
amb una sèrie de raigs al
voltant de l’esfera. Aquest
tipus de miralls acostuma a
presentar-se en mida discreta, la qual cosa els converteix en un objecte més aviat
decoratiu que funcional. El
que predomina en el sector
de l’interiorisme és la decoració de parets amb un grup
d’aquests miralls.
Si bé aquesta tendència
continua, ara ha arribat una
nova moda rescatada de les
cases de camp dels anys 50.
Es tracta d’aquests mateixos
miralls-sol, però fets amb
fibra vegetal, com el ratà, el
vímet o el bambú, tots ells
materials simples i naturals
que ofereixen un toc colonial
i camperol a la llar.

36

LL.indd 2

24/02/2020 11:51:13

Història darrere dels
dissenys dels mobles
Redacció - amic.cat

Hi ha nombrosos dissenys
recognoscibles mundialment sobretot en el camp del
mobiliari, alguns tan reproduïts i valorats com el sofà
Bauhaus/Le Corbusier, cúbic
i amb barres metàl·liques als
laterals, o la chaise longue
LC4 de Le Corbusier, una
b u t ac a r e c l i n ad a a m b u n
coixí cilíndric per recolzar
el cap.
Gràcies a Internet i a la
popularització de les reproduccions d’aquests dissenys
avui en dia és possible
adquirir cadires a més de tot
tipus de peces de decoració
i mobiliari amb les mateixes característiques que els
primers dissenys que van
revolu c ionar el món. Uns
mobles que tenen la seva

Existeixen casos en els quals
el disseny d’un element va
anar remodelant-se fins a
transformar-se en un altre. És
el cas de Kamdem, famosa
per la creació d’una làmpada
de taula per encàrrec dels
p r e c u r s o r s d e l m ov i m e n t
Bauhaus. Més tard i gràcies
a a q u e s t a c o l · l a b o r a c i ó,
l ’em pres a va c o men ç ar a
crear peces de mobiliari com
cadires i taules.

pròpia història darrere. Per
exemple, la chaise longue de
Le Corbusier va ser presentada el 1928 al Saló de Tardor
de París pel dissenyador.
Le C o r b u s i er c o m e n ç ava
aleshores a experimentar
amb el disseny de mobiliari
i va demanar a l’arquitecte
Charlotte Perriand que s’unís
al seu estudi. La influència
de l’arquitecte és notable en
els mobles.

`

`
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Motor

Fars led o xenó:
quina és la millor opció
ciutatdelmotor.com

És molt comú comparar
diferents tipus de productes,
en aquest cas, la comparació serà entre dos dels tipus
de fars de cotxes que més
s’utilitzen en l’actualitat: els
fars LED i els fars de xenó.Per
saber quins fars per a cotxe

ens interessen més, primer
hem de conèixer-los una mica:
principalment el seu funcionament i els seus avantatges.

LED usualment compten amb
més d’un díode per emetre una
llum molt més àmplia i tenir un
enllumenat molt més gran.

Coneixent millor els fars
LED
Un LED és simplement un
díode que emet llum quan el
corrent flueix per ell. Els fars

Coneixent millor els fars
de xenó
Els fars de xenó porten molt
més temps al mercat i es
componen per una bombeta

Avantatges dels fars LED
Consumeixen poca energia.
Una de les grans avantatges
dels fars LED és que tenen un
consum energètic molt baix,
és per això que s’utilitzen en
tants camps de la vida diària
actualment.
Poca inèrcia lumínica. Que
tinguin una inèrcia lumínica molt baixa vol dir que no
triguen gairebé temps entre

l’encesa i el arribar a el 100%
de la seva capacitat, moltes
vegades es parla que fins i tot
és immediat, és a dir, triga 0
segons.
La llum és molt blanca. El
color d’alguns fars LED és
tan blanc que pot arribar a ser
fins i tot de 5000K.
Llarga vida útil. La vida útil
dels fars LED pot fins i tot

REPAR ACIÓN GENER AL DEL AUTOMÓVIL

s u p e r a r l a v i d a ú t i l d ’u n
automòbil.
Cost alt, però accessible.
Tot i que en els últims anys
el preu d’aquests petits fars
ha baixat bastant, es manté
una mica més alt que alguns
altres fars de mercat, de la
mateixa manera, el rendiment
és molt bo, per tant, el preu
sol valer la pena.

