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 Badalona s'il·luminarà més 
 aquest Nadal amb nombroses 
 novetats  

Nadal | Redacció

Aquest no serà un Nadal igual 
que altres anys. La pandè-
mia també trastocarà les 
festes més familiars de l'any. 
L'actual situació provocada 
per la Covid-19, amb restric-
cions i tancaments parcials 
de molts negocis, ha fet que 
l'Ajuntament faci una aposta 
per una campanya de Nadal 
amb més llums repar tides 
per molts més barris de la 
ciutat. El govern municipal, 
tal com avançava el darrer 
TOT, ha fet una nova licita-
ció per destinar més pressu-
post en il·luminar carrers, 
sobretot en zones que feia 
anys que no s'il·luminaven 
o bé mai havien tingut llums 
de Nadal. Enguany, algunes 
de les principals avingudes, 

com la rambla de Sant Joan, 
Marquès de Sant Mori, Riu 
Mogent, Antiga carretera de 
València, p laça Regalès-
sia, carrer Liszt i un carrer 
del barri del Remei estre-
naran l lums nadalenques. 
A part, els principals eixos 
c o m e r c i a l s ,  d e  t o t s  e l s 
barris, s'il·luminaran a partir 
del 27 de novembre, des del 
Centre, Progrés, la Salut, 
Llefià, Morera, Bufalà, Sant 
Crist o Ar tigues. L'alcalde 
de Badalona, Xavier Garcia 
Albiol, ha explicat al TOT que 
s'ha fet un esforç per guarnir 
més la ciutat i en un moment 
de dificultat "donar una mica 
d'alegria als carrers". Albiol 
reconeix que Badalona mai ha 
estat "detallista" en il·luminar 
els carrers, però creu que 
aquest any tan comerciants 

5

com ciutadans necessiten 
una mica més llum després 
de tants mesos de foscor per 
la pandèmia.

Badalona tindrà dos arbres 
de 15 metres a la plaça de 
la Vila i a Llefià 
A part del tradicional arbre 
de la plaça de la Vila, que 
enguany serà de color verd, 
imitant a un de natural, també 
s' instal·larà un de similar, 
d'uns 15 metres, al barri de 
Llefià. L'arbre estarà situat 
a la cantonada dels carrers 
Juan Valera amb Marquès 
de Sant Mori. Pel que fa a 
les enceses, el 26 de novem-
bre s' i luminarà la bola de 
Nadal del Passeig de la Salut 
i els llums d'aquest barri. El 
27 serà el torn de l'encesa 
de l'arbre de la plaça de la 

La Setmana
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Vila, i els eixos comercials 
de la ciutat i el 28 de l'arbre 
de Nadal de Llefià. D'altra 
banda, la façana del Museu 
Municipal també estrenarà 
l lums de Nadal,  e l  10 de 
desembre, coincidint amb 
la inauguració de l'exposició 
sobre el pintor Ramon Casas.  

4 grans boles i 2 àngels 
s'il·luminaran per diferents 
barris 
Una altra de les atraccions 
d'aquest Nadal a Badalo-
na serà la instal· lac ió de 
d i fe rents  o rnaments  per 
a favo r i r  l a  d inami t zac ió 
del comerç local, sobretot 
als barris. Aquestes festes 
s'encendran 4 grans boles, 
de  5  met res ,  que se ran 
transitables per dins. Les 
boles de colors s'instal·laran 

Aquest dilluns, l'Ajuntament 
t é  p r ev i s t  ava n ç a r  m é s 
detalls de la campanya de 
Nadal, entre ells l'arribada 
dels Reis d'Orient. El govern 
municipal ja ha explicat que 
el 5 de gener no hi haurà la 
tradicional Cavalcada pels 

a les places Antònia Boada, 
a Bufalà, Enric Morera, a la 
Morera, al parc de Lloreda 
i al Passeig de la Salut. A 
més, també s 'encendran 
dos grans àngels, d'uns dos 
metres i mig, als barris de 
Pomar i Bonavista. També 
els mercats municipals de 
la ciutat estrenaran l lums 
nad a lenques .  L'a l c a l d e , 

5

carrers de Badalona, però 
si un acte perquè els nens 
i nenes puguin veure Ses 
Majestats els Reis d'Orient. 
El TOT també pot avançar 
que s'instal·laran 6 bústies 
reials repartides per diferents 
punts.

Com serà l'arribada dels Reis d'Orient?

Xav ier  Garc ia A lb io l ,  ha 
destacat que aquestes festes 
s'han volgut descentralitzar 
l 'enllumenat i que gairebé 
tots e ls barr is t inguin un 
motiu nadalenc. Per la seva 
part, des de la Federació de 
Comerciants de Badalona 
creuen que els llums de Nadal 
tenen enguany més sentit 
que mai.

Imatge virtual dels 
llums a la Casa de Vila
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Comencen les obres per convertir 
Ca l'Amigó en un jardí públic

Ciutat | Redacció

El Centre de Badalona guanyarà 
un nou espai verd públic la pròxi-
ma primavera. L'espai verd situat 
davant de l'edifici de Ca l'Amigó, 
al costat de l'Hospital Munici-
pal, serà un nou jardí públic. 
El projecte va presentar-se fa 
més de dos anys i d'aquí a pocs 
dies començaran les obres per 
convertir aquest espai en un 
nou punt verd públic. Un cop 

finalitzades, el jardí s'obrirà a 
la ciutadania, amb verd, bancs 
per a seure i diferents espais per 
poder ser-hi amb tranquil·litat, 
per la seva proximitat a urgèn-
cies de l'hospital. Els treballs, 
segons ha avançat el govern 
municipal al TOT, serviran per 
millora la mobilitat amb Via 
Augusta amb la creació d'un 
nou pas de vianants. Els treballs, 
segons les previsions, tindran 
una duració d'uns 5 mesos.  

Imatge de l'espai verd situat davant de l'edifici de Ca l'Amigó

L'oposició reprova Albiol 
per la crisi de covid-19 a la 
Guàrdia Urbana

La justícia ha obligat l'Ajuntament 
de Badalona a reallotjar dues de 
les famílies que van perdre la 
casa quan es va ensorrar el bloc 
del passatge de la Torre, al barri 
de la Salut, l'any passat. És una 
mesura cautelaríssima que pren 
la jutge per defensar els menors 
d'aquests nuclis familiars. El 
govern local ha anunciat que 
acatarà la mesura.

Els grups de l'oposició van 
reprovar dilluns l'alcalde, Xavier 
Garcia Albiol, per haver "desapa-
regut" durant la crisi de la 
Guàrdia Urbana, afectada per un 
brot de covid-19 que ha afectat 
una quarantena d'agents, entre 
positius i confinats. L'oposició 
també van demanar la regidora 
de seguretat, Irene González, 
per aquest cas. 

En marxa un nou servei 
de suport i vigilància als 
accessos a les escoles

L'Ajuntament de Badalona ha 
posat en marxa un nou servei 
de suport i vigilància als acces-
sos de les escoles per garantir 
la seguretat. Els més de 50 
agents que s'hi destinen realit-
zaren tasques de suport a les 
entrades i sortides dels centres 
i adaptaran la seva actuació a 
les necessitats de cada escola.  

L'Ajuntament de Badalona 
obligat a reallotjar dues 
famílies del passatge de 
la Torre 

Els patinets no podran circular
per la vorera ni cap zona per a vianants

El govern espanyol ha aprovat 
un decret per prohibir que els 
vehicles de mobilitat perso-
nal, com els patinets elèctrics, 
puguin circular per la vorera i 
per zones de vianants. Tampoc 

podran circular per vies interur-
banes, travessies, autopistes i 
autovies dins de zona urbana ni 
túnels urbans. A més, hauran de 
complir les normes de circulació 
com la resta de vehicles.  
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L'Ajuntament preveu acabar
amb les "zones fosques" de llum

Ciutat | Redacció

E l  govern  mun i c ipa l  vo l 
millorar l'enllumenat públic 
a  d i ve r s e s  zo n e s  d e  l a 
ciutat, sobretot en aquells 
carrers on tenen un dèficit 
impor tant de l lum. De fet, 
en ple Centre de la ciutat 
hi ha carrers on actualment 
literalment "no s'hi veu", com 
per exemple Santa Madrona, 
Santa Anastasi, Lleó o Arnús, 
per  posar només a lguns 
exemples. El ple del passat 
mes de juliol es va por tar 
a l'aprovació la licitació del 
manteniment de l'enllumenat 
públic de la ciutat. Per altra 
banda des de la regidoria de 
Via Pública s'està preparant 

una licitació per la substitució 
dels punts de llum de vapor 
de mercuri que es troben de 
forma majoritària al barri de 
Nova Lloreda. Aquesta licita-
ció inclou la substitució de 
1.445 punts de llum i estarà 
enllestida en el 1er trimes-
tre de 2021. Segons fonts 
municipals, durant els mesos 
vinents també es té previst 
l'actuació en diversos carrers, 
com per exemple Don Pelai, 
amb problemes d'il·luminació 
pendents de solucionar fa 
mesos. El consistori també 
ha anunciat una actuació 
important per acabar amb 
la deficient visió als diversos 
carrers del Centre i altres 
barris.  

