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La Setmana

Badalona posa la directa
amb nous trams de carril bici
Ciutat | Redacció

Badalona, comparada amb
altres ciutats catalanes, té un
repte des de fa anys amb els
carrils bicis. De fet, trams inacabats, pendents des de fa anys o
en espais amb poca seguretat
seria el resum d'aquest tipus de
via a la ciutat. Des de fa temps,
entitats com la Plataforma de
Promoció del Transport Públic o
la Massa Crítica, que justament
fan mobilitzacions amb bicicleta
pels carrers de Badalona, han
pressionat perquè l'Ajuntament
posi fil a l'agulla a poder tenir
una xarxa potent de carrils
bicis. Durant els darrers mesos,
i coincidint amb el canvi de
govern i l'augment dels usuaris
que utilitzen la bicicleta, per la
pandemia, Badalona ha agafat
una mica d'embranzida amb la
posada en marxa d'alguns trams
de carril bici pendents des de
fa anys. Un exemple el trobem
al passeig marítim, des de la
piscina del Centre i fins l'Anís
del Mono, amb un canvi de tram

que va entrar en funcionament
el passat estiu. També darrerament s'han pintat nous trams al
barri de la Mora, a tocar amb les
Tres Xemeneies i a la Rambla
de Sant Joan. A més, fa pocs
dies han començat les obres del
nou carril que ha d'unir el Centre
de Badalona amb Montgat. De
moment, els treballs ja han
començat al carrer Sant Bru.
Tram per connectar Badalona
amb Montgat
Fa anys que estava previst, i
s'havia presentat en diverses
ocasions, però finalment a principis d'aquest mes de novembre han començat les obres
en aquest tram per una de les
artèries principals de Badalona,
el carrer Sant Bru. En aquest nou
tram, d'un quilòmetre, entre que
va des del carrer d'en Prim fins
al carrer del Torrent de Vallmajor,
es farà un carril bici bidireccional
segregat i separat segons el
sentit amb peces separadores.
La disposició final de la calçada en aquest tram serà: carril

bici, carril de circulació, carril de
circulació i carril bici. D'aquest
carril bici quedarà pendent el
tram fins a arribar al carrer Pare
Claret.
Les obres tindran una durada
de 4 mesos i el pressupost de
l'actuació, que s'executarà en
diverses fases, és de 481.000
euros.
Tram per connectar Badalona amb Santa Coloma
Fa pocs dies s'ha senyalitzat el
primer tram del carril bici que
haurà d'unir Badalona amb
Santa Coloma de Gramenet.
Aquest carril bici transcorrerà
per la Rambla Sant Joan,
costat Barcelona, entre els
cotxes aparcats en bateria
des del carrer Baldomer Solà
fins al carrer Osca (lateral de
l'autopista). Segons ha explicat
el regidor de Via Pública, Daniel
Gràcia, s'han aprofitat les obres
d'una canonada d'interconnexió
de la xarxa freàtica municipal
per poder avançar en aquest
tram. Tot i que no estava previst,
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fer-ho ara, l'Ajuntament ha pintat
aquest nou tram. Per fer-ho,
s'han traslladat els cotxes
aparcats en bateria, prohibint
que puguin aparcar furgonetes
i camions. El regidor ha explicat
al TOT que encara manquen
alguns detalls per instal·lar-hi,
com els separadors de goma o
les senyalitzacions, que estaran
llestes en pròxims dies. Gràcia
ha admès que, tot i no estar
previst fer-ho ara, s'ha pogut fer
aquest tram gairebé "del no-res".
L'objectiu és que l'Àrea Metropolitana de Barcelona finalitzi aquest carril bici i segueixi
pel Parc de Montigalà, carrer
Apenins fins a connectar amb
Santa Coloma al carrer Mozart.
Tram per connectar Badalona amb Sant Adrià pel litoral
Durant les darreres setmanes
també s'ha estrenat un altre tram
de carril bici. Amb l'ordenació de
l'aparcament al barri de la Mora,
i la posada en marxa de la zona
verda/blava, s'ha aprofitat per
senyalitzar el tram de carril bici

que faltava per connectar el port
de Badalona amb l'entrada de
Sant Adrià de Besòs. Aquest
és un dels trams més utilitzats

de la ciutat, sobretot per anar a
Barcelona o bé persones que
arriben amb bici a les poblacions
del Baix Maresme.