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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xenó i una centraleta xenó.
Com prendre una decisió
entre fars LED o xenó?
Coneixent ara una mica millor
el funcionament, les característiques i alguns dels avantatges de cada un dels fars, pots
seleccionar el tipus de far per
cotxe que millor resultat et
sembli que pot oferir-te.
Sempre que comparem

diferents opcions, hem de
tenir en compte quines són
les nostres necessitats i el
nostre pressupost. En aquest
cas, no hi ha un tipus de far
millor que un altre, la decisió
s’ha de basar en les prioritats
de cada conductor i de cada
vehicle, així com de la zona
per la qual es sola conduir.
És possible que els fars LED
desplaci en alguns anys del

xenó a causa de la seva gran
durabilitat, baix consum i alta
inèrcia lumínica, però els fars
de xenó són més econòmics
i ofereixen versatilitat pel que
fa a potència lumínica, pel
que en ocasions presenten
avantatges sobre seus competidors. El millor és que analitzis les teves circumstàncies i
escullis els fars per cotxe que
millor s’ajustin a elles.

Avantatges dels fars de xenó
Ràpida inèrcia lumínica. Els
fars de xenó triguen entre 1 i 3
segons en arribar a el 100%.
Consum energètic baix. Tot
i que les bombetes de xenó

tenen un consum energètic
major a el dels LED, és molt
més baix a el dels halògens.
Vida útil d’aproximadament
5 anys.

Diferents colors. En el cas
d e l s f a r s d e xe n ó p o d e n
trobar diferents tipus de blanc
que poden anar entre uns
6000K i uns 4300K.

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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Horòscops
Facilitat Imma del Destí · AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)

CRANC
(21/6 al 21/7)

Pots trobar l'amor més
enllà de l'entorn habitual.
Compte amb les lluites
de poder a la feina. Molta
energia per cremar, potser
hauràs de fer esport o
practicar relaxació.

El Sol entra a la teva Casa
IX i activa la ment superior
(filosofia/creences). Tens
interès per aprendre i
podries iniciar alguna
formació. Possible viatge
en parella.

TAURE
(19/4 al 19/5)

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Entres en una nova etapa
laboral, però és possible
que t'hagis d'enfrontar
amb situacions que ja
has viscut en aquest
sector. L'avantatge és
que ara ja saps com
fer-ho.

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

Es poden donar
oportunitats, sobretot en
qüestions laborals. Amb
aquest aspecte, també
és possible que posis
energia en alliberar-te
del que ja no té gaire
sentit per tu.

Els assumptes laborals
segueixen demanant
molta energia. El Sol per
Casa VIII fa que et mostris
més reservat i caut. Pots
pensar en profunditat en
un assumpte de parella.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

Amb Mercuri retrògrad,
pots fer un pas enrere
en una qüestió important. També hi ha la
possibilitat que tornis a
recuperar una activitat
esportiva, que havies
abandonat.

Una parella del passat,
et pot tornar a contactar.
També poden tornar
contactes del passat.
Dies d'observar una
situació amb uns altres
ulls, per trobar noves
respostes.

Frases cèlebres

«Com més nombroses són les
coses que queden per aprendre, menys temps queda per
fer-les»
Marcel Prévost

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
Et pots sentir més
animós, amb més ganes
de fer coses i d'expressar
les teves emocions. En
el sector de l'amor, pots
conèixer algú interessant
que et produirà atracció.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
Amb el Sol a Casa IV,
s'activen assumptes
relatius a la llar. Es
pot donar un canvi de
residència, reformes
o novetats al domicili.
Defenses els teus valors
amb fermesa.

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Amb el Sol a Casa III,
la teva ment es veu
capaç de tot. Tens ganes
d'aprendre i més bon
humor. Et sents més
lliure, perquè has guanyat
independència i això et
dóna ales.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
L'aspecte d'Urà amb
Mart, dóna una empenta
especial. Pots sentir que
és hora de començar un
projecte que no t'atrevies
a iniciar. El Sol a Casa
II, inclina a atendre
l'economia.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
Felicitats! El Sol ha
entrat a Peixos. Renoves
energies i projectes.
Mercuri retrògrad
t'inclina a tenir notícies
de persones del passat o
a sospesar un assumpte
important.

Dites

«

El que no es paga amb diners es paga
amb dinades

»

Significat: a la llarga tot es paga d'una manera
o d'una altra
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Méteo

La méteo dels dies
10 a 23 de febrer
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

Tot i que encara queda una
setmana per acabar l’hivern
meteorològic (desembre, gener
i febrer), poc canviarà la situació. En conjunt ha estat un
trimestre més càlid del normal,
sobretot el primer i l’últim mes.
Hi ha hagut anomalies en la
temperatura mitjana diària
superior als 5 °C en diverses
ocasions. Si mireu la gràfica,
veureu que la majoria de dies
han estat més càlids del normal
(en vermell).