El carrer Santa Madrona és un dels que presenta deficit de visió 

L'estiu del 2022 
podria obrir-se el 
Pont del Petroli 

L'Ajuntament ha iniciat els 
tràmits per a la reconstrucció 
del Pont del Petroli, que preveu 
reinaugurar l'estiu de l'any 2022. 
La infraestructura va quedar 
partida per la meitat durant el 
temporal Gloria i l'estructura va 
quedar molt malmesa, motiu 
pel qual es va haver de tancar. 
El consistori planteja una 
solució definitiva que permeti 
recuperar el pont tal com se'l 
coneixia abans del temporal 
i el primer pas serà encarre-
gar a la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) un estudi 
d'onatge que determini com ha 
de ser el projecte constructiu. 
L'objectiu és que el nou Pont 
del Petroli resisteixi temporals 
superiors al Gloria. La inver-
sió prevista és de més d'1,5 
MEUR. L'alcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, preveu 
terminis molt ajustats per fer 
realitat la reconstrucció del 
Pont del Petroli en el calendari 
desitjat. L'estudi de la UPC es 
preveu que s'allargui entre tres 
i quatre mesos i en paral·lel es 
vol avançar ja en la redacció 
del projecte de reconstrucció 
per licitar-lo durant el primer 
trimestre de 2021.  
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La pandèmia fa créixer el nombre de 
persones que viuen al Port de Badalona 

Societat | Redacció

El confinament de fa uns dies, i 
l'actual situació sanitària, ha fet 
augmentar el nombre de perso-
nes que viuen en embarcacions 
amarrades al Port de Badalona. 
De fet, aquesta opció no és nova 
i abans de la pandèmia ja hi 
havia veïns que vivien al recinte 
portuari, però des del mes de 
març, viure en un veler ha agafat 
més volada. És el cas del Mario, i 
la seva parella, que porta des de 
l'estiu vivint en una embarcació 
de prop de 12 metres amarrada 
al Port. Ell mateix ens confirma 
que una vintena de vaixells, al 
Port de Badalona, serveixen ja 
com habitatge, alguns dels quals 
des de fa pocs mesos. El Mario 
ens explica que ara mateix al 
recinte portuari tot està tancat, 
només tenen disponibles les 
dutxes i la tintoreria, però dispo-
sen d'un supermercat molt a 
prop. Pel que fa a la convivència 
al Port de Badalona admet que 
és molt bona. "La veritat és que 
ens ajudem molt: si algú va a 
comprar, o si necessitem eines 
o alguna cosa per fer repara-
cions ho fem entre tots. Som 
una comunitat de veïns en versió 
vaixell". Fins i tot molts veïns 
"mariners" han instal·lat carpes 
o llums de Nadal, a les seves 
embarcacions, per fer més 
agradable la vida al Port. L'única 
cosa negativa, segons el Mario, 
arriba alguns caps de setmana. 
A través de portals com Airbnb 
lloguen moltes embarcacions. 
Alguns d'aquests "veïns" ocasio-
nals provoquen petits aldarulls 
amb festes nocturnes, tot i que 
són molt puntuals. Aquest mitjà 

ha pogut comprovar la possibi-
litat de llogar una embarcació, 
amarrada al port, per passar-
hi el cap de setmana, sense 

La XALOC, molt més
que un web d’ofertes

xaloc.diba.cat

Busques feina?
T’ajudem. Accedeix a ofertes i rep orientació
laboral a través de la Xarxa dels Serveis 
Locals d’Ocupació..

Ofereixes feina?
Contacta amb la XALOC i t’ajudem a trobar 
els millors professionals de forma ràpida,

fàcil i sense cap cost.
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Campanya-XALOC_86,7x107,4mm.pdf   18   16/10/20   14:35

sortir a navegar. El preu, en 
temporada baixa, pot situar-se 
en uns 130 o 140 euros durant 
dues nits. 
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Dibuixar Badalona, barri a barri,
per conèixer la ciutat 

Ciutat | Redacció

Fa més de dos anys, un grup 
de dibuixants de la ciutat van 
aplegar-se per les xarxes socials 
per poder pintar en directe la 
ciutat de Badalona. Es tracta 
d'un grup de dibuixants urbans 
(USK, Urban Sketching) que fan 
la seva feina en directe, in situ, 
des del mateix carrer. Ara, amb 
l'actual situació sanitària, no 
poden fer les trobades grupals 
que realitzaven. Des de "Dibui-
xem Badalona" van decidir 
poder fer una visita vir tual 
i dibuixar tota la ciutat, barri 
a bari. Amb aquest objectiu, 
l'entitat dibuixa indrets repre-
sentatius de cada un dels barris, 
donant alguna petita explicació i 

després els pengen a les xarxes 
socials per compartir-ho, tant 
amb altres grups, com també 
obrir i presentar-los públicament 
a tota la ciutat perquè tothom 
conegui millor tots els barris 
badalonins. 

Dibuixem Badalona present a 
les xarxes socials 
"Dibuixem Badalona" està 
relacionada amb el moviment 
in ternac iona l  de l 'Urban 
Sketching Podeu entrar i mirar 
a través de les xarxes socials 
tot el que realitzen: dibuixos, 
trobades, etc. Les persones 
interessades a veure tots els 
dibuixos pot entrar a Facebook 
o Instagram, buscant "Dibuixem 
Badalona".

Alguns dels dibuixos dels barris badalonins

Mira tots
els dibuixos

Detinguda una banda que 
robava les escurabutxa-
ques de bars

Un moviment de terres 
provoca esquerdes a Coll 
i Pujol 

Els Mossos d'Esquadra han 
desarticulat un grup criminal 
de multireincidents dedicat 
a sostreure la recaptació de 
màquines escurabutxaques 
de Barcelona i Badalona. S'ha 
detingut el líder de la banda i 
la seva mà dreta, dos homes 
d'entre 27 i 37 anys de nacio-
nalitat albanesa. A Badalona 
haurien assaltat un total de 6 
bars. 

Veïns del carrer de Sant Gonçal 
han denunciat l'aparició d'una 
sèrie d'esquerdes a l'interior de 
les seves cases. Un moviment 
de terres, al mateix carrer, va 
provocar fa uns dies diverses 
fuites d'aigua. Un grup de veïns 
van ser desallotjats, durant uns 
dies, i ara reclamen una solució 
a les esquerdes que han sortit 
a les parets.  

Recollida de productes 
per a nadons a Sant Josep

La Llar de Maria de Sant Josep, 
que es reuneix als locals parro-
quials, han fet una crida d'ajuda. 
La Llar ha engegat una campan-
ya per recaptar bolquers, llet 
per a lactants i roba de nounat 
(primera posada). Les perso-
nes interessades poden portar 
aquests productes als locals 
parroquials, preferiblement en 
horari de 10h a 14h.

Actualitat-10.indd   1Actualitat-10.indd   1 10/11/2020   9:26:2210/11/2020   9:26:22



COMPRA ONLINE  - www.kleaning.es  - info@kleaning.es -  933 839 493

És possible  
personalitzar  

l'envàs de 30ml i l'expositor 
amb la marca de la teva  

empresa. Consulta'ns.

Expositor de venda 
Gel hidroalcohòlic

Inclou 70 unitats de 30ml
Producte especial per a hotels, super-
mercats, gasolineres, granges i altres 
establiments de venda al públic.

45,45€ 
+ IVA

MASCARETA FFP2 
HOMOLOGADA + 
AJUSTADOR

0,82€
+ IVA

0,24€
+ IVA

MASCARETA HIGIÈNICA
EMBOSSAT INDIVIDUAL
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Beneït el nou columbari de la Parròquia de Santa Maria
La bandera de Badalona torna al passeig marítim, després de 5 anys 
Creen el caganer de l'Anís del Mono, gràcies a l'empresa "Caganers de Caldes" 
Trobades per pintar el litoral badaloní des del peu del Pont del Petroli

1 |
2 |
3 |
4 |
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La setmana en imatges
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Compra, venta y alquiler de todo �po de inmuebles

Asesoría Inmobiliaria, jurídica y financiera

Tramitación de hipotecas al 100%

¿ Quiere vender con todas las GARANTÍAS ?

Mas de 20 años de Experiencia nos avalan

SI NO VENDEMOS, NO COBRAMOS 
Este es nuestro compromiso

y se lo damos por escrito

NO LE COBRAMOS NADA

ATENCIÓN si usted quiere vender su piso
LEA este anuncio atentamente

Alfa 
BADALONA
CENTRE-MAR

I M M O B I L I À R I A 

H I P O T E Q U E S
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Bàsquet | Redacció

Des de l'1 de novembre, el 
Club Joventut Badalona no 
ha disputat cap partit, ni de 
Lliga Endesa ni d'Eurocup. 
Un brot de coronavirus en 
la primera plantilla verd-i-
negra va confinar el conjunt 
de Carles Duran durant 15 
dies. Els par tits davant el 
Partizan, Monbus Obradoi-
ro, Bourg i, previsiblement, 

Valencia Basket es van haver 
d'ajornar.

Sense competició domèstica 
ni europea, els badalonins 
esperen poder recuperar 
efectius i arribar a un mínim 
de vuit jugadors per poder 
recuperar l'activitat i tornar 
a pista. Durant els pròxims 
dies sabrem les noves dates 
dels partits ajornats. El 17 
de desembre serà el dia en 

La Covid-19 atura l'activitat 
de la Penya

El Club Joventut Badalona ha hagut d'ajornar diversos partits com el duel d'EuroCup contra el JL Bourg.

Esports

què es jugarà el matx davant 
l'Obradoiro, a Santiago de 
Compostel·la.

Primera victòria del Femení 
i debut de la Penya B
L'equip femení del Joventut 
va superar l'Snatt's Femení 
Sant Adrià al derbi comarcal 
(68-61) i va sumar la seva 
primera victòria de la tempo-
rada a Lliga Femenina 2. Per 
la seva banda, el filial verd-i-
negre arrenca aquest cap de 
setmana la seva participació 
a la lliga EBA, ho farà al derbi 
badaloní davant el Maristes 
Ademar, qui va perdre en la 
seva estrena davant la Bisbal 
Bàsquet. El Badalonès va 
guanyar el Boet Mataró a 
domicili.

Empat del Badalona i victòria del Seagull

En futbol, el Badalona va 
sumar un punt en la seva 
visita a Olot (1-1), amb gol de 
Robert Simón, i el Seagull 

va  aconsegu i r  un t r i omf 
contra l'Osasuna (2-1). Les 
'gavines' es mantenen líders 
a la classificació.  
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www.direxis.es - www.tusgsal.cat

Fa 35 anys, quan es va crear TUSGSAL vam 

adquirir el compromís d’estar sempre al 

costat de la ciutadania, del territori, del 

teixit associatiu i del medi ambient:  un 
compromís amb les persones i amb el seu 
futur.