L'estació Pompeu Fabra estrenarà
una estació de Bicibox
Feia temps que s'havia anunciat,
de fet des de l'any 2018, però
el projecte havia quedat aturat,
finalment durant els primers
mesos del any vinent, l'estació
de metro Pompeu Fabra estrenarà una estació de Bicibox.
Es tracta del primer aparca-

ment segur de gran capacitat
de bicicletes que tindrà Badalona en una estació de transport
públic. La previsió, segons fonts
municipals, és poder instal·lar
el segon Bicibox a l'estació de
Renfe, durant la meitat del any
que ve.
5
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Salut impulsa cribratges intensius
amb PCR al CAP del Gran Sol
Les obres del Casal d'Avis
de Can Mercader estaran
al febrer

Imatge d'arxiu del cribratge fet a Badalona durant el setembre
Coronavirus | Carles Carvajal

Fins aquest dissabte, dia
28, el Departament de Salut
ha engegat una nova onada
de cribratges intensius a vuit
municipis de la regió metropolitana nord per frenar els contagis de coronavirus, entre ells
Badalona. El Departament ha
explicat que la finalitat del cribratge és frenar l'expansió del virus
i trencar les possibles cadenes
de transmissió comunitària.
Es tracta de detectar el màxim
nombre possible de persones
infectades, ja que n'hi ha que no
presenten símptomes i poden,
sense saber-ho, transmetre el

virus a la seva família, amics i
altres persones del seu entorn.
El cribratge, al CAP del Gran Sol
de Llefià, acabarà aquest mateix
dissabte.
El risc de rebrot baixa
de 300 punts a Badalona
Aquesta setmana, el risc de
rebrot a la ciutat ha baixat dels
300 punts. De fet, els casos
diagnosticats amb PCR els
darrers 7 dies a Badalona ha
estat de 381 positius. La taxa
de reproducció de l'epidèmia
ponderada setmanalment s'ha
situat als 0.77 (l'epidèmia creix
si és superior a 1)

Setmana de desescalada
amb bars i restaurants oberts
Aquest dilluns, ha començat
el primer tram de desescalada, amb les terrasses de la
restauració obertes al 100% i
a l'interior en un 30%. També
gimnasos poden obrir, així com

el sector cultural. A Badalona,
la Guàrdia Urbana ha anunciat
més controls, per fer complir la
normativa, sobretot d'aquells
bars que tenen massa juntes les
taules de les terrasses.

Les obres d'adequació del Casal
de Gent Gran de Can Mercader
estaran enllestides el pròxim mes
de febrer. L'alcalde de Badalona,
Xavier Garcia Albiol, i la regidora
de Dona i Gent Gran, Florència Badia, van visitar dimarts el
Casal i han avançat que quan
finalitzin les obres i la situació
sanitària ho permeti el Casal es
podrà reobrir per a fer les seves
activitats habitual.
En Comú Podem presenta
al·legacions al projecte de
les Tres Xemeneies

La formació En Comú
Podem ha anunciat un seguit
d'al·legacions al projecte de les
Tres Xemeneies. Entre aquestes
al·legacions presentades destaquen la defensa de la reducció
del 36% del sostre edificable, i
no superar mai l'alçada de la nau
de turbines, una conclusió sorgida del procés participatiu que es
va dur a terme amb anterioritat.
El TOT prepara els seus
Especials de Nadal

