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La Setmana

A partir de dilluns l’aparcament
de la Renfe serà zona blava
Ciutat | Carles Carvajal

S’ha acabat aparcar gratuïtament a l’aparcament que hi
ha a l’espai delimitat entre el
carrer d’Eduard Maristany i el
passeig Marítim just davant de
l’estació de Renfe de Badalona.
A partir d’aquest dilluns, 9 de
març, aquest pàrquing de 192
places serà una nova zona blava
de la ciutat. Aquesta setmana,
operaris han fet millores en el
seu paviment, que presentava
sempre molts forats i també han
delimitat les places. De moment,
fins el 15 de juny, s’haurà de
pagar de dilluns a divendres,
però durant els mesos d’estiu
serà zona blava cada dia, també
diumenges i festius. La mesura,
avançada aquest dilluns per

l’edició digital del TOT Badalona, ha fet aixecar tot tipus de
comentaris, sobretot negatius
per part de la ciutadania que
així ho han transmès a través
de les xarxes socials. Des de
l’Ajuntament, la regidora de
Mobilitat, Rosa Trenado ha
explicat que la mesura “busca
la rotació de vehicles, facilitant l’accés a aquells que de
manera esporàdica necessiten
l’aparcament”. Trenado ha afegit
que “la situació d’emergència
c limàti c a i d e c ont aminació atmosfèrica requereixen
d’actuacions com aquesta per
tal de fer un canvi modal cap a
mitjans de transport més sostenibles com la bicicleta o el transport públic”. De fet, l’any 2013, el
govern de Xavier García Albiol

ja va encarregar un estudi per
tal d’implementar la zona blava
en aquest aparcament. Segons
el mateix, un 78% dels cotxes
que hi aparcaven eren de fora
de Badalona i s’utilitzava aquest
aparcament com a llançadora
per utilitzar el tren. Trenado ha
recordat que els veïns de la
façana marítima podran aparcar
de 20h a 9h, tal i com passa en
el passeig marítim.
Pros i contra d’aquesta
nova zona blava
A Badalona, actualment, hi ha
unes 750 places de pagament al
carrer, sumant ja l’aparcament
de la Renfe. Aquestes places
s’ha d’afegir unes 320, aquest
estiu n’hi haurà també 150
més al Manresà i també s’està

4

Actualitat-4-5.indd 2

04/03/2020 15:25:01

VI
VE
R
EL

El jutge investiga Albiol
(PP) i Lladó (ERC) pel cas
de les antenes de la
Guàrdia Urbana
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El jutjat d’instrucció número 4 de
Badalona ha imputat els regidors
del PP, Xavier Garcia Albiol i
d’ERC, Oriol Lladó, pel cas de
les antenes de telefonia mòbil
instal·lades sense permís al Turó
d’en Caritg. Fa uns mesos que
el jutge investiga aquest cas,
amb d’altres imputats, com el
regidor Miguel Jurado, Tomàs
Vizcaino, Cristian Carneado i
Josep Durán.

Zona blava existent
Zona blava nova
Zona blava/verda
a l'estiu
T

Augment del nombre
de porcs senglars a
Badalona
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estudiant implantar a la Mora
noves places de pagament, que
funcionarien de juny a setembre. En aquest barri de Badalona els veïns han demanat zona
verda, tal i com passa a l’estiu
al Manresà, perquè els veïns
puguin aparcar durant la temporada de bany a les platges.
L’empresa municipal Engestur
s’encarrega de la explotació
d’aquestes places. Des de la
plataforma per a la promoció del
transport públic, el seu portaveu
Roger Melcior, veu amb bons ulls
la posada en marxa d’aquesta
zona blava però ha lamentat
que s’hauria de suprimir el carril
d’aparcament del carrer Eduard
Maristany, davant l’estació de
Renfe, i ubicar-hi el carril bici,
per tal de treure’l del tram del

passeig marítim. De fet, el carril
bici, des del carrer de Mar i fins
a l’Anís del Mono, fa temps que
genera conflictes entre vianants
i ciclistes. Aquest és el tram
més estret del passeig. Els
comerciants del Centre també
s’han mostrat satisfets amb la
mesura que asseguren afavorirà poder trobar aparcament
pels seus potencials clients.
Els botiguers feia temps que
reclamaven aquesta zona blava.
En canvi, des de l’AV del Centre
han lamentat que la mesura
s’ha tirat endavant sense cap
debat previ ni tampoc informació als veïns. La mesura, però,
ha aixecat força polseguera
entre la ciutadania, tal i com
ha quedat palès a les xarxes
socials.

Durant els darrers dies, han
aparegut tres exemplars de
porcs senglars morts en dos
punts de la ciutat, dos atropellats
a la carretera de Can Ruti i un
altre en un solar davant la ITV
de Badalona. L’Ajuntament ha
admès al TOT que hi ha augment
de la població de senglars, però
ha recordat que la gestió de la
fauna autòctona és competència
de la Generalitat.

Un avi mort atropellat
per un camió al carrer
Sant Pere
Accident mor tal, aquest
dimecres al migdia, al Centre de
Badalona. Un home d'avançada
edat va morir després que
l'atropelles un camió davant del
número 17 del carrer Sant Pere.
El camió hauria fet marxa enrere
i no hauria vist l'home. La víctima
va quedar atrapada sota la roda
i va morir al cap de pocs minuts,
un cop havien arribat els serveis
sanitaris.
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Badalona celebra el Dia Internacional
de les Dones amb una nova
manifestació unitària
El febrer deixa 126 persones més a les llistes de
l’atur a Badalona
Males dades pel que fa a la
llista d’aturats a la ciutat. Durant
el febrer, 126 persones s’han
apuntat a les llistes de l’oficina
d’aturats. Amb aquestes dades,
a Badalona hi ha actualment
13.801 persones en aquestes
llistes. L’atur també ha pujat
a Montgat, amb 21 persones
més, ara mateix hi ha 564
aturats i al municipi de Tiana,
amb 7 persones més aturades.
Imatge de la manifestació del 8M de l’any passat a Badalona
8M | Redacció

El Dia Internacional de les Dones
arriba aquest any a Badalona
amb l’objectiu de visibilitzar el
reconeixement de les tasques
reproductives i de cures, així com
les reivindicacions relacionades
amb les persones sobres les
quals recauen aquestes tasques
—en la immensa majoria dels
casos, dones—, unes tasques
que, malgrat ser imprescindibles
per al sosteniment de la vida,
són molt poc valorades, poques
vegades són remunerades i,
quan ho són, sovint les feines
són precaritzades. De fet, la
Comissió Unitària 8 de març ha
preparat per aquest diumenge al
matí un recorregut per diferents
residències de Badalona per
retre homenatge a les treballadores. D’altra banda, l’acte
institucional del Dia de les Dones
serà aquest mateix divendres,
6 de març, a les 17:30h, a la
plaça de la Vila amb la lectura
del manifest, l’encesa de llums

i una perfomance que portarà
per títol “Les paraules”, a càrrec
de la Federació de Dones de
Badalona.

Els actes del 8M a Badalona
La Comissió Unitària 8 de Març,
formada l’any 2017 per diversos col·lectius de la ciutat, ha
preparat un conjunt d’actes per
aquest diumenge. A les 9h del
matí s’ha preparat un esmorzar
“de traje” als parcs de Torrents
i Lladó. A les 10h s’ha programat un recorregut de reconeixent de les tasques de cures,
al mateix parc. A les 12:30h, un
taller de plàstic feminista a la
plaça Pompeu Fabra i al mateix
espai, a les 14:30h, s’ha previst
un dinar popular. A la tarda, a
partir de les 17:30h, començarà
la manifestació unitària del Dia
Internacional de les Dones. El
punt de trobada serà a la plaça
de la Vila i arribarà a la plaça de
la Dona, al barri de Llefià.

Comencen les obres
per enderrocar la plataforma final del Pont
Aquesta setmana han començat
els treballs per poder enderrocar part de la plataforma final del
Pont del Petroli. Un vaixell, i uns
10 operaris, farà tota aquesta
obra, que s'ha fet a mig gas a
causa del vent d'aquesta setmana. L'Ajuntament ha aclarit que
el pont, sense la plataforma,
s'obrirà de cara a l'estiu, amb un
reforç de la seguretat, sobretot
al final de la passarel·la.

El programa Versió Rac1
s’emetrà des del veler
Astral a Badalona
Aquest divendres, 6 de març,
el programa de RAC1, Versió
Rac1 farà un programa especial
des del vaixell Astral, d’Open
Arms, al Port de Badalona.
El programa que s’emetrà de
16h a 19h comptarà amb el
concert del grup Sopa de Cabra
des del vaixell Astral. Gràcies
a un sorteig, una vintena de
persones podran veure aquest
concert en directe.
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Les noves palmeres i els nous bancs
de la Rambla hauran d’esperar
L'ADF la Conreria
denuncia la manca de
finançament
L'ADF de la Conreria, l'associació
de voluntaris encarregats de
prevenir, vigilar i extingir un
incendi ha denunciat la manca
de finançament. L'ADF de la
Conreria treballa en diversos
termes municipals, com Tiana
o Sant Fost. L'entitat denuncia
manca de recursos i també una
baixada de voluntaris, actualment uns 70 efectius per cobrir
sis municipis.

Detinguts dos joves per
un robatori violent a
l’estació de Montgat Nord
Els Mossos d’Esquadra i la
Policia Local de Montgat van
detenir diumenge dos joves de
18 i 19 anys respectivament per
robar el telèfon mòbil i la cartera
de forma violenta a un home a
l’estació de Montgat Nord. Els
dos detinguts acumulaven 14
detencions policials per robatoris amb violència i amb força al
Maresme, nou de les quals són
d’aquest mateix any.

A la Rambla hi falten més de 15 palmeres
Via Pública | Redacció

El temporal Gloria, de finals de
gener, va causar destrosses
importants a tota la ciutat, però
la Rambla va patir encara més
els seus efectes. Més d’una
desena de palmeres i fanals
van caure. L’Ajuntament de
Badalona ha explicat que les
palmeres no seran substituïdes,
de moment, donat que encara
hi ha restes de la plaga de

l'escarabat morrut. Per aquest
motiu, segons el consistori, les
palmeres no seran replantades.
Pel que fa als bancs, en els dos
darrers anys se n'han pogut
substituir 10, però el problema
ha arribat ara perquè aquests
bancs estan descatalogats i
només es poden reparar. A
partir d’ara, l’Ajuntament haurà
d’estudiar la manera de poder
substituir els actuals bancs de
la Rambla.

Montgat tramita la
instal·lació d’un Bicibox a
l’estació de Montgat
Properament s’instal·larà un
Bicibox a l’estació de Montgat
per fomentar l’ús quotidià de
la bicicleta. El Bicibox és un
aparcament segur i còmode
que es situarà en una de les
principals zones de transport
públic del poble. L’aparcament
tindrà una capacitat per a 14
bicicletes, i per poder utilitzar el
servei caldrà que les persones
interessades es donin d’alta.