Una responsabilitat individual i col·lectiva 

que renovem cada dia i que ara 

certifiquem amb l’estàndard internacional 

de gestió i millora de la responsabilitat 
social IQNet SR10.
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El mes de novembre de 2010 es 
presentaven quatre escultures a 
diferents punts de Badalona. Es 
tractava del projecte 'Primeres 
pedres' que tenia l'objectiu de 
fer reflexionar sobre la transfor-
mació de la ciutat. Les quatre 
figures pretenien promoure la 
reflexió sobre temes essencials 
de Badalona d'una manera molt 
transversal fent un maridatge 

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

cultural, social, urbà, històric 
i turístic, a través de l'art. Les 
escultures es van instal·lar al 
barri de Canyet (Nord), a Dalt la 
Vila (Sud), al barri de Pomar (Est) 
i a la cruïlla dels barris de Llefià, 

la Salut, Sant Roc i Congrés 
(Oest). L'element identificatiu del 
projecte, que apareixeria repetit 
a cada escultura, era un cub, la 
Primera pedra, de dimensions i 
materials similars.

Hem tornat a confiar en els 
restauradors locals per un 
àpat de cap de setmana. 
Avui hem gaudit dels plats de 
Restaurant Elements 
@raulg596

Un dels dos lledoners catalo-
gats com a singulars, gairebé 
centenaris de c/ Independèn-
cia amb Edif Piaf a Badalona, 
mereix una petita placeta 
permeable a l'aigua
@HipstersGoHome

Estan molt bé les amplia-
cions als Hospitals catalans 
@salutcat Però hauriem de 
pensar amb més personal 
@icscat tambè, no?  
#Badalona @JaumeGasull

Opinió

Badalona inaugu-
rava les escultures 
del projecte 
"Primeres pedres"

FA 10 ANYS ERA NOTICIA  

#TOTBADALONA A INSTAGRAM  
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Mijail Acosta Martínez és el 
nou director de la Fundació 
badalonina Llegat Roca i Pi, 
després d'haver-se jubilat 
la directora anterior, Mercè 
García Garrido, i per acord 
pres pel Patronat de la Funda-
ció en la darrera reunió del 9 
d'octubre passat. El nou direc-
tor és reconegut per l'acció 

i gestió en el camp social 
i, particularment, per haver 
estat el director de la Fundació 
Acollida i Esperança durant 
28 anys, entitat badalonina 
impulsada per una comunitat 
cristiana de base animada pel 
franciscà P. Josep Costa i amb 
seu a la masia de Can Banús. 
Acosta va deixar la direcció 
general de la Fundació Acolli-
da i Esperança l'agost passat 
per donar pas a una renovació 
en la direcció i promoure un 
nou lideratge.

Aquesta setmana:
T'has vacunat, o bé ho 
faràs, de la grip o no et 
vacunaràs aquest hivern?
No em vacunaré 67%
M'he vacunat/ tinc previst 
vacunar-me 33%

Pròxima pregunta: 
Aquest Nadal s'han de des-
tinar més pressupost per 
incrementar l'enllumenat 
nadalenc als carrers de 
Badalona?
Sí, s'ha de destinar més 
pressupost
Aquest any no cal
més pressupost 

370 vots

via Twitter @totbadalona

Alfonsa Munuera
Gran notícia ! Grans professionals !  
Arantzazu Pérez 
Menos aplausos y más hacerles el trabajo viable y 
tranquilo a esta gente que se juega la vida cuidando de 
nosotros   
Monica Cano 
Bravo por todos ellos pero aver si algun dia os acordáis 
de la limpieza que tampoco hemos parado ni paramos!

Mijail Acosta, nou
director de la
Fundació Roca i Pi 

EL PERSONATGE  

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT  

ENQUESTA  

OPINIO.indd   2OPINIO.indd   2 11/11/2020   9:53:2011/11/2020   9:53:20



Exposicions | Redacció

Malgrat l'actual situació de 
restriccions, que ha tocat la 
cultura de ple, les exposi-
cions s'han pogut mantenir 
obertes, durant les darreres 
dues setmanes. A Badalo-
na, malgrat la poca oferta de 
sala d'exposicions, podem 
visitar aquests dies algunes 
most res in teressants .  El 
Museu de Bada lona ens 
proposa, aquests dies, recor-
dar la f igura del banquer 
Evarist Arnús (1820-1890). 
L'exposició la podeu visitar a 
la planta baixa del Museu, fins 
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Les exposicions segueixen
obertes, malgrat les restriccions

Imatge de la mostra "Elogi del Malentès"

al diumenge 29 de novembre, 
D'altra banda, l'Espai Betúlia 
acull l'exposició al voltant dels 
20 anys de l'editorial badalo-
nina, Pont del Petroli, fins al 
24 de desembre. Una altra 
mostra interessant la trobareu 
al Centre Cultural El Carme, al 
carrer Francesc Layret amb 
"Elogi del Malentès". Catorze 
artistes conviden a reflexionar 
sobre el conflicte que genera 
el malentès i l'oportunitat de 
descobrir un nou punt de vista, 
en aquesta mostra col·lectiva, 
a cura de l'escriptora i inves-
tigadora independent, Joana 
Hurtado. 

Ferrater és el cognom dels pro-
pietaris, des de final del segle 
XVIII, d'una masia d'aspecte 
senyorial situada a Canyet, a 

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

AVINGUDA DE FERRATER 
BONAVISTA 
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El Círcol ha posat en marxa 
el cicle "Avarícia" i "Políti-
ca". Dues noves sessions de 
cinefòrum previstes per als 
dies 13 i 20 d'aquest mes. 
Seran també propostes en 
format cinefòrum, per no oferir 
només la visualització, sinó 
poder debatre, comentar i 
enriquir tot el que se'n pugui 
derivar de les pel·lícules.Més 
informació a: www.elcircol.cat  

L'actual situació sanitària ha 
fet suspendre tota l'agenda 
cultural. En el cas dels teatres 
mun ic ipa ls  de la  c iu tat , 
l'empresa Badalona Cultura 
està treballant per reprogramar 
totes les funcions. Totes les 
persones que havien adquirit 
entrades poden contactar amb 
les oficines del Teatre Zorrilla. 

Nous cicles online al Círcol

Els teatres municipals 
reprogramen funcions

Cultura

prop d'on hi ha l'església ac-
tual. Sembla que la proximitat 
d'aquesta masia va motivar el 
nom del carrer.
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Des de fa unes dies ja 
esteu instal·lant la Mostra 
de Diorames a la Sala El 
Refugi. Com serà la mostra 
d'aquest Nadal especial?  
Els diorames  ja estan al Refugi. 
Ara falta acabar els detalls i 
fer el monumental tradicio-
nal de suro. Exposarem 23 
diorames. Haurem de complir 
unes normes de seguretat per 
les visites. Aquest any hem 
decidit que només obrirem 
els dies feiners, deixant les 
vigilies i festius per les visites 
concertades amb cita prèvia 
al telèfon 647 45 88 51, on la 
senyora Marisa  atendrà als 
possibles visitants. Si Us Plau, 
truqueu de 17 a 20h. Tot aixó 
és a dia d'avui i, lògicament, 
estarà supeditat a la evolució 
de la pandèmia.

Quins treballs heu creat 
aquest any des dels Amics 
del Pessebre de Badalona?  
Exposarem 23 diorames. Els 
diorames, com cada any, són 
d'allò més variat. Paisatges 
del Pirineu, Els Pastorets al 
Círcol, Vall de Boí, Beget, 
Monells i, llògicament, algún 
racó de la geografia badalo-
nina: podreu veure, com els 
"Els Reis a Can Ruti", una 
miniatura de la rectoria de 
Santa Maria, i una recreació 
de la Masia de Can Boscà.

A més, aquest Nadal des 
dels Amics del Pessebre 
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"Aquest any la Mostra de Diorames,
els dies festius, serà amb cita prèvia"

Parlem amb Josep Lluís García, president
dels Amics del Pessebre de Badalona

Els Pessebres ja s'han començat a portar al Refugi 

heu elaborat el Pessebre 
de la plaça de la Vila. Com 
ha anat?  
Certament. La Carme Ayza 
Bultó va desestimar de fer-lo, 
com ja era tradic ional, el 
Pessebre Monumental de la 
Plaça de la Vila i, per aquest 
motiu, ens ho van oferir a 
nosaltres. Després de tenir 
un canvi d'impressions amb 
la Carme, ho vam acceptar 
de molt bon grat. Per a nosal-
tres ha representat un gran 
repte per què és la prime-
ra vegada que ho fem i la 

Carme havia posat el llistó 
molt al t . Ja està acabat i 
esperem poder-lo inaugurar 
el 13 de desembre, per Santa 
Llúcia. 

Espereu que els pesse-
bres portin una mica 
d'il·lusió i esperança en 
aquest any tan complicat?  
Per a nosaltres el Pessebre 
és Nadal i Nadal és il·lusió. 
S i ,  a més a més, podem 
aportar una mica de llum en 
aquests moments tan foscos 
ho celebrarem molt.  

Entrevista
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BADALONA

DIVENDRES 13 DE NOVEMBRE

Exposició "Evarist Arnús 
1820-1890. Amb motiu del 
bicentenari del naixement 
d'Evarist Arnús i Ferrer (Bar-
celona 1820-1890), el Museu li 
dedica una exposició i un seguit 
d'activitats, ja que es tracta d'un 
personatge fonamental en la his-
tòria del nostre país i de la nostra 
ciutat. Al Museu de Badalona, 
fins el 29 de novembre. 