Meteorologia | Oriol Rodríguez

Q uan falten uns d ies per
acabar la setmana i, per tant,
el mes de febrer, és molt
probable que aquest acabi
sent el segon febrer més càlid
de la sèrie de l’observatori
m u n i c i p a l (a ny 19 6 8). El
rànquing l’encapçala el de
1990, amb una temperatura
mitjana de 14,3 °C, i aquesta vegada (fins al dia 23) la
mitjana és de 13,5 °C. Ara bé,
no cal anar molt enrere per
trobar un febrer sense fred.
L’any 2016, segons les dades
de l’estació meteorològica
situada al centre de la ciutat,
la temperatura mitjana va ser
de 13,4 °C, ben a prop de la
d’enguany. Des del punt de
vista meteorològic, aquest
mes està sent ben avorrit. No
hi ha hagut cap entrada d’aire

fred, ni tampoc cap tongada
de pluges o ventada destacable. La bonança, el sol i
la presència d’alguns núvols
poc importants han estat la
tònica dominant de les darreres setmanes. Només el dia
18, de matinada, hi va haver
alguns ruixats febles que van
deixar dècimes de litre per
metre quadrat. Ben poca cosa.
Temp màx

21,1 °C el dia 10

Temp mín
Hr màx

7,1 °C dies 19 i 20
92% el dia 17

Hr mín

47% el dia 21

Press atm màx 1034,6 hPa dia 22
Press atm mín 1018,6 hPa dia 13
Vent màx

51,5 km/h (nordoest) el dia 10

Precipmàx 24h 0,4 l/m2 dia 18
Precip anual
161,1 l/m2
*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Sudokus
Nivell fàcil

Nivell difícil
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Immobiliària

La plusvàlua
api.cat
Estem segurs que la paraula plusvàlua, és alguna cosa
que et resulta c onegud a.
No obstant això, encara que
l’escoltem contínuament en
converses i a les notícies dels
telenotícies, molt pocs sabem
realment a què es refereix ni
els efectes que pot tenir.
Quan parlem de plusvàlua,
fem referència a un impost que
cal abonar a l’ajuntament quan
es realitza una venda o una
donació d’un immoble. En el

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

Tel. 696 687 826

cas de la venda, és la persona
que vengui la que ha de pagar
la quantia que s’estipuli. Però,
si es tracta d’una donació, serà
la persona que rep la propietat
l’encarregada de liquidar-ho.
Les grans problemàtiques que
ha generat aquest impost i que
l’han portat a estar a primera
pàgina dels noticiaris, vénen
associades als canvis que
hem experimentat al nostre
funcionament econòmic. Fins
fa uns anys, es considerava
que la venda d’una propietat
portava associada un increment dels guanys sobre el
preu amb el qual es va adquirir. No obstant això, la crisi va
canviar aquesta associació
i van començar a vendre’s
propietats per sota del preu
de compra. Per aquest motiu
va saltar la polèmica sobre
l’adequació del pagament de
l’impost.
A més, has de saber que el
valor d’aquest impost variarà

d’una comunitat a una altra i
es regirà pel preu del terreny
en el moment en el qual es
realitza la transmissió i de la
quantitat dels anys durant els
quals la persona que el ven
o cedeix ha estat propietari.
Per a calcular-ho es realitzarà una multiplicació del valor
del terreny pels anys que li
correspongui i se li aplicarà
el perc ent atg e anual que
porti associat. Per exemple,
en el cas de Barcelona, per
a períodes de 5 anys serà
del 3,7% i s’aplicarà el 2,8%
fins a 20 anys. Com a norma
es tindran 30 dies per pagar
el tribut, excepte en cas que
existeixi una divisió judicial
de l’herència, havent-se de
comunicar aquesta situació
per a poder paralitzar-ho.
Finalment, has de saber que
existeixen casos que estan
exempts de pagament, com
p o d e n s er l a tr an s m i s s i ó
d’immobles entre cònjuges.
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Ático 64 m², 2 Hab., Terraza 32 m² y Parquing

Casa 189 m², 3 Hab + Buhardilla y Garaje

Casa de 216 m² de 4 Hab, Terraza y Garaje

Salón comedor de 19,50 m². Cocina independiente de 5 m² . 2 habitaciones, 1 doble de 11
m², 1 junior de 7,5 m². 1 Baño de 4 piezas con
bañera y mampara.1 Terraza de 32 m² en la
parte de arriba de la vivienda.
ALFA1668

Casa unifamiliar de 189 m² en Badalona,
Comedor de 32 m, Cocina office, 3 Habitaciones
+ Buhardilla, 3 Baños, Garaje de 75 m² para dos
coches, 3 motos. y Terraza Solárium.