Els Mossos demanen col·laboració per retornar
objectes robats als seus propietaris
Quatre persones van ser detingudes, ara fa uns dies, amb un
gran nombre d’objectes robats.
Els detinguts van intentar ocupar
una casa al carrer Santiago

Rusiñol, i allà van localitzar tots
aquests objectes. Ara els Mossos
demanen la col·laboració ciutadana per trobar els propietaris
d’aquest material robat.
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Més errors ortogràfics a les
plaques dels carrers de Badalona
Via pública | Redacció

L'estat de les plaques dels carrers
de Badalona ha aixecat polseguera entre els nostres lectors.
El passat número de la nostra
revista dedicàvem un article
a diversos errors que vàrem
trobar a les plaques situades a
la nova zona del Cristall, al barri
de Casagemes. La notícia ha
fet reaccionar a diversos lectors
que ens han enviat a la nostra
redacció diverses plaques que
tenen algun error ortogràfic. Un
exemple el trobem a la Riera
Canyadó, on podem trobar una
placa on figura "Carrer Riera
Canyado", indicant que és un
carrer i la manca d'accent a

Algunes de les plaques, amb errors, rebudes a la Redacció del TOT

Canyadó. A la mateixa Riera
hi ha plaques, com en molts
punts de Badalona, totalment
rovellades. A la Morera, al carrer
Astúries també s'han detectat

errors ortogràfics. Recordem,
tal com avançàvem la setmana passada, que l'Ajuntament
canviarà un centenar de plaques
de carrer durant aquest any.

JORNADA
LÚDICA
DISSABTE 14 DE MARÇ
DE 10 A 13H
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Totes les associacions de
comerciants s’uneixen per fer una
jornada de “botigues al carrer”
Comerç | Redacció

Per primera vegada, totes
les associacions de comerciants de la ciutat faran aquest
dissabte una gran rematada
d’ofertes. Els associats de les
entitats comercials Badacentre, Passeig de la Salut, Pérez
Caldos, Bufalà Comerç, Salut
Alta-Pau Piferrer, Morera,
Progrés i Sant Crist de Can
Cabanyes faran una jornada
de botigues al carrer amb grans
descomptes. El president de
la Federació de Comerciants
de Badalona, Cintu Gubern,
ha explicat que enguany les
botigues de la ciutat tenen un

gran estoc, sobretot en roba
i calçat. El poc fred d’aquest
hivern, el temporal Gloria o ara
la crisi del coronavirus han estat
factors perquè el període de
rebaixes hagi estat més fluix de
l’habitual. Gubern ha destacat
que per primera vegada totes
les associacions comercials de
Badalona, en total vuit, s’han
unit per crear aquest dia de
rematada final, durant aquest
dissabte 7 de març. D’altra
banda, els comerciants badalonins ja preparen la Fira comercial de primavera, que tindrà
lloc a la plaça Pompeu Fabra,
el cap de setmana del 27 al 29
de març.

13, 14 i 15 de març
Plaça Pompeu Fabra (Badalona)

10è ANIVERSARI!
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La Setmana en imatges
1
2
3
4

Més d’un miler de persones protesten per l'increment abusiu dels lloguers d'Azora i demanen que es reguli
Èxit de la jornada de donació de sang, amb activitats culturals, organitzada per l’Orfeó Badaloní
La novena Cursa Benèfica de Malalties Minoritàries recull uns 3.500 euros per a la investigació
Màrius Díaz i Bielsa, primer alcalde democràtic, ha estat nomenat fill adoptiu de Badalona
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Esports

Sessió doble contra l'Unicaja
Bàsquet | Jordi Creixell

L'ACB torna a l'Olímpic aquest
dissabte (20.30 h) amb la
visita de l'Unicaja. Serà el
segon assalt seguit contra els
malaguenys, que dimecres
també van ser els rivals de la
Penya en el comiat del Top 16
de l'Eurocup (a l'hora de tancar
aquesta edició el partit encara
s'estava disputant). Malauradament, a Europa el Joventut ja no
es jugava res, però a la lliga sí
que queda molt per decidir i els
de Carles Duran necessiten un
resultat positiu. Els verd-i-negres
venen de perdre a la pista de
l'Iberostar Tenerife (96-90), en
un partit on van pagar la seva
irregularitat. En el primer temps
es va veure una bona versió del
Joventut, encertat en atac, amb
un gran Prepelic (32 punts i 6/9
triples), i sòlid al darrere, desactivant el pivot Giorgi Shermadini.
Els verd-i-negres van arribar a
guanyar d'11 punts (31-42), amb
Zagars fent el seu millor partit
a l'ACB (16 punts i 6 assistèn-

Zagars va brillar a Tenerife, però la Penya va perdre. / Foto: Iberostar Tenerife

El cadet verd-i-negre, campió del torneig del Genovés
El Joventut es va endur el triomf
en la 17a edició del Torneig
Cadet del Genovés (País
Valèncià). La Penya va guanyar
tot els partits i en la final va
tombar l'Estudiantes (86-52).
El jugador verd-i-negre Isaac
Nogués va ser escollit MVP
(Foto: Jon Bosch).
cies), però el matx es va torçar
en el segon temps. Marcelinho
Huertas va agafar el timó (25
punts, 16 assistències i 33 de

valoració) i va acabar destarotant una Penya que es va diluir
completament en el darrer quart,
on va encaixar 39 punts.

El Seagull tomba l'Sporting (3-1)

Triomf èpic dels Dracs a la pròrroga

Tercera victòria consecutiva del Seagull, que va
superar l'Sporting, el cuer, a l'Estadi (3-1). No va
ser, però, un triomf fàcil, ja que les Gavines van
haver de remuntar el gol inicial de les visitants.
Kuwahara, Nuria Garrote i Irina Uribe van marcar
per capgirar el resultat i allargar el moment dolç
de les badalonines./ Foto: Xavier García

Els Dracs van patir al camp dels Osos Rivas però
van acabar imposant-se en la pròrroga (38-39). La
victòria allarga la ratxa triomfal dels badalonins,
que tenen gairebé assegurat el primer lloc del grup
i el passi directe a les semifinals de la lliga. Les
noies també van guanyar, a Saragossa contra les
Hornets (0-72). / Foto: J. Carreras
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El Badalona salva un punt
en el temps de descompte
Partit a l'Estadi amb motiu
del Dia de la Dona
L'Estadi Municipal serà l'escenari
aquest diumenge (12h) d'un partit
de futbol festiu i reivindicatiu per
commemorar el Dia Internacional de les Dones. L'organitza
l'Associació Dona i Cultura
Badalona, amb la participació
de l'Agrupació d'exjugadores de
l'Espanyol.

Els Taurons, sense opció
davant del líder (40-12)
Els escapulats van remuntar un 0-2 en contra. / Eloy Molina
Futbol | J. C.

El Badalona va fregar el desastre a l'Estadi davant del CF La
Nucía. Els escapulats van estar
contra les cordes amb un 0-2
al marcador, però van acabar
remuntant i salvant un punt en
l'últim sospir (2-2) gràcies als
gols de Dani del Moral i Chema
Moreno. Aquesta última diana
va arribar ja en el temps de
descompte i amb els badalo-

nins amb un home menys per
l'expulsió de Robusté al minut 90.
Els de Manolo González no van
aconseguir l'objectiu de sumar
de tres en tres, però l'empat, vist
el desenvolupament del matx,
va acabar sent un bon resultat,
que deixa la salvació a 2 punts.
Aquest diumenge, al camp de
l'Olot (17h), setè classificat, els
badalonins afrontaran una nova
final amb el repte d'assolir, per
fi, la primera victòria del 2020.

El Rugby Club Badalona no va
poder donar la sorpresa al camp
del Mataró, líder de la Primera Catalana (40-12). Timothy
Verhelst i Christopher Uday
van anotar els dos assajos dels
Taurons, que aquest diumenge
(12h) juguen a casa.

700 atletes contra les
Malalties Minoritàries
La 9a Cursa Benèfica contra les
Malalties Minoritàries va aplegar
uns 700 participants. La recaptació anirà a la Fundació Institut Ciències de la Salut IGTP
Germans Trias i Pujol.

Més de 300 participants al català de Fitkid

Marc Garcia (UGE), subcampió de Catalunya

El pavelló de Llefià va ser l'escenari del
Campionat de Catalunya de Fitkid de solos
i duos, on hi havia en joc la classificació per
a l'estatal. La competició va ser tot un èxit i
va comptar amb la participació de 20 clubs,
entre ells el Fitkid Badalona, i 335 gimnastes.
/ Foto: Fitkid BDN

Bon paper dels atletes de la Unió Gimnàstica
i Esportiva de Badalona en els Campionats
de Catalunya sub18 de pista coberta, que van
tenir lloc a Sabadell. L'actuació més destacada la va protagonitzar Marc Garcia, que es va
penjar la medalla de plata en els 400 metres
llisos. / Foto: @ugebadalona
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Fa 100 anys era notícia a Badalona

Un temporal deixava sense tren
Badalona i provocava diversos
desperfectes
Ara que el Museu de Badalona
ha digitalitzat tots els números
de l’Eco de Badalona, des de
l’any 1868-1936, podem saber
que passava a la ciutat fa més de
100 anys. Ara fa un segle, durant
el febrer de l’any 1920, l’Eco de
Badalona explicava que un fort
temporal causava estralls a la
platja. “Después de dos días de
un tiempo insoportable, con un
viento huracanado persistente y
una lluvia molesta y pertinaz, en
la madrugada de ayer se desató
un violento temporal en el mar,
con tal fuerza e Ímpetu como no
hablamos visto nunca. Las olas,

formaban montañas gigantescas, se levantaban imponentes y
avasalladoras, yendo a morir en
el Paseo da Martinez Campos, y
entrando él en el interior de las
casas situada en dicho punto.
En la calle de Prat de la Riba
(Mar) penetro también el agua
del furioso oleaje, llegando a
la calle del Cortijo. Las barcas
fueron colocadas en el Paseo.
A consecuencia del temporal,
suspendió su circulación el ferrocarril, quedando incomunicados
con los pueblos da 1 costa. Con
Barcelona nos ponía en comunicación el tranvía”.