Visita al Museu de Badalo-
na i les Termes Romanes. 
Horari Museu: de dimarts a 
divendres de 10 a 14 h i de 17 
a 20 h. Dissabtes i diumenges 
de 10 a 14h

Cinefòrum al Círcol amb 
el cicle Avarícia. El Tesoro 
(2015) dona el tret de sortida 
al cicle: Avarícia. Una nova 
sessió de cinefòrum en línia, 
per no gaudir únicament de 
la pel·lícula, sinó que tam-
bé aprofitar l'oportunitat per 
fer-ne un col·loqui posterior i 
enriquir l'experiència. + www.
elcircol.cat 

DISSABTE 14 DE NOVEMBRE

Exposició: «20 anys Pont 
del Petroli», Aquest 2020 
l'Associació Cultural de Poesia 
Pont del Petroli fa vint anys 
d'existència. En tot aquest 
temps ha editat, entre poesia, 
teatre, narrativa i altres arte-
factes, més de 100 libres. Fins 
el 24 de desembre, a l'Espai 
Betúlia 

Exposició itinerant "Elogi 
del malentès". La mostra 
presenta les obres plàstiques 
i audiovisuals de catorze ar-
tistes. Es pot visitar fins al 17 
de gener al Centre Cultural El 
Carme 

DIMECRES 25 DE NOVEMBRE

Actes Dia Internacional per 
a l'eliminació de la violèn-
cia de gènere. Actes institu-
cionals depenent la situació 
sanitària a Badalona 

MONTGAT

DIMARTS 17 DE NOVEMBRE

Consell de la Vila de Montgat. 
A les 19h. Emissió en directe pel 
canal de Youtube municipal  

DIMECRES 25 DE NOVEMBRE

Actes Dia Internacional per a 
l'eliminació de la violència de 
gènere. Lectura del Manifest 
institucional del 25N a les 17 h 
a la plaça de la Vila de Montgat i 
presentació del mural de l'artista 
Irantzu Lekua. Estrena en direc-
te de la presentació del al canal 
YouTube municipal a les 19.45 h 

TIANA

DIUMENGE 22 DE NOVEMBRE

Col·labora amb la Marató de 
TV3 per la COVID-19. 3a Cami-
nada per les Masies de Tiana. A 
les 9.30 h sortida des de la pl. de 
l'Ajuntament de Tiana
Inscripció prèvia als telèfons: 
664 288 665 / 697 853 684

*Els horaris s'han
actualitzat per l'actual toc 

de queda. A darrera hora 
poden cancelar-se. 

Consulteu també 
l'organització de cada acte

Agenda

Gran Recapte 2020
Del 16 al 21 de novembre. en horari comercial 
als mercats i supermercats de la ciutat
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Amb el suport Venda d’entradesMitjants de 
comunicació 
ofi cials

teatrezorrilla.cat

@zorrillabdncat

teatrezorrilla.badalona

teatrezorrilla

Teatre - música - dansa - circ

www.teatrezorrilla.cat

Setembre - desembre 2020

Zorrilla - Margarida Xirgu - Blas Infante

TEATRES

Tornem, aviat
Que res aturi el teatre.

Sin título-1   1   09/11/2020   12:18:30
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Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Facilitat per Saltamartí Llibres

Distribució Gratuïta a Badalona. La Revista Iluro no es fa ne-
cessàriament responsable del contingut dels articles, opinions i 
missatges comercials inclosos en la revista. 

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm.236

651 976 517 · comercial@totbadalona.com

Miniserie de 6 episodis am-
bientada al Madrid actual. La 
història està inspirada en el 
relat curt de Jack London 'The 
Minions of Mides', publicat el 
1901, en què un gran empre-
sari pateix un estrany xantatge.

Direcció: Mateo Gil
Intèrprets: Luis Tosar, Marta Bel-
monte, Guillermo Toledo

L'hostessa de vol Cassandra 
Bowden es desperta a la seva 
habitació d'hotel amb ressaca 
de la nit anterior amb un cos 
sense vida al seu costat. Te-
morosa de cridar a la policia, 
continua amb la seva matí com 
si res hagués passat.

Direcció: Steve Yockey
Intèrprets: Kaley Cuoco, Michiel 
Huisman, Sonoya Mizuno

Un operatiu de la CIA que 
creu no tenir sentiments (Dave 
Bautista) queda a mercè 
d'una nena de 9 anys (Kristen 
Schaal) després que se li as-
signés la missió de vigilar a la 
seva família.

Direcció: Peter Segal
Intèrprets: Dave Bautista, Chloe 
Coleman, Kristen Schaal

LOS FAVORITOS DE MIDAS THE FLIGHT ATTENDANT JUEGO DE ESPÍAS

La Sandra és professora en 
un institut del barri de Sant 
Andreu. Fa dos anys que surt 
amb l’Albert, un escriptor que li 
havia fet de professor a la uni-
versitat.

Seduïda a l’edat de catorze 
anys per Gabriel Matzneff, cèle-
bre escriptor de cinquanta, Va-
nessa Springora desgrana, tres 
dècades més tard, el control i la 
manipulació d'aquell home.

Estrenes

EL CÀSTIG  

Guillem Sala

EL CONSENTIMENT  

Vanessa Springora 
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La tranquil·litat d’una trucada.
Des de qualsevol lloc en qualsevol moment.

Atenció 24h.

93 497 0 497
www.pfb-serveisfuneraris.com

SERVEIS
FUNERARIS

Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat
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La majoria de contenidors de Badalona
no són accessibles per a tothom

Aparcament

Marta Crespo

La majoria dels contenidors 
que hi ha a Badalona per 
poder-los obrir, s'ha de fer for-
ça amb el peu. Inicialment, 
hi havia la possibilitat d'obrir-
los amb la mà, a través d'una 
palanca que actualment és 
inexistent en la gran majoria.  
De totes maneres, totes dues 
formes d'accedir-hi generen 
exclusió cap a les persones 
amb algun tipus de diversitat 
funcional o al col·lectiu de per-
sones grans, les quals repre-
senten a la majoria del barri.  
D'altra banda, cal destacar 
que la quantitat de borsa que 
s'acumula davant dels conteni-
dors esdevé també un obstacle 

Paco Gudari

Avui, el mecànic encarregat 
d'efectuar la reparació d'un elec-
trodomèstic a casa meva, ha tri-
gat 1 hora a trobar aparcament, 
a una distància considerable, ha-
vent de passejar-se un bon tros 
amb la seva maleta d'eines.
No és la primera vegada que 
constato, després de prohibir 
l'estacionament en el passeig 
marítim, l'encara més gran difi-
cultat existent en aparcar vehi-
cles a Badalona. Hem arribat al 
punt que els nostres fills ja no po-
den venir a visitar-nos per aquest 
motiu: l'alternativa és desplaçar-
nos a les seves respectives resi-
dències, tant per a veure'ls com 

Envia les teves cartes i 
fotos denúncia a: bada-
lona@totbadalona.com

Lectors

per a anar al restaurant, sense el 
feliç inconvenient allà, d'aparcar 
el nostre cotxe.
La conclusió és molt simple: 
perdem oportunitats de veure 
els nostres fills, els restaurants 
locals perden comensals poten-
cials i sobretot, el turisme es fa i 
es farà cada vegada més escàs, 
ja que més d'un m'ha comentat 
"aparcar a Badalona és gairebé 
impossible", ni per a visitar el Mu-
seu! Sr. Alcalde, les ciutats estan 
fetes per a les persones que es 
desplacen a peu o amb cotxe, 
circulant pels seus carrers amb 
l'íntim desig de no tenir proble-
mes amb l'estacionament. Per 
això els cotxes paguen impostos 
de circulació i estacionament. Els 

polítics no tenen aquest proble-
ma: tenen cotxes oficials, apar-
caments reservats i/o en el pitjor 
dels casos, poden desplaçar-se 
en taxi (que paguem nosaltres!).
A Badalona cada vegada estem 
pitjor organitzats respecte a això. 
No oblidi els que cada nit bus-
quen on col·locar el seu vehicle, 
després d'un dia de treball.
Avui, un dels meus fills, aprofitant 
l'última oportunitat per a veure'ns 
en temps de COVID, va desistir 
de venir a veure'ns, va preferir 
convidar-nos en la seva localitat 
de residència, ciutat amb més 
habitants que Badalona, on 
no existeixen tants problemes 
d'aparcament i així ho farem, 
quan podem!

que impedeix una bona acces-
sibilitat a ells. 
Aquesta problemàtica de 
l'accessibilitat, és "invisible", ja 
que les persones que es veuen 
afectades, malauradament, 
també ho són socialment.  
Hem normalitzat situacions, que 
generen exclusió al col·lectiu 
de persones amb diversitat 
funcional, com l'exemple de 
l'accessibilitat a les escombra-
ries, a causa de les lògiques ca-
pacitistes a través de les quals 
està creada l'accés a la ciutat. 
És necessari replantejar-se 
a Badalona l'accessibilitat de 
tothom com a una manera de 
dignificar la vida de les perso-
nes i la importància de fomen-
tar contextos potenciadors de 

l'autonomia de les persones 
amb diversitat funcional. Així 
doncs, sembla a ser que llençar 
la brossa a Badalona, en espe-
cial al barri de Casagemes, és 
un privilegi.

LECTORS.indd   1LECTORS.indd   1 08/11/2020   18:22:3108/11/2020   18:22:31



amb els perjudicis que això li 
origina al nostre motor. Avui 
dia hi ha carregadors de 
bateria, que ens permetran 
comprovar en tot moment 
el nivell de càrrega de la 
nostra bateria i, si fos neces-
sari, recarregar-la per evitar 
aquests molestos i, fins i tot 
angoixants moments quan 

ciutatdelmotor.com

C o m  e s c o l l i r  e l  m i l l o r 
car regador de bater ies? 
La bateria del cotxe és un 
dels components que més 
mals de cap pot donar-te. 
Especialment si no utilitzes 
el teu vehicle molt sovint, és 
possible que arribi el dia que 

no puguis arrencar perquè 
t’has quedat sense bateria. 
El més comú en aquests 
casos era recórrer a unes 
pinces per arrencar el nostre 
vehicle amb ajuda d’un altre 
o bé empènyer el cotxe fins 
a aconseguir la veloci tat 
necessària per a arrencar-lo 
d’una tirada a l’embragatge, 
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 Carregador de bateries: 
 com escollir el millor 

Motor

TALLER: Guixeres, 52  Badalona 

ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

Tel.93 399 26 92                     info@paddockbdn.es                      www.paddockbdn.es

BOTIGA: Baldomero Solà, 4  Badalona 
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manten iment  de l  nos t re 
vehic le i ,  s i  compta amb 
funció de arrencador, pot 
salvar-nos de avisar la grua 
i d'arribar tard a la feina. De 
fet, molts models compten 
amb funció de diagnòstic i 
reparació d'avaries elèctri-
ques i prolonguen la vida útil 
de la bateria diversos anys. 

ens quedem sense poder 
arrencar. Els carregador de 
bateria són fonamentalment 
diferents dels altres carre-
gadors i arrencadors. Tenen 
una mida molt compacta, 
un cost assequible i una 
alta productivitat. Els valors 
actuals d’inici poden arribar 
de 300 a 600 A. Al mateix 

temps, el seu pes rarament 
supera l’1 quilogram, el que 
permet transportar-los lliure-
ment al maleter per tal de 
tenir-los constantment a mà.