Casa adosada de 216 m² en Bufalà, Badalona,
4 Habitaciones, 2 Aseos y 1 baño, Terraza y
garaje privado. Sala Comedor con chimenea y
salida a la terraza. Gran Salón comedor, de 47
m² con balcón. 4 hab.
ALFA1689

64 m² 2

1

240.000.- €

Piso de 2 Hb, 102 m2 costr. + Pk + Piscina

Comedor de 21,50 m² con salida a terraza
y vistas al mar. Cocina Officce de 9 m², con
lavadero de 4 m².Suite de 12 m² con baño
y armario empotrado.Habitación Doble de
10,70 m².Terraza de 22 m².
ALFA1682
102 m² 2

2

375.000.- €

ALFA1679

189 m² 3

3

265.000.- €

216 m2 4

3

399.000.- €

Piso 3 Hb, 90 m² útiles, Terraza 65 m², PK

Espectacular Ático Dúplex en 2º Línea de Mar

Comedor de 25m2 con salida a terraza.Cocina
Office de 10 m2, con lavadero de 4 m2 y salida
a terraza.Suite de 20 m2 con Baño de 5 m2
incorporado, y Armario empotrado. Hab. Doble
de 11.50 m2. Hab. doble de 8.50 m2.Terraza
Solárium de 65 m2.
ALFA1677

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

90 m² 3

2

395.000.- €

ALFA1663

118 m² 4

3

475.000.- €

NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER PARA NUESTRA CARTERA DE CLIENTES
Entendemos sus necesidades de hoy, protegiendo su tranquilidad del mañana
Infórmate sin compromiso, un agente te ayudará en todo

La Garantía y Profesionalidad de :

La Red Inmobiliaria Nº 1
C/ Industria 143-149 08912 Badalona
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA
S E ALQ U I L A LO CAL de
35m2 más sótano. Calle Sant
Ignaci Loiola 52, Badalona.
650€ (negociables).
933 840 653
SE TRASPASA PARADA
de pollería por jubilación en
e l M e r c ad o M a i g n o n. C a l
Enriqueta. 933 895 160
TREBALL
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de mayores, niños,
limpieza. Interna. Disponibi-

lidad inmediata. 631 102 559
SEÑORA BUSCA trabajo
para cuidar mayores, niños y
limpieza. Interna o externa.
Con experiencia. Disponibilidad inmediata. 623 371 291
CHICA SE OFRECE
para cuidado de personas
mayores y niños. Interna.
Disponibilidad inmediata.
657 710 196
CHICA SE OFRECE para
trabajar de interna, cuidar
mayores, niños y limpieza.
Disponibilidad inmediata.
657 710 188

CHICA BUSCA trabajo para
c u i d a r p e r s o n a s m ayo r e s .
Interna. Con experiencia.
612 551 831
CHICA BUSCA trabajo
cuidado mayores, limpieza,
tardes, noches , fines, con
experiencia, referencias
663 515 497
BUSCO TRABAJO de interna al cuidado de personas
mayores. Tengo experiencia y
referencias. 643 155 197
SEÑORA RUSA con
experiencia busca trabajo al
cuidado de mayores y limpieza. 640 031 255

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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CHICA BUSCA trabajo
cuidado de personas mayores,
canguro y limpieza. por horas o
de fija, con experiencia, disponibilidad inmediata.
634 866 962
CHICA BUSCA trabajo
cuidado de personas mayores,
canguro y limpieza. por horas o
de fija, con experiencia, disponibilidad inmediata.
697 671 685
CHICA BUSCA trabajo
cuidado de personas mayores,
canguro y limpieza. por horas o
de fija, con experiencia, disponibilidad inmediata.
603 436 341
SEÑORA RESPONSAB LE con experiencia se
ofrece para cuidar personas
mayores. Interna. Disponibilidad inmediata. 612 520 265 /
627 222 341
SOY UNA CHICA de 34 años
y tengo experiencia en cuidados de niños, mayores, cocina
y limpieza. Interna o externa.