#totbadalona a Instagram
Badalona avui es manifesta
contra els especuladors
#TodasVsAzora perquè és
necessari regular els preus
del lloguer per defensar el
#dretaunhabitatgedigne
@Raquell81584964
Quatre o cinc setmanes per
canviar aquest tros de clavegueram del carrer Güell i Ferrer
de #Badalona i encara no
s'acabat . Ningú controla que
l'execució de les obres
@robertcargol
Badalona ha sortit a manifestarse contra la pujada de lloguer.
Totes les poblacions del país
ens hauríem de posar d’acord
en, mínim, una jornada massiva de protestes @XaviBuxeda

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

Margarita Xirgú, l’actriu badalonina
més universal

via Twitter @totbadalona

605 vots

Quin creus que és el principal problema, i que més et
preocupa, que té actualment
#Badalona?
Seguretat / incivisme 58%
Neteja/estat dels carrers 28%
Altres problemes 14%

Amb motiu de l’Any Xirgu, que
commemora el cinquantenari
de la mort de l’actriu catalana Margarida Xirgu, Badalona
ha preparat diversos actes per
recordar-la. Una actriu que va
tenir una relació molt estreta
amb la ciutat. Aquest mateix
diumenge, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el Museu
de Badalona ha preparat un
petit acte amb la col·locació

d’una placa dedicada a Xirgu a
la façana de la casa situada al
número 118 del carrer de Santa
Madrona, a Casagemes, on
l’actriu va viure des del 1925
fins al 31 de gener del 1936,
quan se’n va anar de gira a
Amèrica, un viatge del qual ja
no podria tornar a l’Estat, arran
de l’esclat de la Guerra Civil i la
posterior dictadura franquista.
L’acte començarà a les 12h.

Ho hem vist al Facebook del TOT
Carme Duran
No volen fomentar l’ús del
transport públic ? Quina
vergonya, a recaptar per les
seves butxaques, perquè el
que es reparar Badalona....
Jaume Marot
Una bona manera de
fomentar el transport públic,
no tenen vergonya!
Xavier Grau
Zona verda ja si us plau, a
mi no m'hi cap el cotxe al
pis i es veu que hi ha qui
pensa que si...

Opinio-18-19.indd 3

Pròxima pregunta:
A que destinaries l'espai
situat entre l'estació
de Renfe i la platja?
Zona blava
Aparcament gratuït
Parc infantil
Altres

Els nostres
seguidors han opinat!
Barrejar robatoris, (seguretat) amb gent que no recull
la caca del gos (incivisme)
desvirtua l’enquesta
@gilead1984

Un dels grans problemes els
tenim els propis ciutadans
que com uns incívics i
després ens queixem
@ger_silvia

Mobilitat, urbanisme,
infraestructures
@LauraUps1

04/03/2020 12:59:50

Badalona
Divendres 6 de març
Exposició “Recien pintado”,
fins el 12 d’abril, al Centre Cultural El Carme
Exposició “150 anys de l’Anís
del Mono. El Diamant de Badalona”, al Museu
Acte institucional del Dia de
la Dona a Badalona: Lectura
del Manifest i encesa de llums,
a les 17:30h, a la plaça de la
Vila, a les 17:45h, perfomance:
Les paraules
Taller d’empoderament: “Dona, tu pots ”Activitat gratuïta.
Aforament limitat i per ordre
d’inscripcióInscripcions: feminisme@badalona.cat, a les 18h, a
la Sala El Refugi
Teatre fòrum: Tampoco es
para tanto. Representació sobre l’assetjament als carrers.A
càrrec dels joves del Casal
dels Infants de Badalona, a
les 18h, a la Parròquia de Sant
Antoni de Pàdua
Cinefòrum: Las horas. Debat
posterior a càrrec del Club de
Cinema de Bufalà. Activitat
gratuïta, a les 19h, a l’AV de
Bufalà
L’Escola Betúlia presenta
Grease, divendres a les 21h,
dissabte a les 20h i diumenge a
les 18h, al Círcol
La Clau del Canvi, a les 18.30h,
a l’Espai Marina, 48, de l’Orfeó
Concert Live Karaoke, 8é ani-

Diumenge 8 de març
Diada del Soci de Badalona Sardanista, a partir de les 11:30h, a
la Masia de Can Canyadó tindrà lloc la Diada del Soci amb la Cobla Marinada. La Diada està oberta als socis i no socis de l’entitat
sardanista badalonina.

versari de la sala Sarau 08911,
a les 23:30h

Dissabte 7 de març
Cicle de cinema infantil en
català, amb la pel·lícula “Mascotes 2”, a les 16:15h, als cinemes
del Màgic
Sopar de la Dona Les assistents hauran de portar un 1
kg d’aliments destinat al Banc
d’Aliments, a les 21h, al restaurant Masia de Can Toy
Concert de la l’Orquestra de
Cambra del Conservatori de
Badalona, a les 20:30h, al teatre
Zorrilla

Diumenge 8 de març
Cercavila (acció de reconeixement), a les 10h, inici a l’avinguda
Martí i Pujol, 654 Organitza: Comissió 8 M,

Homenatge a Margarida Xirgú, col·locació d’una placa dedicada a l’actriu a la façana de la
casa situada al número 118 del
carrer de Santa Madrona, a les
12h, Museu de Badalona
Taller plàstic feminista: Porta
la teva capsa de cartró!, a les
12:30h, a l’amfiteatre de Pompeu Fabra i a les 14:30h, dinar
de dones

Manifestació “Dia internacional de la Dona”, a les 17:30h,
trobada a la plaça de la Vila

Dilluns 9 de març
Te r t ú l i a : “ D o n e s q u e
avancem”Testimonis de do-
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nes que trenquen motlles, a les
15:30h, a la plaça Roja
Cicle “Per fí és dilluns”, concert de Marina Vallet quartet,
a les 20h, a l’Escola de Música
Moderna de Badalona

lipsi segons Marta”, de Marta Petreu, a les 19h, a l’Espai
Betúlia

Dijous 12 de març

Dimarts 10 de març

Taller “Invento, escric, ric” a
les 18h, a la Biblioteca de Sant
Roc

Xerrada: “Com es pot prevenir el
càncer de coll d’úter”, a les 10h,
a l’AV Bufalà

Presentació del llibre “Teatre”,
de Mercè Rodoreda, a les 19h,
a l’Espai Betúlia
Inauguració de l’exposició
“Retrats”, en pintura o dibuix
pertanyents al Fons d’Art del
Museu de Badalona, a les 19h,
al mateix museu

Documental: Les resilients i
col·loqui posterior. Una reflexió
sobre la nova consciència de
l'espai de les dones a la música
contemporània feta a Barcelona,
a les 20h, al Círcol

Dimecres 11 de març
Presentació del llibre “Apoca-

Audició d’òpera, LohengrinWagner, a les 19h, a l’Espai
Betúlia

Montgat
Dissabte 7 de març
XXXIII jornades de la Dona
de Montgat, acte institucional
d'obertura de les Jornades

Lectura del Manifest del Dia
Institucional del dia de la dona
a les 20 h Monòleg a càrrec del
CRiC de Montgat, a les 20.15
h Presentació de les Jornades
i lectura del Manifest del Dia
Internacional de la dona, a les
20.45 h Concert de veus femenines amb l'actuació de “Les
Fourchettes” a les 22 h Sopar a
peu dret, a la Sala Pau Casals

Diumenge 8 de de març
La Marxa per a la Igualtat! Caminada Popular, Trobada a les 9
h. A partir de les 9.30 h sortida
des de l'Ajuntament i arribada a
la platja de Montgat (espigó) +
remullada final a la platja
Dinar per la sororitat (porta
dinar per compartir i fem els
menys residus possibles!), a
les 14h, a la plaça de les Mallorquines
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Cultura

La badalonina Mar Serra nominada
als Premios MIN 2020 en la categoria
millor disc de jazz
Música | Redacció

El darrer disc de Mar Serra
Grup I sempre demà ha estat
nominat a la millor categoria d’àlbum de jazz dins dels
prestigiosos Premios MIN
2020. L’acte de lliurament se
celebrarà el proper dimecres
11 de març al madrileny Teatro
Circo Price de Madrid. Els
Premis MIN, organitzats per la
Unión Fonográfica Independiente, neixen l’any 2009 per
reconèixer la creació, la diversitat i la qualitat artística de
les produccions independents
realitzades a Espanya i apropar
la música i el procés de producció al públic. Mar Serra Grup és

Mar Serra està nominada als Premios MIN 2020

un projecte liderat per la pianista badalonina Mar Serra (entre
altres premi duo català al 50è
Maria Canals). Està acompanyada per nom coneguts de
l’escena jazz a casa nostra,

alguns de Badalona, com són
Franco Molinari (contrabaix) pel
seu germà Martí Serra (saxo i
clarinet), Joan Vidal (bateria),
Lluna Aragón (violí) i Jaime
Basulto (guitarra).

Retrats, nova exposició al Museu de Badalona
Exposició | Redacció

El Museu presentarà, el pròxim
dijous 12 de març a les 19h, una
nova exposició que porta per
nom “Retrats”. La mostra reunirà
un conjunt de retrats en pintura o
dibuix pertanyents al Fons d’Art
del Museu, així com alguns altres
prestats per a l’ocasió. En tots
Gorg
Ptge Mare de Déu
de la Fuensanta

els casos, les obres tenen algun
tipus de relació amb Badalona,
ja sigui pels artistes que les han
creat o pels personatges que hi
apareixen reflectits. La mostra
és també un vehicle per donar
a conèixer la biografia i la tasca,
tant dels pintors com de les
persones retratades i la relació
que es va establir entre ells.

Carrer
a carrer

Verge patrona de la comunitat
autònoma de Múrcia on hi ha el
santuari que en conserva la imatge. També és molt venerada a la
zona oriental d’Andalusia. El passatge el trobareu al carrer Tortosa,
en una zona on hi ha diversos carrers d’aquestes característiques.

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 de les Festes
de Maig de Badalona 2020
El grup madrileny
Toundra actuaran al
Círcol
El cicle “Enjoy the silenci”
torna el divendres, 13 de març,
al teatre del Círcol, a partir
de les 21:30h. Aquest nou
concert el protagonitzarà el
grup de Madrid, els Toundra.
La banda fa un rock instrumental i presentarà a Badalona
el seu darrer treball “Vortex”
on desplegarà tota la seva
energia més salvatge.

Dia d’Andalusia amb
l’actuació de Las Migas
L’autora del disseny, Sílvia Sánchez, amb el cartell de festes
Festes de Maig | Redacció

Mica en mica, en dos mesos,
ja tindrem les Festes de Maig
aquí. Ja sabem el disseny
del dimoni i aquesta setmana
s’ha donat a conèixer quin
serà el cartell d’aquest any.
L’estudiant de segon curs
d’il·lustració de la Pau Gargallo, Sílvia Sánchez, ha estat
l’encarregada del disseny
d’enguany. El cartell està fet
amb plastilina perquè “és un

Presentació dels segells
dedicats a l’Anís del Mono
El pròxim dimecres 11, a les 19 h,
el Museu acollirà la presentació
dels dos segells que ha editat
el Grup Filatèlic Badalona amb
motiu de la celebració dels 150
anys de la fàbrica de l’Anís del
Mono.

estil que agrada a tothom”,
segons Sánchez. El mocador
de festes tindrà també aquest
disseny, però de moment no
s’ha volgut desvetllar el color
d’aquest any. Les Festes de
Maig començaran enguany
oficialment el divendres 8
de maig, durant el pregó.
De moment, l'Ajuntament de
Badalona encara està tancant
els grups que actuaran les nits
de festes, que enguany seran
el 9 i 10 de maig.