La Revista el TOT ja està preparant els seus números de cara al
mes de desembre. En concret,
trobareu la Revista al vostre
punt de distribució habitual els
dies 4, 18 i 30 de desembre. Pel
que fa al tradicional Extra de
Nadal, enguany serà l'edició que
trobareu el dia 18 de desembre,
amb reportatges, entrevistes i
seccions nadalenques.
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El govern vol enderrocar l'antiga
caserna de la platja abans de
l'estiu
Junts demana explicacions sobre l'estat de la
piscina del Centre

Ciutat | Redacció

El temporal Glòria, del gener
passat, va malmetre diversos
edificis del litoral de Badalona.
Un d'ells va ser l'antiga caserna
de la Guàrdia Urbana, davant
del carrer Torrebadal. Aquest
edifici, a primera línia de mar,
també havia estat utilitzat pel
servei de socorrisme de la platja.
El fort temporal va malmetre
l'edifici, amb l'entrada del fort
onatge a l'interior d'aquest espai.
De fet, durant el darrer estiu, i
sense pràcticament cap obra
de millora, l'edifici va quedar
inutilitzat i l'Ajuntament va optar
per tapiar-lo perquè durant
dues ocasions hi havien accedit
ocupes. Ara, l'Ajuntament està
estudiant enderrocar aquest
espai i guanyar així uns metres
més de platja. Fonts municipals han confirmat al TOT que
s'està treballant per poder fer

El president del grup municipal de JxCAT a l'Ajuntament,
David Torrents, s'ha adreçat
al govern perquè l'informi
de l'estat en què es troba la
piscina del Centre. Torrents ha
traslladat una sèrie de preguntes al govern local sobre les
obres de remodelació i la situació actual dels seus treballadors.
Imatge de l'antiga caserna de la
platja, davant del carrer Torrebadal

desaparèixer aquest edifici
ruïnós abans del pròxim estiu.
Recordem que al costat de la
Donzella, l'Ajuntament ja va tirar
a terra la mítica rodona i ara
mateix s'ha ampliat el mirador
de la platja.

En Comú Podem reclama
que es prioritzin els drets
dels infants

Badalona En Comú Podem ha
escrit una carta a la regidora
d'Educació per reclamar que
es convoqui un Plenari de la
Taula d'Infància i Adolescència
on posar en comú propostes pels
drets dels infants. En aquesta
carta, la presidenta del Grup
Municipal, Aïda Llauradó, reclama que es reactivin les comissions de treball per garantir el
dret dels infants.
Canyadó demana millorar
la pista de bàsquet del
barri

Veïns d'Enric Borràs demanen pacificar el carrer

Un grup de veïns del carrer
Enric Borràs, al Centre, han
engegat una campanya per
pacificar aquesta via. Els veïns
han penjat cartells i pancar-

tes per demanar una reducció
del trànsit i soroll. El veïnatge
assegura que cada dia passen
per aquest carrer més de 800
autobusos.

L'entitat de veïns de Canyadó
ha realitzat, aquest dijous al
matí, un acte reivindicatiu per
demanar la neteja i manteniment de la pista de bàsquet del
barri. Segons l'associació, des
de fa temps la pista de Canyadó
presenta un estat de degradació
important, tant el terra com les
cistelles.
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Incertesa i esperança per
afrontar la Fira de Nadal de la Plana
Nadal | Noelia Villar