Disponibilidad inmediata.
658 989 178
CHICA CON EXPERIENC I A se ofre c e para cuid ar
mayores, niños y limpieza de
hogar. Horarios a convenir.
645 849 723
ME OFREZCO PAR A
CUIDADO de personas
mayores, niños y limpieza. Con
experiencia. Disponibilidad
inmediata. 617 289 354
CHICA CON EXPERIENCIA se ofrece para cuidado
de personas mayores y niños.
Interna 612 518 706
CHICA SE OFRECE para
labores domésticos, cuidados
de niños y personas mayores.
722 770 326
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de mayores. Interna o
externa 631 514 524
SEÑORA SOLICITA empleo
interna, ex terna, cuidado
m ayore s, lim p i ez a , t i e m p o
completo, por horas.
632 762 706

SE BUSCA COMERCIAL
CON EXPERIENCIA
INMOBILIARIA
para Badalona y Montgat.
Con vehículo propio.
Enviar curriculum a
silvia@finquestrescases.es

BUSCO LOCAL
DE ALQUILER
MINIMO
500 M2 EN
BADALONA
638 230 572

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

Necrològiques
25 de febrer
• Chiqui Rodríguez Ventura
• José Ignacio Villar Bernal
• Sira Dorado González
• Albert Mengod Giró
• Serafín Rubio Muñoz
• Juana Beltrán Gutiérrez
• Gabriel González Crespo
24 de febrer
• Rafaela Guirado Sánchez
• Antonio Filgaira Guerrero
• Emilio Díaz Arnau
• Rafael Bardavio Gascón
• Ángeles Muñoz Muñoz
23 de febrer
• María Vicario Alcalá
• Laura Merino Álvarez
• Carmen García Sánchez
• Romualdo Romero Molina
• Antonio Sánchez Beltrán
• Carmen Pérez Rodríguez
• Albert Tejedor Ballart
• Andrés Porcar Colón
22 de febrer
• Rosa Soto Giménez
• María Guijarro Carrasco
• José Pavón Álvarez
• Luis Pérez García
21 de febrer
• Carmen Navarro Abellá
• Ladis González Ojeda
• Sonia Ruiz Gómez
• Montserrat Portas Miñana
• Susana García Otero
• Manuela Jiménez Blazquez
Dades facilitades per Pompes Funebres

Preu: 0,35€/paraula

Carrer d’Aselm Clavé, 36
(Metro Pompeu Fabra L2 linea lila)
Horari: Dilluns a dijous de 10 a 14.30h i de 16 a 20.30h.
Divendres i dissabtes de 10 a 20.30h.
Diumenges de 10.30h a 14.30h.
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SOY ENFERMERA y busco
trabajo al cuidado de personas
mayores, niños y limpieza.
602 899 597
SEÑORA BUSCA trabajo para
cuidar personas mayores. Con
experiencia y referencias. Interna. 600 059 387
CHICA RESPONSABLE con
experiencia busca trabajo de
servicio doméstico y cuidado
de personas mayores y niños.
Interna o externa. 684 183 621
SEÑOR A ES PAÑOL A se
ofrece para limpieza y plancha.
Con experiencia y referencias.
691 093 823
ENFERMERA BUSCA trabajo cuidando niños, mayores y
discapacitados con experiencia

Ferretería en
traspaso
( Artigas )
BADALONA
Tel. 687 866 010

en limpieza y cocina. 641 413 824
SE PRECISA MECÁNICO
vehículo Oficial de 1ª para
Badalona teléfono de contacto 610 21 37 42
CHICA BUSCA trabajo para
cuidar mayores o niños. Interna.
Con experiencia. 612 454 663
SOY ENFERMERA y busco
trabajo de cuidado de personas
mayores, niños y limpieza por
horas. 695 037 246

militares puros plumas licores
l i b r o s y m u c h o m á s . Pa g o
inmediato. 627 937 101
COMPRO COMICS, álbumes
de fútbol, Playmobil, Scalextric, Geyperman,Madelman,
muñecas, Tente, Rico, Paya y
antigüedades en general.
679 736 491
PÁGINAS WEB económicas
para Autónomos, Restaurantes,
pimes, clubs y entidades.
628 921 054

VARIS
C O M P R O A N TI G U E DA DES: muñecas, Scalextrics,
Geyperman, Madelman, tebeos,
comics, objetos religiosos y

AMISTATS
VIUDO 65 AÑOS busco mujer
extranjera española amistad
relación seria teléfono
698 243 029

SE BUSCA LOCAL DE 300-400M
DIÁFANO POR EL CENTRO DE
BADALONA.
TEL 673 742 140

SUPLEMENT

ÒPTIQUES

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

/BadalonaRecuerdos

Anys 60, Parròquia de Sant Antoni de Pàdua de Llefià.
Foto antiga: Autor desconegut
Foto actual: Facu Martínez de la C.

@BdnRecuerdos

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

47

BadalonaRecuerdos.indd 1

24/02/2020 10:53:38

A5_ENGESTUR.indd 1

24/02/2020 11:01:01