Badalona commemorarà
aquest divendres, 6 de març,
a les 20 hores, el Teatre Blas
Infante el Dia d’Andalusia que
es celebra cada 28 de febrer
per evocar el referèndum de
l’any 1980. L’acte institucional
inclourà l’actuació del grup Las
Migas. La formació presentarà
part del seu quart disc, que
porta per nom Cuatro.

Torna el cicle de
pel·lícules infantils en
català als cinemes del
Màgic
Fins el 28 de març s’han
programat, cada dissabte a les
16:15h, sessions de pel•lícules
pels més petits en català, als
cinemes del Màgic. Aquest
dissabte, 7 de març, serà el
torn de “Mascotes 2”. El dia 14,
“Playmòbil: la pel·lícula”, el 21
de març, “Frozen 2” i el 28 de
març podrem veure “Espies
disfressats”.
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Novetats

Editorial

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

És que abans
no érem així
Moliner, Empar

Cordes

COLUMNA
EDICIONS

Direcció: José Luis Montesinos
Intèrprets: Paula Del Río, Miguel Ángel Jenner, Jordi
Aguilar

Després de l’èxit de Tot això
ho faig perquè tinc molta por
tornen els millors contes de
l’Empar Moliner, més sarcàstica, més commovedora i amb
més sentit de l’humor que mai.
L’escriptora obsessiva, la maternitat, el pas del temps, ...
El solc

Després de la mort de la seva germana, l'Elena,
una jove tetraplègica, marxa a viure a camp amb
el seu pare. Té l'ajuda de l'Athos, un pastor belga
ensinistrat per ajudar-la.

Crítica: 		

Públic:

El hombre invisible

Valérie
Manteau

Direcció: Leigh Whannell
Intèrprets: Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid,
Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer

Angle Editorial

Quan l'ex abusiu de la Cecilia se suïcida i li deixa
tota la seva fortuna, ella de seguida sospita que la
seva mort és un truc.

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. 219

Crítica: 		

Públic:

Cachada
Direcció: Marlén Viñayo

Cinc venedores ambulants d’El Salvador exposen les seves vides en un taller de teatre i reviuen
els traumes de la violència masclista amb una
generositat encoratjadora. Als assajos s’adonen
que han educat els seus fills sense pair el dolor
del passat.

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

04/03/2020 12:04:25

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

Lectors

El soroll i les molèsties
del col·legi Salesians
Victor Ruiz

Sóc un veí del carrer Guifré
amb carrer República Argentina. Vull notificar que el soroll
que el col•legi Salesians fa els
dissabtes a la tarda sobrepassa de llarg el permès per la
normativa en matèria de soroll, ni l'ordenança de civisme,
ni convivència ni, res. Sembla
que el col·legi mana més que
les entitats públiques que han
de regular la convivència i el
respecte.

A banda de les incomptables
vegades que amb batucades,
música a tot volum amb èxits
de reggeaton, o la utilització
d'equips de megafonia per donar classes fan que els veïns
dels voltants del col•legi no
gaudim del descans que tenim
dret, com a la resta de ciutadans.
Podem comprendre l'existència
d'un partit un dissabte, tot i que
a les 8.30h del matí és una
mica molt d'hora. Però hi ha un

soroll constant. Escric des de
la desesperació i no sé què coi
passa avui, dissabte 29/02, a
les 20.15h, perquè una colla de
30 nens porten cridant des de
les 17h. Sincerament, entenc
que com les autoritats no viuen
a prop no passarà res, però els
veïns comencem a perdre la
paciència.
Esperem que en algun moment la nostra queixa arribi, ja
que ni la Guàrdia Urbana, ni
l'Ajuntament de Badalona ha
fet res.

Contenidors que son
deixalleries al carrer
Tortosa
Marta Vidal

Al carrer Tortosa, des de
fa temps, els contenidors
d’escombraries s’han convertit
en una petita deixalleria. El passat cap de setmana, us envio al
TOT la foto, va aparèixer una
motocicleta!. Aquest punt s’ha
convertit en un punt d’actes incívics, on persones roben material i el desballesten a plena
llum del dia.

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

651 976 517
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Fa 10 anys

10 anys de la gran nevada
del 8 de març de 2010
L’última nevada que va portar
maldecaps a la ciutat va ser el
8 de març de 2010, ara fa 10
anys. En aquella ocasió no hi
va haver cap barri que se salvés
de l’element blanc. Els gruixos
de neu van anar dels 5 cm de
la platja dels Pescadors fins als
25 cm mesurats al capdamunt

de la Coscollada. Una nevada
tan abundant no es veia des
de feina molts anys. Això va
fer sortir les màquines llevaneu i va obligar a fer servir les
cadenes per circular per vies
tan importants com la B-20 o
la C-31. L’Hospital de Can Ruti
va quedar incomunicat, durant

tota la nit, i la neu va comportar
molts problemes de mobilitat.
Aquestes són algunes de les
moltes imatges que vam rebre
a la redacció del TOT Badalona, ara fa just 10 anys. Si voleu
veure més imatges podeu entrar
al nostre web, en un apartat de
fotos que hem fet.
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Si voleu veure més
imatges podeu
entrar al nostre
web.
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BRICOMART, el
Magatzem de la
construcció i la
reforma, arriba
a Badalona

Gran Obertura
BADALONA

25

Un Magatzem dissenyat per oferir la
millor experiència de compra
professional on tothom és benvingut.

A mé
ampl
(3 de
merc
gamm

La superfície de venda està distribuïda en dues plantes. A la planta superior hi
ha la major part de seccions: fontaneria, electricitat, ceràmica, sanitaris, eines,
pintura, ferreteria, cuines, terres, portes i finestres. La planta inferior, de més
de 4.000 m2, està dedicada exclusivament a materials de construcció i disposa
d’un pati cobert al qual es pot accedir amb el vehicle per carregar directament
la mercaderia. Una distribució còmoda i avantatjosa que estalviarà temps i
diners als seus clients.

41º 27' 43.9" N
2º 14' 07.5" E
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Façana Bricomart Badalona.
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+ de 20.000 productes en estoc
+ de 10.000 m2 de Magatzem
+ de 4.000 m2 de pati de materials:
amb accés a vehicles
430 places d’aparcament

BRICOMART Badalona es presenta com una solució integral en la qual tots els
clients podran trobar tot el necessari per als seus projectes, gràcies als més de
20.000 productes de tots els oficis de la construcció i la reforma.

Av

Fidel al seu compromís, Bricomart garanteix cada dia PREUS DE MAGATZEM,
els més baixos, sense promocions, ni sorpreses i amb l’IVA inclòs en el preu
final. Una altra màxima de Bricomart és la QUALITAT PROFESSIONAL en totes
les referències que ofereix, ja que concentra la seva proposta comercial en
productes de les marques líders del sector i reconegudes a la zona, com AYMAR,
Valentine, Ceràmica Fusté o Webber. A més, aposta fermament pels proveïdors
locals i regionals, amb l’objectiu de contribuir en el desenvolupament del teixit
empresarial de Badalona.

7.30 H.

ur
op

El proper 25 de març, a partir de les 7.30 h, BRICOMART,
el Magatzem de la construcció i la reforma, obre les portes a
Badalona, a l’Avinguda del Conflent, s/n. Amb una superfície
de més de 10.000 m2, els clients hi trobaran més de 20.000
productes sempre als millors preus (IVA inclòs), disponibles
en estoc permanent i avalats per la qualitat que aporten les
marques líders.

MAR
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A més, per facilitar una COMPRA RÀPIDA I EFICAÇ, el Magatzem disposa d’un
ampli pàrquing gratuït exclusiu per a clients, amb 430 places, 11 caixes
(3 de les quals per a compres de gran volum) i una zona de càrrega per a
mercaderies voluminoses. A més, a bricomart.es els usuaris hi trobaran tota la
gamma de productes, amb preus i estoc sempre actualitzats.

de la construcció i la reforma. El personal està en formació contínua per
mantenir-se sempre al dia de les novetats del sector. A més, l’equip està
compost en la major part per persones nascudes o residents a Badalona, la
qual cosa ha suposat la creació de nous llocs de treball de qualitat per als
veïns de la ciutat.

El Magatzem està dissenyat per oferir la millor experiència de compra amb
SOLUCIONS PROFESSIONALS, com finestres a mida de PVC i alumini, zona
de prova d’eines, sistema tintomètric, taulell de ferreteria o un termini de
devolució de fins a 100 dies.

Bricomart reforça així la seva presència a Catalunya, on ja té tres
Magatzems més, a Terrassa, Sant Quirze del Vallès i Lleida. I ho fa amb una
inversió de 12 milions d’euros, i contribuint a la creació d’ocupació estable i
de qualitat, amb més de 140 llocs de treball directes i 20 indirectes. Aquest
Magatzem, a més de donar resposta a les necessitats de tots els seus clients,
afavorirà la diversitat i la integració laboral a través de la col·laboració
amb associacions i fundacions locals per integrar nous col·laboradors en
situacions de risc d’exclusió social i laboral.

I perquè els clients rebin el millor ASSESSORAMENT PROFESSIONAL, el
personal del Magatzem està format per experts en cadascun dels oficis

Preus de Magatzem
i Qualitat Professional

Parc de
la Bòbila

ona.

BRICOMART Badalona es converteix en el Magatzem número 27 de la marca a
la península, que d’aquesta manera consolida el seu lideratge com a principal
superfície de distribució especialitzada en el sector de la construcció i la reforma.
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Salut

Jornada de donació de sang a
l'Hospital Municipal de Badalona
L'Hospital Municipal de Badalona acollirà el proper dimarts,
10 de març, una jornada de
donació de sang organitzada
pel Banc de Sang i Teixits amb
la col·laboració de Badalona

Serveis Assistencials (BSA).
L’ac tivitat, o ber ta a totes
les persones que hi vulguin
col·laborar (ciutadania i professionals del centre), es durà a
terme de 10 a 14 hores, a la
Av. President Companys, 57 local
08911 Badalona
Tel. 93 464 21 34
info@boramarserveis.com

Persones que cuiden de persones
Els serveis domèstics i d’assistència domiciliària de la teva zona
Empresa Registrada amb el núm. S03775 en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

sala d'actes. Es tracta de la
primera jornada de donació
d'aquest any en un dels centres
gestionats per BSA.
Les persones que participin
en la jornada rebran un SMS
quan la seva sang s’enviï a un
hospital per tractar un pacient.
Aquest servei d’informació
mitjançant SMS, que es va
posar en marxa el gener de
2018 coincidint amb celebració
la Marató de sang de Catalunya, té com a objectiu millorar l’experiència del donant.
Cal tenir en compte que, des
del moment de la donació
fins que la sang és transfosa,
per exemple, a un accidentat,
passa una mitjana de 20 dies.
A Catalunya, calen cada dia
1.000 donacions per atendre
les necessitats dels malalts.
En general, pot donar sang
qualsevol persona que tingui
bona salut i compleixi aquestes
condicions: ser major d’edat,
pesar 50 quilos o més i, en cas
de ser dona, no estar embarassada.
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Can Ruti organitza un acte especial
per celebrar el Dia Internacional
de la Dona
L' H os p it al Ger m ans Tr ias
celebrarà el proper dilluns, 9
de març, un acte per commemorar el Dia Internacional de
la Dona. La referent d'igualtat
a l'Hospital, Mònica Ballester, serà l'encarregada de
conduir l'activitat:
"L’objectiu és sensibilitzar
els professionals vers les
d e s ig u altats exi ste nts e n
matèria de gènere i donar
el tret d e sortid a per a
l’elaboració d’un pla d’igualtat
de l’Hospital Germans Trias,
emmarcat en les diverses
iniciatives que estan naixent
al Campus Can Ruti".