La Fira de Nadal de la Plana
obre aquest mateix divendres
les seves parades. Enguany,
la fira nadalenca s'adaptarà
aplicant totes les mesures que
marqui la llei mitjançant cintes
de senyalització per evitar el
contacte, gel hidroalcohòlic
cada tres metres, mascaretes,
distància de seguretat entre
les casetes i passadissos més
amplis, segons han explicat
els seus organitzadors. Tot i
que no es preveu un aforament
limitat, en el cas de descontrol s'aplicaria un sentit únic,
segons expliquen al TOT els
seus responsables. Pel que
fa a les parades, aquest any
ha disminuït la quantitat per
la por i incertesa dels firaires.
També s'ha reduït el personal
de la part tècnica, muntatge i
col·laboració externa per la Fira.
Aquestes mesures han suposat
un seguit de conseqüències
econòmiques a causa de la
falta de grans comandes i la
cautela a l'hora d'invertir. Tot i
això, el confinament perimetral
municipal afectarà positivament
a la fira sobretot els caps de
setmana i l'horari es mantindrà
des del 27 de novembre, fins al
23 de desembre, de 9h a 21h.
Una fira on trobar tot el
necessari per "fer Nadal"
Com cada any, a la fira de
la Plana podreu trobar tot el
necessari per guarnir casa
vostra. Des d'arbres naturals
i artificials, a llums, garlandes
i pessebres, amb les seves
figures, de tota mena. D'altra

Imatge del muntatge de la fira, aquesta setmana

banda, enguany no tindrà lloc
la tradicional recollida de joguines organitzada per la pàgina

de Facebook, "Tú no eres de
Badalona si no" per l'actual
situació sanitària.

Unes llibretes

diferents de BADALONA!
Regala’t i anota les teves vivències!

A la venda a:
· Quiosc La Plana
· Ona (Carrer Sant Pere, 29)
· Can Boter (Canonge Baranera)
· Abacus (Francesc Macià)
· Llibreria Somnia (C. Guifré, 153)
Imprès a www.artesgraficasvenus.com
9
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Badalona substitueix la cavalcada
per un campament reial a Montigalà
Montgat i Tiana encenen
els llums de Nadal

Mapa del Campament reial a Montigalà
Nadal | Carles Carvajal

Badalona substituirà la tradicional Cavalcada de Reis per
un Campament Reial instal·lat
al Parc de Montigalà on els
Reis d'Orient i el seu seguici
rebran els nens i nenes des
del 28 de desembre al 5 de
gener. Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran en helicòpter al
camp de futbol del Badalona
el dia 27 de desembre, a les
12h, i podran ser visitats amb
cita prèvia –menys el 31 de
desembre i l'1 de gener- entre
les 17h i les 21h del vespre. Per

evitar aglomeracions, caldrà
cita prèvia per visitar el campament. El consistori ha dissenyat
el circuit perquè el puguin visitar
unes 600 persones en grups
de sis persones com a màxim
cada mitja hora. Si la demanda
fos molt gran, es podria doblar
aquesta xifra fent dos circuits. A
més, a partir del 28 de desembre, i també fins al 5 de gener,
quedarà instal·lada la Fàbrica
de Joguines a l'Escorxador,
també amb cita prèvia. Totes les
cites prèvies estaran disponibles, d'aquí a pocs dies, al web
municipal, www.badalona.cat.

Badalona encén els llums de Nadal
durant aquest cap de setmana
Des d'aquest dijous, 26 de novembre, la ciutat ha començat a
encendre els llums de Nadal. La
Salut ha sigut la primera zona
que ha inaugurat la campanya
nadalenca. Aquest divendres, a
les 19h, s'encendrà els llums de
l'Arbre de Nadal de la plaça de
la Vila i la resta de l'enllumenat

nadalenc. Dissabte, a les 19h,
serà el torn de l'Arbre de Nadal
de Llefià, a la cruïlla dels carrers
Juan Valera amb Marquès de
Sant Mori. La propera setmana
s'encendran els llums de diverses boles gegants als barris de
Bufalà, la Morera, Lloreda i el
Gorg.