Com funciona un
carregador de bateries
Un carregador de bateries 
de cotxe és bàsic per al 
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Rector, 54 · Badalona | 93 397 64 84 | talleresautobuenavista@eurotaller.com

Plancha • Pintura • Mecánica
• Secado al horno • Electricidad

REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL

Más de 
cuarenta años 

al servicio 
del cliente
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Un carregador de bateries 
no és més que un dispositiu 
que ens permet subministrar 
corrent elèctric a la bateria 
del nostre cotxe per evitar 
que aquesta es descarregui 
o sigui incapaç d’arrencar el 
vehicle. També se'ls coneix 
com bater ies ex ternes o 
bancs d'energia portàtil per 
a cotxes i són molt útils per 
portar al nostre vehicle.
A q u e s t  s ’e n c a r r e g a  d e 
s u b m i n i s t r a r  l ’e n e r g i a 
elèctrica de la nostra llar a 
la bateria del vehicle, com 
ho faria qualsevol altre tipus 
de carregador de bateria de 
qualsevol aparell electrònic 
que tinguem a la llar.
No hem de confondre e l 
carregador de bateria amb 
l’arrencador o amb els cables 
d’arrencada doncs, mentre 
que el carregador transmet 
l ’energ ia e lèc t r i ca de la 
nostra llar a la bateria del 
nostre vehicle, l’arrencador 
és capaç d’arrencar el nostre 
cotxe mit jançant la seva 
pròpia bateria interna, així 
com els cables d’arrencada 
únicament ens serviran quan 
tinguem un altre cotxe dispo-
nible que ens subministr i 
l’energia, sigui per arrencar 
o per mantenir certa potèn-
c ia en la  nos t ra bater ia 
en cas que no utilitzem el 
vehicle usualment.

En quins casos hauria de 
tenir un carregador de 
bateries per al meu cotxe
Hauries de tenir un carre-
g a d o r  d e  b a t e r i e s  d e 
cotxe sempre que vulguis 

d’aquesta època fa que les 
bateries perdin propietats, 
per després acabar de morir 
a l ’hivern a causa de que 
aquestes són sotmeses a 
més càrrega de treball. 
És per això que no has de 
dubtar a l’hora de comprar 
un carregador de bateries 

recarregar la bater ia del 
teu cotxe abans d’arrencar-
lo,  s igu i  perquè té poca 
bateria o perquè és incapaç 
d’arrencar. És recomanable 
disposar d’un sempre que 
el teu cotxe hagi d’estar una 
temporada aturat, sobretot si 
serà a l’estiu, ja que la calor 
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si no utilitzes el teu vehicle 
amb relativa freqüència.

Criteris per seleccionar 
el millor carregador de 
bateries
Princ ipalment hauràs de 
tenir en compte la mida del 
motor del teu vehicle, així 
com el tipus de bateria que 
aquest ut i l i tza, ja que un 
motor més gran necessitarà 
una bateria més gran i, per 
tant, un carregador de major 
capacitat. 
A més, hauràs de tenir en 
compte quin tipus de bateria 
fa servir el teu cotxe, ja que 
no és el mateix una bateria 
de plom-àcid, que funcionen 
amb tota mena de carrega-
dors, que una bater ia de 
gel o una AGM, que solen 
trobar-se en cotxes amb 
sistemes start-stop, motors 
grans que requereixen grans 
quantitats d’energia per a 
ser arrencats i que, per tant, 

necessitaran un carregador 
especial de major capacitat 
que un de convencional.
També hauràs de tenir en 
compte el propòsit que se 
li donarà al carregador. Si 
el que vols és mantenir la 
bateria amb un mínim nivell 
de càrrega perquè aquesta 
estigui sana, et caldrà un 
carregador amb càrrega de 
manteniment. 
En cas que vulguis recarre-
gar una bateria buida, hauràs 
d’optar per un carregador de 
càrrega convencional, com 
els de qualsevol dispositiu 
electrònic que utilitzem dia 
a dia. 
Finalment, si vols un carre-
gador per arrencar el motor 
ràpidament, necessitaràs 
carregadors especials, de 
molta potència, comuna-
ment coneguts com a carre-
gadors de ‘al ta resistèn-
cia’, sent els més cars amb 
diferència.Com veus, per 

tr iar e l mi l lor carregador 
de bateria per al teu cotxe, 
hauràs de tenir en compte 
que el disposit iu és apte 
per a la finalitat que se li 
donarà. 
Per a això, comprova quin 
t i p u s  d e  b a t e r i a  p o r t a 
instal· lada el teu vehic le 
i aconsegueix el carrega-
dor de bater ia que mil lor 
s’adapti a les teves neces-
sitats i que sigui compatible 
amb la bateria del teu cotxe. 
Sens dubte, es tracta d'un 
disposit iu que ens vindrà 
mol t  bé s i  una n i t  se'ns 
oblida apagar els llums o la 
ràdio del nostre vehicle i, a 
l'endemà, no podem arren-
car-i tenim pressa per arribar 
a la feina. A més, un banc 
d'energia auxiliar també ens 
proporcionarà la càrrega que 
necessitem per arribar fins al 
taller o la botiga i substituir 
la nostra bateria si està en 
mal estat.

29
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api.cat

La decoració d’estil nòrdic és la 
pionera en l’ús de la fusta per 
al terra. L’explicació original se-
gurament caldria buscar-la en 

la necessitat d’utilitzar els mate-
rials més abundants i accessi-
bles que ofereix l’entorn natural 
d’aquests països.
La forma en què la fusta 
s’empra en la decoració nòr-

dica és molt senzilla, per això, 
més que els parquets perfecta-
ment simètrics i tractats, el que 
s’estila són els terres de fusta al 
natural, amb les seves imper-
feccions incloses. Dins de l’estil 

Llar

 Passa’t al terra de fusta! 

• Cuines  • Parquet
• Banys  • Reformes integrals
• Aixetes  • Instal·lacions
• Electrodomèstics i il·luminació
• Fustería, alumini, PVC

93 464 10 24 · 651 58 89 70· C/ Sant Bru, 208, Badalona · instalksa@hotmail.com
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nòrdic, els sòls de fusta pintats 
de blanc són molt caracterís-
tics. Aporten molta llum, la qual 

cosa dóna més amplitud visual 
a l’espai i per això, són ideals 
per a pisos o habitacions peti-

tes, encara que això no signifi-
ca que no quedin igual de bé en 
espais amplis. 
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Una llibreria feta
amb canonades
Se t’hauria ocorregut alguna 
vegada construir alguna cosa 
amb canonades? Doncs aquí 
va una idea perquè comencis 
a experimentar amb les ca-
nonades. Una forma diferent 
per guardar els teus llibres 

 Idees Diy per fer la 
 teva pròpia llibreria 

33

que li donarà un toc indus-
trial a la decoració de casa 
teva. 

Una prestatgeria - llibreria 
amb branques d’arbre
Un dia que vagis d’excursió a 
una zona amb bosc, busca al-
guna branca caiguda, asseca-la 
i pinta-la. Després, clava-la a la 
paret tal com veus a la imatge i 

ja tens una prestatgeria per po-
sar els teus llibres preferits.

De porta a llibreria
Si reformes la teva casa o la 
d’un amic o familiar, guarda una 
porta! No estem bojos, es poden 
fer moltíssimes coses amb una 
porta vella, com per exemple, 
un fantàstic moble- llibreria. Si 
la pintes amb efecte envellit i li 
col·loques unes baldes.

Decorant amb llibres
sobre llibres
Amb unes senzilles esquadres 
que pots aconseguir a qualsevol 
ferreteria, col·loca-les a la paret. 
Després, utilitza un dels teus lli-
bres per tapar la part metàl·lica 
sortint. Damunt del primer, ja 
pots apilar-ne uns quants més. 
L’esquadra i la paret han de re-
sistir el pes.

LL.indd   3LL.indd   3 11/11/2020   14:43:1711/11/2020   14:43:17



32 33

De vella escala a prestatgeria
Segur que no et costa gens 
trobar una escales de pintor de 
fusta. 

Llibreria feta amb caixes de vi
Les caixes de vi de fusta són 
fantàstiques per fer manua-
litats. Una d’elles pot ser un 

moble- prestatgeria. Pots 
ajuntar-les en línia o bé dis-
tribuir-les en l’espai separa-
dament.
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gastroteca.cat

Ingredients:
100 g de bolets de tempora-
da (rovellons, camagrocs, lle-
negues, ceps i gírgoles), 100 
g de gambes pelades, 1 all, 
Julivert, ½ copa de conyac, oli 
d'oliva

Per a la pasta de les creps:
1 l de llet, 5 ous sencers i un 
rovell, 50 g de sucr, 110 g de 
mantega, 275 g de farina, un 
pessic de sal

Preparació:
Renteu el bolets i trossegeu-los.
En una paella amb un raig d’oli 
d’oliva, salteu els bolets i les 
gambes amb una mica de sal 
i pebre. Quan s’han begut tota 
l’aigua que han deixat anar, fla-
megeu-los amb el conyac.
Afegiu-hi l’all i el julivert i rectifi-
queu-ho de sal. Un cop teniu la 
pasta de creps feta, amb tots els 
ingredients barrejats, suqueu 
amb una gota d’oli una paella 

La Revista El TOT Badalona de-
dicarà, en l’edició del pròxim 27 
de novembre, un espai gratuït 
als bars i restaurants de la ciutat 
que ofereixen menjar per em-
portar. El TOT publicarà el nom 
de l’establiment, el logo i un codi 
QR perquè els lectors puguin 
conèixer la carta/menú del lo-

al foc, aboqueu-hi una culle-
rada grossa de pasta i feu que 
cobreixi la superfície. Quan esti-
gui cuita per una banda, gireu-la 
amb un moviment ràpid.
Estireu-les, ompliu-les del farcit 
de bolets i gambes i enrotlleu-
les.Per muntar el plat, poseu un 
fons de samfaina (ceba, pebrot 
verd, albergínia i tomàquet, tot 
fregit), a sobre col·loqueu les 
creps, les cobriu amb beixamel i 
formatge ratllat i les gratineu.