Durant la commemoració,
que tindrà lloc de 13 a 15 h
a la sala d'actes del mateix
hospital, el gerent territorial,
Jordi Ara, i el director de
centre, Antoni Dávalos, llegiran i signaran una carta de
compromís per a la igualtat
de gènere a l'Hospital.
Sí lvia C or d o mí, d ire c tora
d ' Estratèg ia i Q ualit at d e
l'ICS, i Anna Valentí, cap de la
Unitat de Recursos Humans
de l'Hospital Germans Trias,
faran visible que l'ICS és una
empresa en femení, on el
75% dels professionals que
hi treballen són dones.

Per la seva par t, Jose A .
Muñoz-Moreno, membre del
Grupo de Treball de Dones
i Ciència del Campus Can
Ruti, centrarà la seva ponència en la implicació dels
homes en la igualtat.
Ta n c a r à l ’a c t e u n a t a u l a
rodona en què representants
de diferents institucions del
Campus Can Ruti parlaran
sobre com s'està avançant
cap a la igualtat de gènere
en el nostre entorn.
[+] Dia 9 de març de 13 a
15h a la sala d'actes de
l'Hospital Germans Trias
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Tendències

Talls i pentinats segons la forma
del rostre: et revelem els millors
looks per a cares quadrades

Cinc looks per a cares
quadrades

una cabellera llarga llisa,
dissenyada a capes i amb
metxes clares que harmonitzen i suavitzen les faccions.
Destaquen els flocs clars en
la par t davantera i encara
que el cabell està pentinat
molt llis no està enganxat a
la cara. La ratlla lleugerament
lateral també és un bon tip
per a suavitzar els trets de les
cares més quadrades, com la
que té l'actriu de pel·lícules
com Miss Agente Especial o
The Blind Side (per la qual va
obtenir l'Oscar a Millor Actriu).

Llis i metxes amb tall a capes
L'actriu Sandra Bullock llueix

Lob amb ones
L'actriu Katie Holmes aposta

bellezaactiva.com
Si tens el rostre quadrat i
pensaves que ens havíem
oblidat de tu... t'equivoques!
El repte en aquest tipus de
rostre és suavitzar les faccions
tenint en compte lo marcada
que està la mandíbula. A continuació repassem els millors
talls i pentinats per a aquest
tipus de cara i el fem de la mà
d'algunes famoses.

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

per una cabellera unicolor
completament plena d'ones
des de l'arrel fins a les puntes.
Són ones suaus que atenuen la
ruptura visual d'unes faccions
quadrades, i que doten la
cabellera de moviment i vitalitat. Amb aquest tall es fomenta
el volum en la part superior i
en els laterals, equilibrant la
distribució dels volums. Sens
dubte, un gran encert per a la
intèrpret que va aconseguir la
fama en el seu paper de Joey
Potter en Dawson's Creek.
Cabellera rossa
amb ratlla central
Si pensem en alguna celebrity
de rostre quadrat, ens ve a la
ment l'actriu Olivia Wilde. En la
cerimònia dels Oscars 2020,
la famosa Dra. Trece de The
House va lluir un look, en el
qual la seva cabellera rossa,
s'amagava per darrere i els
flocs laterals es recollien en les
orelles. El cabell no se sosté
de forma molt tirant, i advertim alguns flocs en moviment
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i alliberats de l'estructura. El
joc de rossos és un aliat de
l'harmonització de les faccions.
Serrell en mitja cabellera
Encara que hem recuperat
aquest look del bagul dels
records, ens encanta l'estil
que lluïa Demi Moore. La
cabellera XXL fosca de tall
recte i aparença llis-taula no
és el millor look per a les seves
faccions, perquè accentua les
línies molt marcades de la

morfologia facial. No obstant
això, fa ja unes dècades es
va atrevir a barrejar un serrell
despuntat en una cabellera per
les espatlles, amanida amb
metxes de diverses tonalitats i
el resultat era molt afavoridor.
Només cal veure-ho.
Cabellera XXL ondulada
Aquest look, d'un negre intens
brillant, és una bona opció per
al rostre de faccions quadrades de la cantant Demi Lovato.

La ratlla lateral i el serrell llarg
col·locat a un costat (que es fon
amb la llarga cabellera) també
ajuden a equilibrar les dimensions facials d'aquesta actriu
i cantant que va començar
la seva mar xa pel món de
l'èxit quan era una nena en la
pel·lícula de Disney Channel
Camp Rock. Aquest look és
molt més afavoridor que la
cabellera curta i definida (en
V) per la qual ha apostat en
més d'una ocasió.

Tel. 93 398 63 75
Guifré, 207 Badalona

¿Tienes una boda
o una celebración?
¡Nos has encontrado! ¡Ven a vernos!
¡No te arrepentirás! Más de 3.000
vestidos desde la 38 a la 56.
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Llar

l sofà que pot amb tot
Redacció - amic.cat

Fins ara un sofà no era
suficient per equipar un
menjador. Però el sofà Herb
dissenyat per Burak Kocak ens
resulta suficient per instal·larnos àmpliament a casa, sense
necessitat d’adquirir molts
més mobles. I tot gràcies al fet
que ja els incorpora a sobre!
Aquest magnífic sofà, juntament al típic seient de tres
places, disposa d’una prestatgeria de peu a l’esquerra i una
taula auxiliar amb funció de

jardinera a la dreta. Podeu
organitzar els vostres llibres
favorits en els diferents
prestatges i utilitzar l’espai per
col·locar tot tipus de decoracions. Tanmateix, l’extensió
de la dreta us ser virà per
col·locar plantes d’interior i
utilitzar la part inferior per
dipositar els comandaments
de la televisió o algunes revistes.
Si arribats a aquest punt, Herb
ja sembla un disseny molt
complet, encara cal afegir-li la
làmpada mòbil que sobresurt

de la prestatgeria. A més de
tot això, no podem obviar la
gran elegància del conjunt
que combina el gris i les ratlles
verticals de la funda del sofà,
amb la calidesa de la fusta
amb què està construït tot
l’esquelet.
I finalment podem fer ús també
d’un endoll que ve instal·lat en
una cantonada de la prestatgeria lateral perquè puguem
connectar el nostre mòbil, el
nostre ordinador o qualsevol
altre aparell elèctric.

REFORMAS, OBRAS,
REPARACIONES,
ALBAÑILERIA,
ELECTRICIDAD,
FONTANERIA, GAS,
PINTURA, ECONÓMICO
670 -232 -977
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Coixins per decorar el llit
Redacció - amic.cat

Abans de decorar un llit amb
coixins cal tenir en compte la
quantitat que s’utilitzaran, els
colors i l’estil del dormitori en
general, per crear un ambient
equilibrat i agradable.
El més comú és utilitzar
dues o tres fileres de coixins,
c o l·l o c a n t e l s m é s g r a n s
darrere, i els més petits i
vistosos davant, també
podeu jugar amb les formes i
els dissenys, per afegir varietat al conjunt. Podeu utilitzar

per això els coixins han d’anar
a to. Per a ambients moderns
es prefereixen els coixins
llisos o estampats geomètrics,
quadrats i grans. Els ambients
clàssics admeten els estampats florals, els colors i diverses formes.
En u n e s t i l S h a b by C h i c
p o dríeu afeg ir c o ixins en
colors pastels, de diverses
te l e s, e st am pat s fl or al s i
puntes.
En un estil una mica més luxós
es poden utilitzar teles amb
més brillantor i símil pell.

varietat de colors i dissenys.
Però tot ha d’anar d’acord a
la resta de la decoració de
l’espai. Utilitzeu coixins en
colors neutres, i alguns en un
color vibrant. També podeu
utilitzar coixins de diversos
c olor s, en es pe c ial si les
parets de l’habitació són de
color blanc.
L’estil que heu decidit donar-li
al vostre dormitori determina moltes coses en la seva
ambientació, per exemple,
l’estil dels mobles, el de les
cortines, el de la roba de llit, i

`

`

Mercé Rodríguez

• Arrenjaments i reformes
• Roba de la llar
• Nuvies, comunions
i cerimonies
C/Prim, 179
de 10 a 14 i de 17 a 20h.
DISSABTES TARDA TANCAT
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Animalets

Kira i Coco, els noms de mascota
preferits a les comarques barcelonines
Kira va ser el nom més popular
en gossos, l’any passat a les
comarques barcelonines, i
Coco va ser el més habitual
pel que fa als gats. A més, els
gossos mestissos i els gats
europeus són majoritaris a la
demarcació, on també hi ha
registrades prop de 200 fures
i gairebé 250 aus, rèptils, tortugues i altres animals menys
freqüents. Aquestes són
dades de l’Arxiu d’Identificació
d ’A n i m a l s d e C o m p a ny i a
(AIAC), corresponents a la
demarcació de Barcelona.

Nova obertura!

El gos, l’animal majoritari
Els gossos, amb un total de
45.249 animals registrats a
l’AIAC, són àmplia majoria
a la demarcació, molt per
sobre dels gats —19.524—,
d’altres especies com les
tortugues, les guineus, els
rèptils i les aus —247— o
d e l e s f u r e s —18 0 — . En
general, tant en gossos com
en gats, hi ha un equilibri
entre mas c les i femelles:
22.735 i 22.514 pel que fa als
gossos; 9.875 i 9.649 pel que
fa als gats.