El pròxim 4 de desembre, a
les 19h, Montgat encendrà
els llums nadalencs amb un
petit acte a la plaça de la Vila.
D'altra banda, Tiana encendrà, aquest mateix dissabte, el
tradicional Arbre de la plaça de
la Vila. L'Ajuntament ha preparat un espectacle de mapping,
amb cites prèvies, durant les
tardes d'aquest dissabte i
diumenge.
Campanya nadalenca per
comprar als comerços de
Montgat

L'Ajuntament de Montgat ha
engegat la campanya de suport
al comerç local amb el lema
"Ara et toca a tu, aquestes festes
compra a Montgat". La iniciativa
té com a objectiu dinamitzar la
compra de proximitat i donar
suport als establiments del poble
que han patit la difícil situació
derivada l'aturada temporal de
l'activitat a causa de la pandèmia.
Tiana prepara un calendari
d'advent del comerç local

D e s p r é s d e l 'èx i t q u e va
tenir el Calendari d'Advent
de Tiana, l'any passat,
l'Ajuntament vol repetir la
iniciativa aquest Nadal. El
consistori s'encarrega del
disseny i la producció dels
calendaris i el comerç local
oferirà petits obsequis per
completar aquest calendari
d'advent tianenc.
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S’acosta el
Nadal al Port
de Badalona!

Des del Port estem preparant un Nadal ben especial,
seguint sempre les recomanacions sanitàries per garantir
que tothom pugui gaudir d’unes festes segures al mar!
Estigueu atents i atentes a les nostres xarxes, aviat us informarem
de les activitats festives per aquest Nadal 2020

Port Esportiu i Pesquer de Badalona
T 933 207 500 · port@marinabadalona.cat
www.marinabadalona.cat

MARINA.indd 1

Port de Badalona
@PortdeBadalona
@portdebadalona
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La setmana en imatges
1|
2|
3|
4|

Badalona commemora el Dia dels Drets dels Infants amb un acte a la plaça de la Vila
El Màgic Badalona reivindica que és un espai segur i demana poder obrir de nou
L'arbre de Nadal de la Plaça de la Vila ja ha quedat instal·lat i s'iluminarà aquest divendres
El personal de TUSGSAL fa una donació de material sanitari a diversos centres educatius
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Centre Mèdic Quirónsalud Digest amplia
la seva oferta d’especialitats a Badalona
El Grup Quirónsalud arriba a Badalona amb
la incorporació de Centre Mèdic Quirónsalud
Digest a la seva xarxa assistencial, grup d’atenció
ambulatòria de referència a Badalona, que
compta amb més de 120 professionals. Ubicats
en ple centre de Badalona, al carrer dels Arbres
nº 53 i carrer d’Alfons XII nº17, el Centre Mèdic
Quirónsalud Digest aposta per continuar ampliant
l’oferta de serveis a Badalona amb la seva àmplia
cartera mèdica amb més de 30 especialitats i
equips diagnòstics.
El seu tracte personalitzat al pacient, juntament
amb professionals reconeguts per la població, i la
seva inversió en tecnologia converteixen el centre
mèdic en un referent de la salut a Badalona.
A Centre Mèdic Quirónsalud Digest comptem
amb una gran Unitat de Traumatologia, coordinada per IRITEB, on tractem totes les patologies
relacionades amb aquesta especialitat. Gràcies
al nostre equip multidisciplinari, liderat per Dr.
Novell, la Unitat de Traumatologia ofereix un
servei d’atenció individualitzada i personalitzada
per a cada pacient. Els nostres professionals
superespecialitzats en diverses articulacions del
cos humà juntament amb l’equip de diagnòstic
per la imatge i la qualitat assistencial que ens
avala, ens defineix com a Unitat de Traumatologia
referent a Badalona.
A més, comptem amb un servei d’urgències
traumatològiques de dilluns a divendres de 9 a
20h ininterrompudament, al carrer d’Alfons XII
nº17.
El Grup Quirónsalud inicia la seva presència i

l’oferta assistencial a la zona de Badalona, on
pretén continuar creixent mitjançant les noves
instal·lacions del Centre Mèdic Digest, així com
altres projectes en què ja s’està treballant. Els
pacients disposen d’un accés més senzill als

hospitals del Grup Quirónsalud a la província
de Barcelona (Hospital Quirónsalud Barcelona,
Hospital Universitari Dexeus, Centro Médico
Teknon i Hospital El Pilar). El Grup Quirónsalud
és el grup hospitalari líder a Espanya i, juntament
amb la seva matriu Fresnius-Helios, també a
Europa. Compta amb més de 40.000 professionals en més de 130 centres sanitaris, entre els
quals hi ha 49 hospitals que ofereixen prop de
7.000 llits hospitalaris.