cal badaloní. Els negocis inte-
ressats en aquesta publicació 
gratuïta poden enviar les seves 
dades, nom del local, adreça, 
logo i codi QR per la seva pu-
blicació, abans del dilluns 23 de 
novembre, al correu electrònic: 
comercial@totbadalona.com o 
per whatssap al 651 976 517

 Creps farcides 
 de bolets i gambes 

Gastronomia

Bar - Restaurant

Santa Madrona, 122 - 123
08911 Badalona 

Tels. 93 389 30 80- 93 464 17 09
labotadearagon@wanadoo.es

ESPECIALITAT
en Tapes Variades i típiques d'Aragó

des de 1973

El TOT ofereix un espai publicitari gratuït 
als bars i restaurants de Badalona
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RESTAURANTE RESTAURANTE 
SHAN HAI CITYSHAN HAI CITY

ENTRADAS Y SOPAS
1.Ensalada China                     3,95€
5.Ensalada de Gambas                        4,95€
7.Rollo de Primavera                     1,70€
8.Pan Chino                                             1,75€
9.Pan de Gambas                    2,50€
11.Sopa de Aleta de Tiburón            3,25€
12.Sopa Agripicante                    3,25€
13.Sopa de Maíz con Pollo                3,25€
14. Sopa de Maíz con Cangrejo        3,25€
15.Sopa de Marisco                              3,70€
16.Sopa de la Casa                                3,65€
18.Sopa de Pollo con Champiñones  3,25€

ARROZ Y TALLARINES
20.Arroz con Curry                             3,80€
21.Arroz Frito Tres Delicias              3,95€
22. Arroz Frito con Ternera              3,75€
23. Arroz Frito con Pollo                    3,75€
24. Arroz Frito con Gambas              4,95€
25.Arroz Especial                                 5,95€
26.Arroz Blanco                                    2,50€
27.Tallarines con Tres Delicias        4,95€
28.Tallarines con Ternera                 4,75€
29.Talarines con Pollo                     4,75€
30.Tallarines con Gambas                 4,95€
32.Tallarines Chinos a la Plancha   6,10€
33.Fideos con Ternera                     4,70€
34.Fideos con Pollo                              4,70€

TERNERA
40.Ternera Liqi Estilo Coreana        5,85€
41.Ternera con Verduras                   5,30€
42.Ternera con Salsa de Ostras       5,95€
43.Ternera con Cebolla                      5,30€ 
44.Ternera con Pimientos Verdes  5,30€
45.Ternera a la Plancha                      6,50€
46.Ternera con Curry                      5,40€
47.Ternera con Champiñones          5,30€
48.Ternera con bambú,setas chinas   5,70€
49.Ternera con Salsa Picante           5,30€
50.Ternera Estilo Tailandia              5,85€

POLLO
51.Pollo con Verduras                        4,95€
52.Pollo con Salsa Agridulc              4,95€
53.Pollo con Almendras                    5,75€
54.Pollo con Pimientos Verdes       4,95€
55.Pollo a la Plancha                           6,50€
56.Pollo con Curry                               4,95€
57.Pollo con Champiñones               4,95€
58.Pollo con Bambú y Setas Chinas  5,50€ 
59.Pollo con Salsa Picante                4,95€
60A.Pollo con Limón                           5,50€
60B.Pechuga Frita 
        con Huevos y Patatas                  5,75€

GAMBAS Y MARISCO
61.Gambas con Verduras                  7,95€
62.Gambas con Salsa de Ostras       7,95€
63.Gambas con Cebolla                      7,95€
65.Gambas a la Plancha                     8,50€
66.Gambas con Curry                         7,95€
67.Gambas con Champiñones         7,95€
68.Gambas. Bambú y Setas Chinas   7,95€
69.Gambas con Salsa Picante           7,95€

FRITURAS
74.Cerdo Agridulce                              4,95€
82.Langostinos Estilo Japonés         7,80€
83.Ternera Frita Estilo Chino           5,40€
84.Pollo Frito Estilo Chino                5,40€
86.Wan Tun Frito                                  3,95€
89.Patatas Fritas                                   2,90€
90.Alas de Pollo Fritas                     4,95€

PESCADO Y SEPIA
91.Sepia con Verduras                        8,50€
92.Sepia con Salsa de Ostras            8,50€
93.Sepia a la Plancha                           8,95€
96.Sepia con Curry                              8,50€
98.Sepia, Bambú y Setas Chinas     8,50€
99.Sepia con Salsa Picante                8,50€

PLATOS ESPECIALES
100.Pato Asado Pekín                   12,50€
101.Pato con Naranja                          8,95€
102.Pato con Bambú y Setas Chinas 8,95€
106.Ku-Bak con Tres Delicias           7,70€
107.Ku-Bak con Gambas                    8,10€

MENÚ PARA 2 PERSONES 17,50 €
1 Ensalada china
2 Rollos de primavera
1 Pollo con almendras
1 Ternera con bambú
Setas chinas
1 Arroz frito tres delicias

MENÚ PARA 3 PERSONSONAS 25,95 €
1 Ensalada china
3 Rollos de primavera
1 Arroz frito tres delicias               
1 Ternera a la planxa
1 Pollo con almendras
1 Cerdo agridulce

MENÚ PARA 4 PERSONAS 37,50 €
2 Ensaladas chinas
4 Rollos de primavera
2 Arroz frito tres delicias               
1 Pollo con almendras 
1 Alas de pollo fritas
1 Ternera a la planxa
1 Gambas salteadas con bambú y setas

DINSUN  (TAPAS ORIENTALES)
2B SHIEN LO PAO  Pan chino frito 
relleno de carne                      3,95€
3B SHIA JIAO  Empanadilla china al 
vapor rellena de gambas                 4,25€
4B SAU MAI Caprichos rellenos de lomo 
y gambas                       4,25€
5B KUO TIE  10 u. Empanadillas frita 
rellena de carne y verduras           5,95€
6B SIAU LONG PAO Bola de pan chino 
con centro de lomo                            4,25€

8B ENTREMESES  VARIADOS (2 PERS.)   
                    8.50€
9B ENTREMESE VARIADOS  (3 PERS.)    
                     11,00€

menús especialesmenús especiales

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

ABIERTO DE MARTES A DOMINGO
HORARIO: DE 12H A 16H - DE 19:30H A 24H

93 397 91 63 · 658 918 151 · restauranteshc@gmail.com
Av del Marqués de Mont-Roig, 72-74

en badalona desde 1990en badalona desde 1990

DINSUN  (Tapas orientales)

1B. CHIA SAO PAO Pan chino al vapor relleno de lomo 
asado estilo cantones  3,95€

2B SHIEN LO PAO  Pan chino frito relleno de carne   
3,95€

3B SHIA JIAO  Empanadilla china al vapor rellena de 
gambas 4,25€

4B SAU MAI Caprichos rellenos de lomo y gambas  
4,25€

5B KUO TIE  10 u. Empanadillas frita rellena de carne 
y verduras 5,95€

6B SIAU LONG PAO Bola de pan chino con centro de 
lomo  4,25€

8B ENTREMESES  VARIADOS (2 PERS.)  8.50€

9B ENTREMESE VARIADOS  (3 PERS.)   11,00€
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L’Hospital Germans Tr ias 
de Badalona ha real i tzat 
aquesta setmana el trasllat 
número cent d’un pacient 
crític d’alta complexitat. El 
pacient es va traslladar la 
nit de l’1 al 2 de novembre 
de l ’Hospi ta l  General de 
Catalunya a l’Hospital Vall 
d’Hebron. Aquesta fita conso-
lida l’experiència del programa 
de trasllat d’alta complexitat 
de Germans Trias que, des 
de la seva posada en marxa 
l’any 2016, ja ha fet 95 trasllats 
de pacients amb el sistema 
d’Oxigenació de Membra-
na Extracorpòria (ECMO) 

 Can Ruti arriba als 100 trasllats  
 de pacients crítics d’alta complexitat  

Salut

Tractaments d'addiccions
Accumbens ofereix els tractaments més 

eficaços per a les addiccions a substàncies, 
addiccions comportamentals i patologia dual.

Ser lliure és possible.

C/ Carme 52 bis, local – 08911 · Tel. 93.389.04.27 · www.accumbensaddiccions.es

Demana la teva primera visita gratuïta 
sense compromís
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i cinc més amb altres tipus 
d’assistències ventriculars o de 
suport hemodinàmic o respira-
tori complex.El programa de 
trasllat d’alta complexitat de 
Germans Trias està liderat pel 
Servei de Medicina Intensiva 
i la base col·laboradora del 
SEM N602. L’abril del 2019 
el SEM va designar aquesta 
base com a unitat de referèn-
cia per al trasllat de pacients 
crítics altament complexes de 
Catalunya. Aquesta unitat és 
també la que acumula més 
expertesa en aquest tipus 
de trasllats de tot el territo-
ri espanyol.El primer trasllat 
amb ECMO es va realitzar el 
12 de maig de 2016. Es tracta-
va d’una pacient jove porta-
dora d’una teràpia de suport 
hemodinàmic amb ECMO 
entre l’Hospital Germans Trias 
i l’Hospital de Bellvitge. “Des 
d’aquell moment, la nostra 
voluntat sempre ha sigut la 
d’apropar la millor tecnologia 
mèdica a tot el territori, amb 
el personal més expert i amb 
la finalitat de democratitzar la 
medicina d’alta complexitat”, 
apunta Marc Fabra, coordi-
nador mèdic de la base del 
SEM de Germans Trias. “En 
el moment actual, coincidint 
amb l’augment de necessi-
tats d’aquestes tècniques per 
la pandèmia de la COVID19, 
el nostre equip acumula 100 
trasllats d’alta complexitat amb 
95 trasllats de pacients amb 
ECMO. Això ens converteix 
en l’equip més especialitzat i 
amb més expertesa d’aquest 
tipus de trasllat a tot el territori 
espanyol”, ressalta Fabra.