Noms Gos:

Noms Gat:

Kira

730

Coco

261

Thor

599

Simba

210

Luna

569

Mia

209

Nala

563

Nala

195

Coco

560

Luna

189

Lola

464

Nina

177

Max

418

Lola

136

Mia

400

Leo

133

Nina

343

Kira

118

Lluna

281

Lluna

103

@omd_bdn

Alfons XIII, 4 Badalona
657 57 46 50

Botiga especialitzada
en mascotes, accesoris, alimentació... I properament també perruqueria!
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Gastronomia

Arrenca el ‘Temps de pèsols’
al Maresme
De l’1 de març al 30 d’abril, el
Maresme s’omplirà novament
amb les propostes dels municipis i dels restaurants al voltant
d’aquest preuat producte gastronòmic. Activitats com la Ruta
gastronòmica de la tapa del
pèsol, la degustació de menús
de Pesolada, tallers, concurs de
cuina, i molt més, s’entrellacen
amb les més diverses i sabo-

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

roses propostes culinàries. El
pèsol, conegut també com “la
perla verda del Maresme”, és un
dels llegums amb més tradició
de la comarca. Amb l’arribada
de la primavera i el bon temps,
els mesos de març i abril, nombroses localitats convoquen
activitats de divulgació gastronòmica d’aquest producte tan
preuat com valorat a la cuina i
a la taula. El pèsol del Maresme
ha estat catalogat com a producte singular de la comarca i
es mereix ser el protagonista de
les Jornades Gastronòmiques
‘Temps de Pèsols’, en les quals
podeu gaudir de la degustació
de menús i plats elaborats amb
pèsols del Maresme en restaurants, comprar exquisideses a
comerços i omplir el cistell directament dels productors.

Un programa d’actes per a
tots els gustos gastronòmics
El ‘Temps de pèsols’ permetrà,
a tothom que vulgui, conèixer i degustar aquest preuat
producte de la terra. Ajuntaments, restaurants i productors mostren aquests dies les
excel·lències d’aquest llegum
tan vinculat a la comarca.El
programa inclou destacades
cites culinàries com la Pesolada de Caldes d’Estrac, amb la
Ruta gastronòmica de la tapa
del pèsol; la 21a Festa del pèsol garrofal de Llavaneres i les
XXIII Jornades Gastronòmiques del Plat de Mataró, a més
de les més suggerents propostes cuinades pels restaurants
del Maresme. El pèsol torna a
ser el protagonista indiscutible
aquests dies a la comarca.
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Una d’arròs mixt al foc de llenya
Redacció - amic.cat

Estic força convençut que una
gran majoria dels lectors estaran d’acord amb mi: elaborar
un arròs, cuit al foc de llenya, li
aportarà un plus respecte al que
puguem cuinar en uns fogons
convencionals. De tota manera, per a aquelles persones que
no tenen la sort de gaudir d’un
bon foc, estic segur que també us surten uns arrossos de
pel·lícula.
Hi ha mil formes de fer arrossos,
paelles, risottos... Per a aquesta
setmana us proposo fer un arròs
amb ingredients fàcils de trobar
a les botigues del nostre barri.
A més, us explicaré com podeu
canviar algun dels productes o
bé afegir-ne als que jo hi vaig
posar el dia al que corresponen
les imatges. Si ja teniu les mans
netes, ens hi posem. Començarem amb un bon raig d’oli d’oliva
i, quan aquest tingui una temperatura adient, li incorporarem
uns escamarlans (ho podeu fer
amb gambes o amb ambdues
coses). Només els tindrem
una estoneta perquè no volem
malmetre els crustacis amb un
excés de cocció. En finalitzar
l’arròs ja els posarem nova-

ment. Retirem els escamarlans
i, de seguida, afegim a la paella
costella de porc en trossos no
massa grans i quan comencin a
estar daurats hi posarem també
la sípia (el calamar també ens
serviria com a segona opció).
Ho anirem remenant tot junt i
sense perdre massa temps entrarà en escena el sofregit, un
altre dels secrets del plat.
Per tant, hi incorporem força
ceba tallada a dauets no massa grans. Fem el mateix amb
l’all i amb el pebrot. El pebrot
pot ser verd o vermell, al vostre
gust. O, fins i tot, posar-ne de
les dues varietats. Hi ha qui no
n’hi posa, jo, en canvi, en soc

un enamorat. I amb tots aquests
ingredients introduïts a la nostra
paella, serà torn per a la carxofa, tallada a grills, i el julivert
trinxadet. Penseu que la carxofa
donarà un extraordinari sabor al
nostre arròs, així com un color
un pèl fosquet. Quan els ingredients esmentats ja portin una
estona coent-se hi posarem
tomàquet ratllat. Remeneu-ho
tot bé i que els sabors iniciïn una
festa visual i olfactiva.
En aquest punt podeu fer dues
coses. Abocar-hi un got de vi o
un got de brandy. Si opteu pel
brandy, no cal que utilitzeu el
que té amagat el cunyat per a
les ocasions especials. El tin-

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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dreu de “morros” un mes. Ah!
La quantitat de vi o de brandy
anirà en funció de la quantitat
d’arròs que voleu fer. Poseu-hi
sentit comú. Quan l’alcohol hagi
reduït i la resta d’ingredients
hauran desprès els seus sucs

fent el típic xup xup, llavors, serà
el moment de posar l’arròs. Un
arròs que barrejareu amb cura
amb la resta dels productes de
la paella perquè quedi amarat dels seus sabors. Alerta en
aquest punt, que no es cremi.

A continuació ja hi posarem el
brou de peix i, acte seguit, els
musclos. Les cloïsses, en canvi,
les haurem cuit abans, a banda.
Mai les poso quan faig l’arròs
perquè si en surt alguna amb
sorra i s’obre dins de la paella
ens arruïnarà la nostra recepta.
Les cloïsses les posarem quan
col·loquem amb gràcia els escamarlans saltats al principi de tot.
I ja ho tindrem. La cocció dependrà del tipus d’arròs utilitzat. Jo,
sempre del Delta de l’Ebre. Amb
uns 15 minuts i 5 més de repòs,
a mi, no em falla. Ah! El consell
habitual: quan hi tireu el brou,
hi afegireu també aquells sucs
que teniu congelats de quan
vau fer gambes, navalles, musclos al vapor, etc i que amb molt
d’encert vau decidir no llençar.
Dit això, bon profit.

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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Motor

Comprar cotxes de segona mà:
quines garanties tinc?
ciutatdelmotor.com

Per saber què cobreix la garantia d’un cotxe de segona mà, és
crucial fer una distinció entre les
transaccions entre particulars i
la compra de vehicles d’ocasió
o quilòmetre zero en concessionari oficial.
Compravenda de vehicles
entre particulars
Encara que a priori una
transacció entre particulars
pot semblar més avantatjosa, ja
que el preu sol ser inferior, s’ha
de tenir molt en compte que en
aquests casos estem davant
d’una compravenda civil, és a
dir, que no hi ha una obligació
d’establir una garantia. Si bé
és cert que, encara que no
hi hagi una obligació legal, la
garantia pot ser acordada en

el contracte de compravenda,
sempre que es reculli expressament. Tingues en compte que,
en aquests casos, la redacció
ha de ser molt detallada i molt
específica per evitar discrepàncies futures en relació a la
interpretació.
No obstant això, l’única obligació legal que afecta el particular que ven el seu cotxe és la
responsabilitat per vicis ocults,
l’abast és de 6 mesos i que
suposa que respondrà per
aquells defectes que no fossin
apreciables a simple vista i que,
d’haver estat coneguts abans de
la formalització de la compravenda, haguessin canviat o la
decisió de compra o el preu de
la transacció. No obstant això,
per fer valer aquesta responsabilitat és molt probable que

hagis de recórrer a un procés
judicial i serà sobre tu sobre qui
recaigui l’obligació de provar
que el defecte al·legat va sorgir
amb anterioritat a la compra.
Ava n t a tg e s d e c o m p r a r
un vehicle d’ocasió en un
concessionari oficial
Quan adquirim un vehicle
d’ocasió o de quilòmetre zero en
un concessionari oficial, realitzem una operació mercantil.
En aquest cas, la garantia per a
béns de segona mà és obligatòria i té una extensió d’un any.
D’acord amb això, el venedor
serà responsable de les qualitats i de l’estat del cotxe, i ha de
reparar les avaries ocultes que
apareguin en el primer any, o bé,
retornar l’import de la venda o
substituir el vehicle per un altre
d’iguals característiques.

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

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

93 464 05 53 ·

696 844 661
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Immobiliària

L'euríbor a 12 mesos torna
a canviar la tendència
idealista.com
L'euríbor a 12 mesos torna a
canviar la tendència. Tot i que

va arrencar l'any amb pujades,
les turbulències de l'mercat
han llastrat a l'indicador de
referència per a la majoria de

les hipoteques a Espanya. Al
febrer, de fet, ha marcat una
mitjana mensual provisional
de l'-,285%, davant el -0,253%

PROMOCIÓ
EN VENDA
EDIFICI ALEADOS
BADALONA
Zona comunitària a l’interior d’illa
Locals comercials en planta baixa
81 places d’aparcament.
Acabats d’alta qualitat
A 15 minuts del centre de Barcelona.
A 300m de l’estació de metro i Tramvia
Fàcil accés a l’autopista C-31 i la Ronda Litoral

Avd. Alfons XIII, 87

690 843 350

info@grupbarreres.com
www.grupbarreres.com
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de gener.
A l'espera que el Banc
d'Espanya confirmi el tancament oficial, es tracta del
primer descens que registra l'indicador en els últims
cinc mesos i després de tocar
mínims històrics a l'agost en
el -,355%.
Entre els factors que expliquen aquest gir baixista està
la inestabilitat que està provocant en els mercats l'avanç de
l'coronavirus i la retallada de
les previsions econòmiques
per a l'eurozona que estan

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

Tel. 696 687 826

aplicant alguns dels pesos
pesants de la inversió mundial.
Per exemple, Bank of America
Merrill Lynch calcula que la
regió creixerà aquest any un
0,6%, enfront de l'1% previ.
Tot i que encara els experts
no s'aventuren a parlar de
l'impacte real que tindrà el
virus, el pitjor escenari possible que manegen preveu un fre
comercial a nivell global i una
recessió econòmica.
En aquest escenari, i amb
les bosses vivint una de les
seves pitjors ratxes des que
va esclatar la crisi econòmica i financera, el mercat
sembla que està avançant
una reacció per part de Banc
Central Europeu (BCE). A el
menys, que decideixi mantenir
els tipus d'interès en mínims
històrics durant un temps més
prolongat.
I no podem oblidar que el preu
de els diners porta instal·lat
en el 0,0% des de principis de

2016, el que va acabar arrossegant a l'euríbor a 12 mesos
a terreny negatiu. I els experts
descarten que torni a situar-se
per sobre de l'0% com a mínim
en 2022.
A curt termini fins i tot no es
poden descartar més descensos de l'indicador. A el menys,
les últimes jornades del mes
ha trencat el nivell de l'-0,3%.
La lectura més positiva
d'aquest escenari és que les
quotes dels que tinguin una
hipoteca variable vinculada a
l'evolució de l'euríbor seguiran
estables (podrien registrar
lleus caigudes o pujades).
Una altra de les conseqüències, segons els experts, és
que la tendència de baixos
tipus d'interès podria impulsar
la contractació de préstecs
variables, en detriment dels
seus rivals fixos, després que
aquests tanquessin 2019 amb
un rècord històric de formalitzacions.
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Guifré, 211 · 08912 Badalona
www.promocat.es

Tel. 93 383 28 06 · 93 383 04 68

ST CRIST-ÀTIC REF B-2975: Preciós àtic de
90 m ²+ TERRASSA de 160 m ², 4 hab., cuina
office, menjador de 24 m ², terra gres a cond
amb bomba d ecalor. Ascensor.