Centre Mèdic Quirónsalud Digest
C/ Arbres, 53 08912 Badalona Barcelona
93 389 00 22 | centremedic@digest.cat
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Esports
Un retorn a la pista,
imperial (69-99)

El Badalona guanya
al Sagnier (0-1)

També triomf important d'un CF
Badalona que acumulava tres
empats seguits. El conjunt de
Manolo González va guanyar
El Prat al seu camp amb una
diana d'Esteban Aparicio al
segon temps i aquest diumenge rep l'Espanyol B a l'Estadi
(12:00 hores). Per la seva part, el
Seagull va patir la primera desfeta de la temporada a casa davant
l'AEM (0-2), tot i que manté el
lideratge en solitari. A la mateixa
hora que els escapulats, juguen
les 'gavines' a Saragossa.

Bàsquet | Manel Expósito

Després de 21 dies sense
disputar un partit de la Lliga
Endesa, la Penya ho va fer
per la porta gran. El conjunt
de Carles Duran va superar
el GBC al pavelló Gas c a
amb una autèntica exhibició
ofensiva (14/20 triples) i una
sòlida deVladimir Brodziansky va ser el jugador verdi-negre més destacat amb
31 de valoració, 23 punts, 6
rebots i 6/6 en triples. El va
seguir Xabi López-Arostegui, amb 23 de valoració, 14
punts i 6 rebots.
Aquesta setmana no hi

haurà competició domèstica
i tres jugadors del Joventut mar xen amb la seva
s e l e c c i ó. Fer an B a s s a s i
Xabi López-Arostegui amb
la selecció espanyola i
Vladimir Brodziansky amb
Eslovàquia.
Els badalonins aprofitaran
aquesta setmana sense
partits per recuperar les tres
baixes que ara mateix té la
plantilla: Nenad Dimitrijevic,
Pau Ribas i Arturs Zagars.
Dissabte 5 de desembre serà
el pròxim par tit a la ACB,
amb la visita del Casademont Zaragoza a l'Olímpic
(20:45 hores).

El Beach Tennis Badalona
aposta per formar
jugadors amb una Escola

El pròxim pas de la Beach Tennis
Badalona és iniciar una Escola
formativa per continuar arrelant
la pràctica d'aquest esport
emergent a la ciutat i créixer.
La platja del Pont del Petroli
és la "instal·lació" escollida per
la Junta Directiva, per la seva
amplitud i una ubicació idònia
arran de visibilitat.
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Opinió
FA 15 ANYS ERA NOTICIA

S'inaugurava
la plaça Carme
Guasch, al barri
de Casagemes
El 28 de novembre d'ara fa 15
anys, de l'any 2005, s'inaugurava
la plaça Carme Guasch, a
Casagemes. L'acte va comptar
amb la presència dels fills de
la Carme Guasch i de la llavors
alcaldessa, Maite Arqué i va
consistir en la lectura d'uns
quants versos de la Carme
Guasch, la lectura per part d'una
de les seves filles d'un text amb

què volien donar a conèixer una
mica la seva mare i un parlament de l'alcaldessa. A més, van
celebrar-se diferents activitats
lúdiques, pensades sobretot
pels nens i nenes que van anar
a gaudir del nou espai, a més

d'un parell de circuits viaris (per
bicicletes) dins de l'aparcament
d'Engestur que també va quedar
inaugurat sota la plaça. En
aquesta zona trobem diversos
serveis, com l'oficina de Treball
o el CAP Martí i Julià.