La Unitat de Salut internacional 
es trasllada al CAP de la Salut   
La Unitat de Salut Internacional (USAI) de la Metropolitana Nord 
del programa PROSICS de l'Institut Català de la Salut canvia un 
dels seus espais assistencials que ofereix a la ciutadania. Concre-
tament, traslladen el dispositiu que fins ara acollia el CAP de Santa 
Coloma de Gramenet al CAP de la Salut de Badalona. Aquest 
canvi d'instal·lacions ha permès ampliar el servei d'urgències 
del CAP Santa Coloma de Gramenet, que la setmana passada 
va passar a donar servei les 24 hores del dia. El nou espai que 
ocupa la USAI al CAP La Salut està situat a la planta soterrani del 
centre. Actualment, a causa de la pandèmia per SARS-CoV-2, 
l'activitat s'ha adaptat a la situació d'excepcionalitat. En cas de 
tenir alguna consulta relacionada amb viatges internacionals es 
pot contactar a través de citapreviasalut.cat o trucant al telèfon de 
programació de visites: 93 326 89 01. La USAI de la Metropolitana 
Nord és un dispositiu assistencial, acreditat pel Ministeri de Sanitat 
i pel Departament de Salut, que ofereix serveis d'atenció sanitària 
personalitzada, vacunació internacional i consells a viatgers a 
països amb risc endèmic de malalties tropicals.
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idealista.com

No obstant això, l'arribada 
de. Coronavirus i la decla-
ració de l'estat d'alarma el 
15 de març van provocar 
una frenada automàtica a 
les operacions, el que va fer 
que es desplomés l'inversió 
immobiliària un 75% al   mes 
de març, en relació al mateix 
mes del 2019. amb tot això, 
el trimestre, que a principis 
d'any prometia ser un dels 
millors dels últims anys, va 
llençar una caiguda del 13% 
respecte al mateix període 
del passat any.

Immobiliària

 Invertir en habitatge en ple 
 Covid-19: és bon moment o no 

39

Moltes són les veus que 
indiquen que, davant aques-
ta s i tuac ió,  e l  p reu de ls 
immobles baixaràn, el que 
no vol dir que sigui el millor 
moment per prendre una 
posició per a tots els inver-
sors. 

Compra d'habitatge
El preu de l'habitatge usat 
al país va baixar durant el 
juliol un 3,5% interanual, fins 
a situar-se a 1.677 euros / 
m2. Els grans mercats com 
Madrid i Barcelona també 
van cedir un 3,5% i un 3,1% 
interanual, respectivament, 
segons dades d'Idealista. 
S i  a t e n e m  a  l e s  d a d e s 
de Tinsa, tant el preu de 
l'habitatge de segona mà com 
la nova es van abaratir durant 
el juliol un 0,9% respecte a 
el mes anterior, de manera 
que acumula una caiguda de 
l'1,9% des de la declaració de 
l'estat d'alarma al març i se 
situa en el nivell de fa un any. 
"Realment totes aquestes 
referències de preus encara 

no reflecteixen el sentiment 
de mercat, per això caldrà 
esperar  f ins",  assenya la 
Miguel Còrdova. El profes-
sor assegura que, encara 
que molts esperen veure les 
baixades de l'anterior crisi 
això no passarà ja que aques-
ta vegada no hi ha hagut una 
bombolla immobiliària com 
la que hi va haver durant els 
anys 2000 i que va esclatar el 
2008. "El que sí que sembla 
raonable és que els preus 
baixin entre un 10% i un 20%", 
afirma l'expert. En tot cas, 
Miguel Còrdova, professor 
d'economia financera de la 
Universitat San Pablo CEU, 
recomana no hipotecar-se 
per a invertir.

"Als inversors particulars és 
difícil que els resulti atractiu 
comprar un habitatge en curt 
termini, ja que hi ha una forta 
incer tesa respecte a com 
evolucionaran els preus, de 
manera que els agents econò-
mics probablement voldran 
enderrerir la seva decisió 

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONES, 

ALBAÑILERIA, 
ELECTRICIDAD, 

FONTANERIA, GAS, 
PINTURA, ECONÓMICO

670 -232 -977
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d'inversió", indica per seva 
banda, Leandro Escobar, 
economista expert en mercat 
immobiliari de la Universitat 
de Comillas. "També caldrà 
esperar a veure com serà 
el repartiment del crèdit a 
partir de la crisi, que possible-
ment es dedicarà més aviat 
a la recuperació empresarial 
que a possibles inversions 
immobiliàries", continua. 
Les socimis són empreses 
cotitzades que basen el seu 
negoci en la compra, promo-
ció i rehabil i tació d'actius 
urbans que solen destinar 
a l ' l loguer. Es tracta d 'un 
vehicle d'inversió entre els 
fons i les empreses immobi-
liàries i permeten als seus 
partícips estar presents dins 
el mercat de l'habitatge sense 
haver d'apostar tots els diners 
a un sol immoble. "El covid 
va fer que perdessin fins un 
50% en només un mes, el que 
pot suposar un bon estímul 
per a plantejar-se la inversió 
en accions d'aquest tipus", 
afirma Escobar.

V8

108,30

108,30

108,10

108,10

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE 80 HABITATGES A TIANA.        ABRIL 2019

AQUEST PLÀNOL ÉS SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONS PER MOTIUS
TÈCNICS DURANT LA SEVA EXECUCIÓ. EL MOBILIARI ÉS ORIENTATIU PER
LA JUSTIFICACIÓ FUNCIONAL DE L'ESPAI.

PLANTA -1 APARCAMENT +
ACCESSOS NIVELL INFERIOR   E:1/500

2,50

BLOC
SUPERIOR

BLOC
INFERIOR

Planta -1

Camí de Can Basora

Accés als
habitatges

Accés a

l'aparcament G-1

11 habitatges
Escala 1

Pas peatonal
amb escales

EDIFICI B
24 habitatges

EDIFICI C
27 habitatges

EDIFICI D

18 habitatges

EDIFICI A
11 habitatges

Escala 1 Escala 2 Escala 1 Escala 2 Escala 3

 Escala 1

Escala 2

HPO permuta

HPC cooperativa

HPO  cooperativa

1
APARCAMENT G-1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13
14 15 16 17

L L L L

L
L

local

ET

TIANA CAMÍ DE CAN BASORA, 21

Últimes places 
d’aparcament de cotxe!

Edifici en construcció, 
lliurament de claus 

per l’estiu 2021

Informació i venda: 
FEM CIUTAT SCCL, 

93 488 20 10

Preu amb
IVA inclòs:

18.150€

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE 80 HABITATGES A TIANA.        ABRIL 2019

AQUEST PLÀNOL ÉS SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONS PER MOTIUS
TÈCNICS DURANT LA SEVA EXECUCIÓ. EL MOBILIARI ÉS ORIENTATIU PER
LA JUSTIFICACIÓ FUNCIONAL DE L'ESPAI.

VISTA AL CAMÍ DE
CAN BASORA

El preu de 
l'habitatge de 
segona mà va 
baixar durant 
el juliol un 3,5% 
interanual, fins a 
situar-se a 1.677 
euros / m2.
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Frases cèlebresFrases cèlebres DitesDites

«Quan l’home no es troba amb si 
mateix, no troba res» 

Goethe

«I cop de tornar-hi»

En castellà: y dale que te pego/ y dale que 
dale.

 Àries (Del 21/3 al 20/4)

Els següents dies sentiràs una lleu-
gera preocupació feia alguna cosa o 
algú, tracta de pensar positiu i no ser 
pessimista. L'ideal serà que comen-
cis a donar-te més temps per a tu.

 Taure (Del 21/4 al 20/5)

Serà una setmana amb una muntanya 
russa d'emocions, però és quan més 
has de fer cas al teu instint. Procura 
pensar abans d'actuar i trobar la mi-
llor solució als teus problemes.

 Bessons (Del 21/5 al 20/6)

Els propers dies la solitud t'envoltarà, 
però potser necessites aquest temps 
per a tu mateixa, encara que no has 
d'esperar que les persones s'acostin 
a tu, també has de mostrar interès.

 Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Les teves emocions estan a flor de 
pell, de manera que has de cuidar els 
teus reaccions o podries desquitar-
te amb els altres i explotar. També 
estaràs una mica distreta.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Aquesta setmana estem una mica 
antisocials, de vegades t'agrada con-
servar la teva privacitat i no donar-li 
explicacions a la gent, encara que 
això podria causar problemes.

 Verge (Del 24/8 al 23/9)

Els següents dies seran molt bons 
per a tu, els astres s'alinearan al teu 
favor, de manera que tindràs una 
ratxa de bona sort.

 Balança (Del 24/9 al 23/10)

La setmana no serà molt bona per a 
tu, les teves emocions no seran les 
millors i tindràs una baixada, a més, 
et sentiràs molt insegura.

 Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Les teves emocions seran una bom-
ba de temps, el millor que pots fer 
és conservar la calma i no caure en 
provocacions, pensar abans de parlar.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Deixa de ser capritxosa, que la gent et 
vulgui, no vol dir que hagi de suportar 
el teu mal humor i cedir a tot amb tu.

 Capricorn (Del 22/12 al 20/1)

Serà una bona setmana per a tu, 
encara que has de ser curosa amb 
les xafarderies i no confiar de més a 
les persones, ja que sols compartir 
coses importants.

 Aquari (Del 21/1 al 19/2)

És millor que et cuidis dels malente-
sos o podries provocar problemes o 
patir per coses que no estan passant. 
En l'amor, és hora que posis de la 
teva part, no tot és rebre.

 Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Les teves emocions estaran en con-
tra teva, estaràs molt sensible i ac-
tuaràs a la defensiva, has relaxar-te 
i no prendre les coses a malament.

Horòscops
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Nivell fàcil Nivell difícil
SudokusSudokus

Meteorologia / Oriol Rodríguez

Aquest mes d’octubre ha acabat 
sent el més fred dels darrers 
anys, amb una temperatura 
mitjana de 17,3 °C (un grau per 
sota del normal). Això ha estat a 
causa de la circulació de nord i 
nord-oest que ha dominat durant 
bona part del mes, fent arribar 
masses d’aire fred provinents 
de latituds més altes. Ara bé, 
aquest mateix fet també ha estat 
el responsable de les precipi-
tacions poc importants que hi 
ha hagut a la nostra zona. Tot 
i que climàticament l’octubre 
és el mes més plujós de l’any 
a Badalona, enguany tan sols 
s’han recollit 27,3 l/m2, que és 

Aquest passat diumenge, un 
cop es va enretirar la pertorbació 
que va deixar alguns ruixats, es 
va imposar l’anticicló. L’ambient 
fou assolellat, tot i alguns núvols 
alts i prims, i la temperatura 
es va enfilar fins a superar la 
marca dels 20 °C. Ens plantem 
a mitjans de novembre sense 
cap entrada d’aire fred ni cap 
ploguda important. Fotografia 
de Guillem Rodríguez.