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

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

229.000 €

520.000 €

235.000 €

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

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

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

439.000 €

159.000 €

226.000 €

PEP VENTURA-ÀTIC Ref B-2989: Àtic de 90 m
², 3 hab( 2 dobles), bany compl+ aseo, uina
office, menjador de 22 m ² , 2 TERRASSES de
20 i 26 m ², parquet. Sense ascensor. Impecable!!

CENTRE Ref B- 2988: Pis de 90 m ², 3 hab ( 2
dobles), bany+aseo, cuina office, menajdor de
23 m ² ext a terrassa de 18 m ², balcó, calefacc.
Únic a la zona!

PEP VENTURA Ref B- 2950: 82m², 3 hab.,
bany i cuina reformats, menjador de 22 m ²,
calefacc. TOT EXTERIOR. Pis amb inquilins de
renda antiga.

259.000 €

319.000 €

150.000 €

PEP VENTURA Ref- 2948: Pis de 77 m ², 3 hab.,
bany i cuina en bon estat, menjador de 20 m ²,
balcó tipus terrasseta. A 2 min del Metro Pep
Ventura.

PEP VENTURA Ref B- 2920: pis de 80 m ²,
2 hab.dobles, bany ompl + cuina americana
arreglats, menjador a 2 nivells, balcó, calefacc. A 2 min Metro Pep Ventura.

CENTRE-CASA EN VENDA Ref- 2916: Casa de
205 m ² repartits en PB+2, 6 hab., 3 banys
compl., PATI de 45 m ², terrassa de 15 m ², calefacc,. Per entrar a viure!

160.000 €

220.000 €

575.000 €
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Horòscops
Facilitat Imma del Destí · AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)

CRANC
(21/6 al 21/7)

Hi ha una bona connexió
entre el que vols assolir i
els teus valors més íntims.
Penses en algú del passat
i és possible que cerquis
la manera de posar-t'hi en
contacte

Possible projecte en
comú amb la parella,
com ara més compromís
o la compra d'un
habitatge. Establiment
de bases d'una societat
o col·laboració, per
defensar la teva part.

TAURE
(19/4 al 19/5)

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

El futur et pot preocupar
una mica i cerques
la forma de deixar-lo
ben lligat. Amb Mercuri
retrògrad a Casa XI,
una amistat, de qui fa
temps no en saps res,
pot retornar.

Si et deuen diners i havies
reclamat sense resultats,
pots tornar a provar-ho.
Pors del passat, poden
ressorgir. Assistir a algun
tipus de teràpia pot resultar
alliberador.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

Professionalment pots
trobar-te que has de
recórrer a vells contactes
per poder avançar o
assolir algun objectiu.
Et preocupa l'economia
i pots establir un pla
d'estalvi.

Algú es pot fer enrere amb
el que t'havia promès.
Cerca d'altres opcions,
ja que pot ser l'oportunitat
per una opció millor. Si
algú t'atrau, podries donar
tu el primer pas.

Frases cèlebres

«Un feminista es cualquiera
que reconozca la igualdad y
plena humanidad en mujeres y
hombres»
Gloria Steinem

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Els trànsits marquen
un final d'etapa en la
relació de parella i això
pot indicar canvis. Si
tens fills, hi ha un tema
de conversa pendent
que sembla que ja s'ha
d'atendre.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
Oportunitat al sector
afectiu. Algú amb qui
vas tenir una relació,
pot tornar amb el trànsit
de Mercuri retrògrad.
Amb Mart a Casa III,
t'expresses de forma
més espontània.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
Amb Mart per Casa II,
els assumptes relatius
a l'economia poden
robar-te molt de temps
i energia. Retorn a
les arrels o trobades
familiars. Possible canvi
de residència.

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Entre els missatges
re buts, p ots tro bar
informació important
connectada al passat
però que és molt útil de
cara al futur. Et sents
renovat i ningú pot parar
el teu ímpetu.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
Es poden donar unes
despeses imprevistes
o amb les que ja no hi
contaves. Pots mostrar
interès a millorar la teva
dieta, sigui per salut o per
conviccions personals.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
Et pots mostrar més
reservat i amb ganes
d 'ex p r e s s ar e l q u e
sents de manera subtil,
ar tísti c a o p o èti c a .
El sector de l'amistat
s'activa i pots tenir
l'agenda ben plena.

Dites

«El sabater és el qui va més mal calçat»
En castellà: en casa del herrero cuchillo de palo
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Méteo

Nou rècord a Badalona:
la temperatura mitjana més
alta en un mes de febrer

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

Meteorologia | Redacció

Aquest hivern ha estat el més
plujós des de, com a mínim, el
2008-2009 gràcies als temporals del 4-6 de desembre i del
19-23 de gener. Només aquests
dos episodis han deixat 244,2
mm dels 267,6 mm totals. De
fred, no cal dir que no n'ha fet.
Gens ni mica! Enguany no hem
registrat cap màxima per sota
dels 10 ºC Badalona. La mínima
absoluta ha estat de 3,8 ºC el
12/01. La mínima absoluta dels
mesos de desembre i febrer ha
estat 7 ºC. De fet, a Badalona
no glaça des del febrer de 2012.
Durant el febrer, diverses jornades vam superar la màxima dels
19/20 graus a ciutat. Aquests
c inc dies de temperatura
màxima igual o superior als 20
ºC superen l’antiga marca de

quatre dies, assolits el 2019, i
queden ja bastant més lluny de
l’any 1990, any en què els 20 ºC
es van assolir en tres ocasions.
El millor de tot plegat és la pluja.
La gràfica que l'any 2018 va fer
furor, enguany també fa goig.
El gener va començar fort i,
tot i l'aturada (esperem que
transitòria) del mes de febrer,
de moment portem més pluja
acumulada del que pertocaria
per aquestes dates.

Temp màx

21,8 °C el dia 01/03

Temp mín
Hr màx

12,3 °C dia 2/03
78% el dia 2

Hr mín

36% el dia 1

Press atm màx 1010,0 hPa dia 1
Press atm mín 992,2 hPa dia 2
Vent màx

92 km/h (nordoest) el dia 2

Precipmàx 24h 2,5 l/m2 dia 2
Precip anual
163,6 l /m 2
*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Sudokus
Nivell fàcil

Nivell difícil
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIA
GORG-BAIXOS Ref B- 2969:
10 0 m ², 3 hab ( 2 dobles),
2 banys compl., cuina office,
menjador de 25 m ², terrassa
de 20 m ², calefacc. Per entrar
a viure!!! 310.000 € Pk opcional.
Tel 933 832 806
S T C R I S T- ÀT I C R e f B 2975: Preciós àtic de 90 m ² +
TERRASSA de 160 m ², 4 hab.,
cuina office, menjador 24 m ²,
terra gres, a cond amb bomba
de calor. Ascensor. 229.000 €
Tel 933 830 468
CASA A LA MORERA- Ref

B-2977: Casa en una planta de
60 m ²+ terrassa a dalt de 30 m
², 2 hab., cuina americana, bany
compl., parquet, calefacc. Per
entrar a viure!! 211.000 € Tel
933 832 806
PEP VENTURA- Ref B-2954:
50 m ², 3 hab, bany i cuina
arreglats, menjador 15 m ², a
cond amb bomba de calor. Pis
alt amb ascensor. 119.000 € Tel
933 830 468
MORERA- Ref B- 2959: Pis
de 3 hab., bany i cuina en bon
estat, menjador de 18 m ², a cond
amb bomba de calor. Primer real

sense ascensor. molt lluminós.
152.000 € Tel 933 832 806
CANYET-CASA EN VENDA
Ref B-2974: Casa repartida en
PB de 80 m ²+ 1er pis de 47 m
²+ traster de 30 m ², PATI de 135
m ² i terrassa de 26 m ², 4 hab
+ 2 banys. Per entrar a viure!
420.000 € Tel 933 830 468
SE ALQUIL A LO CAL de
35m2 más sótano. Calle Sant
Ignaci Loiola 52, Badalona. 650€
(negociables). 933 840 653
TREBALL
CHICA BUSCA TRABAJO

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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para cuidar personas mayores.
Interna. Con experiencia.
612 551 831
BUSCO TRABAJO de interna
al cuidado de personas mayores.
Tengo experiencia y referencias.
643 155 197
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 RESPONSABLE
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 SE OFRECE para
labores domésticos, cuidados
de niños y personas mayores.
722 770 326
ENFERMERA BUSCA trabajo cuidando niños, mayores y

discapacitados con experiencia
en limpieza y cocina. 641 413 824
CHICA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. Interna o externa. 631 126 203
CABALLERO SE OFRECE
para c uid ad o d e per sonas
mayores y cocina. Con experiencia y referencias. 674 495 141
SEÑORA BUSCA TRABAJO por las noches para cuidar
señoras. 632 990 201
MUCHACHO BUSCA
T R A B A J O de cuidado de
mayores, cocina y limpieza de
hogar. Interno o externo. Disponibilidad inmediata. 612 580 130
CHICA BUSCA TRABAJO
para cuidado de mayores por
las noches. Con experiencia y
referencias. 617 050 191
CHICA RESPONSABLE y
honesta busca trabajo por las
tardes de limpieza, cocina de
hogar y cuidado de mayores.
Con experiencia y referencias.
631 931 005

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
3 de març
• José Antonio Paradas Paradas
• Andrés Melero Mendieta
• Bernardina Casellas Gámiz
• Enriqueta Rodríguez Jalencas
• Angustias Mendoza Gamarra
2 de març
• Antonia Del Águila Amate
• Ana Castellano Cabello
• Carles Ferran Vila
• María Fernández López
1 de març
• Eduardo Alcántara Alberiche
• Francisca Martínez Cortés
• María De La Paz Mondejar
Alarcón
• Carmen Bonilla Tubilla
• Joaquim Giralt Giró
• Jesús Sardón Velasco
• Merchi Olmo Rivera
• Asunción Alcázar
• Remedios Ramón Navalón
29 de febrer
• Pepi Romero García
• Victoria Quirós García
• José Antonio Muñoz Ortuño
• Antonio Gómez Pérez
• Leonor Segura Fiñana
28 de febrer
• Antonio Naranjo Rubio
• Petra Moreno López
• Fina Ornat Tolosana
• Manuel Chamorro Luque
• Diego Pérez Mateo
• Pere Durán Batlle
• Carles Fibla Herrero
• Josefa Ramos Muñoz
• Inés Tudela Espinosa
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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C H I CA BU S CA TR A BA JO para cuidado de personas
mayores, canguro y limpieza. Por
horas o interna. 661 187 979
C H I CA BUS CA TR ABA JO para cuidado de personas
mayores, canguro y limpieza.
Externa. 623 260 948
C H I CA BU S CA TR A BA JO para cuidado de personas
mayores, canguro y limpieza.
Disponible de 8:00 am a 4:00 pm.
698 632 376
SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para cuidar gente
mayor. Interna o externa. Con
experiencia y referencias comprobables. 602 369 935
SEÑORA BUSCA TRABAJO para cuidado de personas
mayores. De lunes a Sábado.
640 944 023
CHICA BUSCA TRABAJO
para cuidar mayores o niños.
Interna. Con experiencia.
612 454 663
SE OFRECE MUJER respon-

sable y con experiencia para
tareas del hogar, limpieza, cocina,
cuidado de personas mayores y
niños. Con referencias.
612 278 076
CHICA BUSCA TRABAJO
para cuidar mayores, niños y
limpieza. Interna o externa. Con
experiencia y referencias.
631 970 017
C H I CA R E S P O N S A B L E
busca trabajo al cuidado de
personas mayores de Lunes a
Sábado. 666 828 804
CHICA BUSCA TRABAJO
limpieza hogar y cuidado de
personas mayores o niños. Interna o por horas disponibilidad
inmediata. 622 471 869
SEÑORA BUSCA TRABAJO
para cuidado de señores mayores
y limpieza, por horas.602 89 41 67
CHICA BUSCA EMPLEO para
limpieza, canguro, media jornada
por las mañanas. Disponibilidad
inmediata. 666 65 49 51

CHICA SE OFRECE para
lim p i ez a p or la t ar d e, c o n
experiencia y disponibilidad
inmediata. 698 50 98 58
S E Ñ O R A E S PA Ñ O L A se
ofrece para limpieza y plancha.
Con experiencia y referencias.
691 093 823
VARIS
COMPRO ANTIGUEDADES:
muñecas, Scalextrics, Geyperman, Madelman, tebeos, comics,
objetos religiosos y militares puros
plumas licores libros y mucho
más.Pago inmediato. 627 937 101
COMPRAMOS LIBROS, juguetes, comics, cromos, antigüedades, plumas, puros, objetos
religiosos, restos pisos y casas.
Pago al momento. José Miguel.
679 736 491
PÁGINAS WEB económicas
para Autónomos, Restaurantes,
pimes, clubs y entidades.
628 921 054

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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/BadalonaRecuerdos

Badalona Recuerdos

@BdnRecuerdos

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

Dones treballadores

Any 1925 Can Montal. Foto Josep Valls

Any 1954- Anís del mono. Foto Miquel Pérez

Any 1958, Cotonificio de Badalona ( la Borra) .
Foto David Molina

Any 1968, Piher S.A. Foto María Díaz Abarca

Any 1972, Jumberca. Foto Isabel Bujardón
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Distribuïdors oficials
Troba la teva
revista als
distribuïdors
oficials del TOT

Troba el TOT cada setmana
als nostres distribuïdors oficials
ARTIGUES
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2
93 399 02 06
BUFALÀ
BON ÀREA
Independència, 156
934 605 516
CARNISSERIES
I XARCUTERIES NOCETE
Independencia, 84
93 515 13 30
CONDIS
Independència, 186-188
933 886 508
FORN DE LLENYA
LA RIERA
Martí Pujol, 350 - 352
933 996 252
CONDIS
Martí Pujol, 495-519
934 970 125
CAN CLARIS
EL POLLASTRE ANGLÈS
Pau Claris,1-3
933 877 997
CASAGEMES
PASTISSERIA
CATALUNYA
Sant Bru, 56
933 843 614
LA BOTA DE ARAGÓN
Santa Madrona, 122-123
933 893 080
RESIDENCIA DANAE
Santa Maria, 178-180
933 847 240
EL CELLER
Prim, 11 · 93 464 31 99
DAUD SUPER
Sant Josep Oriol, 56
612 212 247
LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763
DIBUSTAMP
Sant Bru, 202
605 640 521
CENTRE
LA NOVA GRANJA
Prim, 177 · 933 841 153

PUBLI DISTRIBUIDORS.indd 2

KARNS FIBLA
Arnús, 26–28
933 846 654
MOLSA
Canonge Baranera, 10-12
933 848 240
EL VERMUT COROMINAS
Canonge Baranera, 45
647 520 697
FORN BERTRAN -1922Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647
PASTISSERIA FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718
CA L´ALBERT
Canonge Baranera, 106-108
934 642 127
LA BOTIQUE DEL PEIX
Canonge Baranera, 42
933 891 048
CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976
ORGÀNIC
Canonge Baranera, 90
933 844 150
GRANJA FIMONS
Colón, 68
934 643 386
CLINICA DENTAL
VILAGRAN
Enric Borràs, 1-3
93 464 77 76
CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61
DECORACIÓ CRUZ
Canonge Baranera, 27
931 447 951
FLORISTERÍA MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653
PERRUQUERIA
BARBANY ART
Francesc Layret, 147
934 641 141
PRELUDI
Cadis, 4 · 934 642 677

PURA VIDA
QUIROPRACTICA
Francesc Layret, 171
933 843 775
XARCUTERIA ARGUDO
Carrer de Mar, 38
933 848 061
LA PARADA
Francesc Layret, 118
933 843 659
CASAL DE GENT GRAN
DEL CENTRE
Ignasi Iglesias, 38
933 892 948
FABRE GEMMÒLEGS
Lleó, 28
931 703 479
fabregemmolegs.cat
FRUTAS CUEVAS
Lleó, 65
934 640 179
FORN BERTRAN
Mar, 5 · 93 384 60 52
DROGUERIA BOTER
Mar, 71 C.Baranera, 2e
933 845 464
FIMONS BAR
Mossen Anton, 29
93 389 11 38
SABATERIES GUBERN
Mar, 54
93 384 50 03
CONGELATS
FANTASY FRED
Canonge Baranera, 54
933 894 619
CARNISSERIA
SARA I ESTER
Prim, 107
622 259 530
652 423 361
FERRETERIA PRIM
Prim, 113-117
933 844 151
ferreteriaprim.com
PAM I PIPA
LLAMINADURES
Prim, 195 · 936 111 466
FLORISTERIA
JOSEP Mª VENTURA
President Companys, 18
933 894 421
BAR REST. EL NIU
Ribas i Perdigó, 18
933 848 201

SÓN PEDAÇOS
Francesc Planas i Casals, 2
933 844 769
EL SABATOT
Riera Matamoros, 15
617 813 971
FLECA SANT PERE
Sant Pere, 38
659 220 589
J.CAMPS S.L.
Sta. Madrona, 45
931 184 232
MARGENAT
Santiago Rusinyol, 3
Martí Pujol, 131
COLL I PUJOL
EL ESCONDRIJO
Coll i Pujol, 26 · 933 871 083
DALT LA VILA
PASTISSERIA LA VILA
Marti Pujol, 192 ·
93 389 36 25
LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
SMARTOPTICS
Avd. Marti Pujol, 211
931 164 674
ESTANC BENEYTO
President Companys, 57-61
933 845 554
CAFETERIA SANT JORDI
Via Augusta, 19-25
637 734 091
RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA BALLESOL
Av. Navarra, 2
934 641 372
FORN LAIA
Av. President Companys, 45
933 845 357
GORG
FARMÀCIA OLÍMPIC
Alfons XIII 127
933 879 350
LOTERIA SORS
Joaquim Ruyra, 1 - 3
933 871 797
REST. SHAN HAI CITY
Marqués Mont-Roig, 72-74
933 979 163
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PATCHWORK
PUNTS I NINES
Joaquim Ruyra, 9-11 tda 2
619 837 714
FORNUS
Av. d'Alfons XIII, 121
936 845 950
LA SALUT
CLÍNICA DENTAL ROQUE
Antiga de València, 35
935 407 459
CARNISSERIA HERNANDO
Pau Piferrer, 15 · 933 990 901
XURRERIA RODRÍGUEZ
Pg. La Salut, 76
933 874 690
MERCAT LA SALUT
Marqués de Sant Mori, S/N
658 918 151 · 933 979 163
CARNICERIA
CHARCUTERÍA
MARI LA EXTREMEÑA
Quevedo, 18
933 839 706
LLEFIÀ
TOT POLLASTRE
Joan Valera, 18-22
Marquès Sant Mori, 116
KEBAB BOCATELI
Bellavista, 44 · 93 250 51 91
BOCATELI
BAR RESTAURANT
Circumval.lació, 22
93 399 80 98
BOCATELI

BAR RESTAURANT
Pérez Galdós, 26
93 382 10 85
JOSE TOMAS
Marquès de Sant Mori, 112
933 877 977
QUEDA POLLO
Avda. St Salvador, 80-84
933 884 827
SAVIC PA
Rda. St Antoni de Llefia, 57
93 514 74 52
DROGUERIA
PERFUMERIA L. DIAZ
Avda.Sant Mori, 69

MORERA
FORN MIREIA
Morera, 92 · 934 655 536
BON AREA (MORERA)
Morera, 101· 933 955 012
FORN CA L’AVI MARSAL
Carrer de Sant Vicenç, 31
93 156 58 66

LLOREDA
FORN DE PA CA LA FINA
Avda. Lloreda, 55
93 603 06 15
FORN SWING
Catalunya, 39
934 606 670
DIETETICA SANDRA
Avda. Catalunya, 45-47
93 387 28 24
CONGELATS ROSALIA
Avda. Catalunya, 77-79
651 11 86 10
GRUPO TOMAS
Rambla Sant Joan, 95
933 995 609

PROGRÉS
FLORISTERIA
S. VENTURA
Plaça Pep Ventura, 13
LA BUHARDILLA
CAFETERIA
Guifré, 220
93 601 82 82
PASTISSERIA GUIFRÉ
Guifré, 259 · 93 387 5093
LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280 · 93 348 45 76
PIT I CUIXA
Güell I Ferrer, 33
934 643 087
LOTERIA MUSSOL MÀGIC
Alfons XIII, 6
933 988 296
PERRUQUERIA
ALFONS VIÑAS
Guifré, 95 · 933 837 507

MANRESÀ
RESTAURANT BUKKET
Ctra. de Mataró, 101
933 842 688

POMAR
MERCAT POMAR
Avda. Primer de maig S/N
FORN DE PA ARTESÀ
Plaça Pomar, 3
645 45 00 32

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

Renovació distribuïdors

Avinguda Primer de Maig, s/n
Horari:
de 8h. a 14h.
Alimentació en general i altres serveis.
Per què continues com a distribuïdor?
Perquè a la gent li agrada molt poder recollir
la revista cada divendres i estar informat
de tota l'actualitat de la ciutat.
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