Temp màx 22,7 °C el dia 31

Temp mín 11,0 °C el dia 27
Hr màx 93% els dies 7 i 8

Hr mín 44% el dia 27

Press atm màx 1028,1 hPa dia 5
Press atm mín 1005,9 hPa dia 26
Vent màx 56,3 km/h (est) 

el dia 7
 Precipmàx 24h 5,5 l/m2 el dia 7
 Precip anual 644,7 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

un terç del que hauria d’haver 
caigut. La recta final d’octubre 
i l’inici de novembre ha estat 
més aviat tranquil. Només hi ha 
hagut dos episodis de pluja que, 
en el cas del Baix Maresme, han 
estat poc destacables. El primer 
fou durant la nit del 3 al 4 de 
novembre, i el segon, entre els 
dies 6 i 7. En total s’han acumulat 
12,2 l/m2.

Meteo

MIRANT EL CEL  

La méteo dels dies 
26 d’octubre a 8 de 
novembre
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IMMOBILIARIA

PISO EN VENTA junto metro 
Gorg Badalona, 100m2, 4 
habitaciones, 2 cuartos de baño, 
balcon-terraza, todo exterior, 
opción parquing. Directo parti-
cular. Alfonso 630 138 283. No 
agencias 
PARTICUL AR NECESITA 
parking en Badalona dentro calles 
Marti Pujol, Canonge Baranera, 
Prim. Interesados escribir whats-
app o SMS al 650 467 905
SE ALQUILA PLAZA de parking.  
Calle Galicia en Badalona.  
687 949 677

VARIS

M U D A N Z A S , M O N TA J E , 
DESMONTAJE de muebles.
Presupuesto sin compromiso 698 
645 233 whastapp - www.totmu-
danzas.com 
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, jugue-
tes, comics, cromos, antigüe-
dades, plumas, puros, objetos 
religiosos, restos pisos y casas. 
Pago al momento. José Miguel. 
679 736 491 
COMPRO COMICS, álbumes 
de fútbol, Playmobil, Scalex-
tric, Geyperman,Madelman, 
muñecas, Tente, Rico, Paya y 
antigüedades en general. 
679 736 491 
PA L E TA  R E F O R M I S TA . 
Baños y cocinas. 669 069 172 
NOU JOC DE CARTES: www.
republicabananera.es
TÉCN ICO I NFORMÁTICO , 
reparamos su ordenador en 
su domicilio a un precio muy 
económico, Tel. 616.75.03.09

TREBALL

CHICA RESPONSABLE se 
ofrece para cuidado de niños/
mayores. Interna. 631 034 498
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA  en l imp ieza y coc ina 
busca trabajo. Disponibilidad 
inmediata. Con referencias. 
631 198 427
SEÑORA CON EXPERIENCIA 
y mucha energía busca trabajo 
de limpieza, cocina y cuidado 
de mayores. Fines de semana. 
698 721 217 
CHICA BUSCA TRABAJO 
cuidando personas mayores, 
limpieza. 623 373 294
CUIDO MAYORES FIJA 
722 649 305

42

Anuncis per paraules

SI TENS UN BAR O RESTAURANT 
I FAS MENJAR PER EMPORTAR,  

ANUNCIA'T GRATUÏTAMENT AL TOT 

PUBLICAREM EL QR I DADES DEL TEU ESTABLIMENT . 
ENVIA LES TEVES DADES A: 

COMERCIAL@TOTBADALONA.COM O PER 
WHATSAPP AL 651 976 517
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INFORMA'T DE COM DONAR A CONÈIXER
EL TEU NEGOCI ALS ESPECIALS DE NADAL 
93 250 24 60 - 651 976 517 
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM  

EL TOT PREPARA TRES EDICIONS
ESPECIALS DE NADAL 
 
DIVENDRES 4 DE DESEMBRE
DIVENDRES 18 DE DESEMBRE (EXTRA DE NADAL)
DIMECRES 30 DE DESEMBRE (CAP D'ANY I REIS)

Proper suplement 
NADAL
No t'ho perdis!

Proper suplement 
NADAL
No t'ho perdis!
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BARRI MANRESÀ  

Tot i que algú pugui pensar que el transit 
a Francesc Layret és d'uns anys ençà, 
aquesta fotografia de l'any 1959 ens indi-
ca que no, que ja aquell any la proliferació 
de cotxes provocava problemes de tràn-
sit i congestionava el centre de la ciutat!

Josep Cortinas/ Museu de Badalona. 
Arxiu Josep M. Cuyàs

Si voleu enviar les vostres fotos: 
badalona@totbadalona.com o 
WhatsApp, 651 97 6 517

La Badalona d'abans

LA FOTO DELS LECTORS  

Actual Avinguda dels Vents, 
a Montigalà, a principis dels 
anys 90

Foto: Maria Teresa Coll 
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Troba la teva 
revista als 

distribuïdors 
oficials del TOT 

Horari: de dilluns a dimecres de 8:30 a 15h, dijous de 8:30 
a 15h i 17h a 20h, divendres de 8:30 a 20h i dissabte de 

8:30 a 14:30
Únete a nuestra lista de difusión de ofertas en WhatsApp 

y disfruta de la mejor carne de toda badalona
Puedes hacer tu pedido por WhatsApp, paga por Bizum 

y te lo acercamos a casa.
Tradición y calidad en Mari Bellota

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Volem que els nostres clients puguin trobar el TOT al 

nostre establiment.

Horari:
 De dilluns a divendres de 9 a 13.30 i de 16.30 a 20h. 

Dissabte tarda de 9.30 a 14h i de 17 a 20.30h. 

Ferramentes, metal·listeria, fusta, eines de tall, 
serralleria, estris de cuina.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
El TOT és una revista gratuïta que la gent li agrada molt 

per les seves notícies locals i és molt buscada.

RENOVACIÓ  
Prim, 113-117
93 384 41 51
Prim, 90-92

93 384 17 62

RENOVACIÓ 
Quevedo, 18
933 839 706

RENOVACIÓ  
Canonge Baranera, 121

93 464 19 76

Horari: Obert tots els dies de 10h a 15.30h. 

Menjars per emportar.
Especialitat en arrossos i fideuas per encàrrec,

pollastres a l'ast, braves i croquetes.
Menú diari: Primer, segon, aigua i postre 7,50€

Per què continues distribuïdor del tot?
Volem tenir un detall amb els nostres clients.

Distribuïdors
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  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  
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
LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763

  CENTRE  
LA NOVA GRANJA
Prim, 177 · 933 841 153 
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 
-1922-
Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647 
PASTISSERIA
FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718 
CA ĹALBERT
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 
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 

Distribuïdors oficials
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FARMÀCIA  CAIRÓ  
Canonge Baranera 60
93 384 04 53
655 039 269

  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 BALLE-
SOL
Av. Navarra, 2
934 641 372
FORN LAIA
Av. President Com-
panys, 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 

FORNUS
Av. d'Alfons XIII, 121
936 845 950

  LA SALUT  
CLÍNICA DENTAL 
ROQUE
Antiga de València, 35
935 407 459
CARNISSERIA HER-
NANDO
Pau Piferrer, 15 · 933 
990 901
XURRERIA RODRÍ-
GUEZ
Pg. La Salut, 76
933 874 690
MERCAT LA SALUT
Marqués de Sant Mori, S/N
93 383 32 61· 649 199 883 
CARNICERIA
CHARCUTERÍA 
MARI LA EXTREMEÑA 
Quevedo, 18
933 839 706

  LLEFIÀ  
TOT POLLASTRE
Joan Valera, 18-22
Marquès Sant Mori, 116
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
DROGUERIA
PERFUMERIA L. DIAZ
Avda.Sant Mori, 69

  LLOREDA  
FORN DE PA CA LA 
FINA
Avda. Lloreda, 55 
93 603 06 15 
FORN  SWING
Catalunya, 39
934 606 670
DIETETICA SANDRA
Avda. Catalunya, 45-47 
93 387 28 24
CONGELATS ROSALIA
Avda. Catalunya, 77-79
651 11 86 10
FARMACIA  MONGUIÓ
Rambla Sant Joan, 180
933 873 893

  MANRESÀ  
RESTAURANT 
BUKKET
Ctra. de Mataró, 101
933 842 688
  MORERA  
FORN MIREIA
Morera, 92 
934 655 536
BON AREA (MORERA)
Morera, 101
933 955 012
FORN CA L’AVI MAR-
SAL  
Carrer de Sant Vicenç, 31
93 156 58 66
POMAR  
MERCAT POMAR
Avda. Primer de maig 
S/N
FORN DE PA ARTESÀ
Plaça Pomar, 3
645 45 00 32

  PROGRÉS  
FARMÀCIA PRAT
Francesc Macià  94
93 387 06 47
607 26 72 21 
FLORISTERIA 
S. VENTURA
Plaça Pep Ventura, 13

PASTISSERIA GUIFRÉ
Guifré, 259
93 387 5093 
LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280
93 348 45 76
PIT I CUIXA
Güell I Ferrer, 33 
934 643 087
LOTERIA MUSSOL 
MÀGIC
Alfons XIII, 6
933 988 296 
PERRUQUERIA 
ALFONS VIÑAS
Guifré, 95
933 837 507
CONDIS 
Guifré, 100-108 
934 646 989
JOIERIA LA PLANA
Guifré, 82
933 977 156
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

Troba la teva 
revista als 

distribuïdors 
oficials del TOT 
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Aparcament
metropolità

aparcament.amb.cat

A Badalona
ja no necessites
els parquímetres

Ni a Barcelona, Castelldefels, Esplugues, l’Hospitalet, el Prat,
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern ni Santa Coloma de Gramenet.

Perquè l’app AMB Aparcament metropolità 
unifica la gestió de l’estacionament 

a la metròpolis de Barcelona.

Descàrrega gratuïta
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