Avui hem dedicat una
horeta a recollir residus a
al #parcserraladamarina a
#Badalona dins la campanya #plasticXnatura Hem
trobat a part de les deixalles
habituals,un aparell d'aire
condicionat i una urna
funerària @AntoniCussó
Tot l'any aprofitem el luxe
de viure al costat del mar de
#Badalona @murifigueroa
En Xavi Morera de l'Enològic
s'ha inventat el còctel per
emportar. I tu a casa hi
poses el gel. A la vostra
salut, mentre dilluns hi anem
tornant... #Badalona @iuforn
#TOTBADALONA A INSTAGRAM

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

Aquesta setmana:
Creus que aquest Nadal
s'ha de destinar més pressupost per incrementar
l'enllumenat nadalenc als
carrers de Badalona?
No, no cal més pressupost
90%
Sí, s'ha de destinar més
pressupost 10%

EL PERSONATGE

Willy Toledo, nou
veí del Centre de
Badalona
Guillermo Toledo Monsalve,
més conegut com a Willy
Toledo, és un actor i productor de teatre, membre del
grup Animalario, i un activista
polític. La defensa de les seves
idees polítiques d'esquerra
l'ha convertit en un personatge molt mediàtic. Des de fa
uns mesos, segons ha pogut
confirmar el TOT, Toledo viu
al Centre de Badalona. De fet,

l'actor fa vida en molts espais
de la ciutat i ja és habitual de
molts establiments i botigues
badalonines. Justament, la
setmana passada, l'actor Willy
Toledo va participar en directe
al programa de Risto Mejide,
Todo es mentira, en directe
des de la Rambla de Badalona. Una vegada més, aquesta
entrevista, va ser molt comentada a les xar xes socials.
Dissabte, en una entrevista
a Catalunya Ràdio, Toledo
afirmava que havia vingut a
viure a Badalona per amor i
perquè la seva actual parella
és una professora badalonina.

690 vots

Pròxima pregunta:
La teva empresa et permet
fer teletreball durant
aquests darrers mesos?
Sí, puc fer teletreball
No, no puc fer teletreball

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT

Olga Una: Si quedeu per dinar enlloc de sopar o sopeu d'hora
de 19 a 21:30, us podeu juntar amb 5 familiars mes. I com hi
ha la nit de Nadal, Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis
Dri Knight: Agafem un bol de crispetes i mirem les notícies
dels dies 25 i 1. A veure si tothom ha respectat el toc de
queda. Segur que ningú se'l passarà pel forro eh?
Josep Janer: No durarà ni de Nadal a Sant Esteve que tornaran a pujar els contagis per poder comprar els típics regals
17
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La Venus de Badalona,
40 anys del seu retorn a la ciutat

Trobareu més
informació sobre
la Venus de
Badalona al web
del TOT

| Esther Gurri, tècnica

del Museu de Badalona

L'any 1934, Joaquim Font i
Cussó, en un informe inèdit,
narrava d'aquesta manera
la troballa de la Venus: "El
carrer, o millor dit carretera, ja que es tractava d'una
carretera, tenia aproximadament cinc metres d'ample i
a la part de baix, o costat de
mar, en aquest segon afermat,
vàrem trobar-hi un embornal
rodó que comunicava directament amb la claveguera; al
costat de l'embornal, dintre
un sot que en temps de pluja
devia ésser un xaragall ple
d'aigua i fang, bocaterrosa,
hi sortí un tors de marbre de
0,28 metre d'alt, corresponent
a una petita Venus, finíssimament esculpida. Hom pot
creure que, procedent d'un
saqueig, fou llençada allà en
un moment indeterminat del
segle III."
Aq u e s t a c l ave g u er a e s t à
situada molt a prop de casa de
Quint Licini Silvà Granià, de la
qual avui en dia podem visitar
una part del jardí o peristil, on
sembla que la Venus podria
haver decorat una font o un
brollador del jardí d'aquesta
casa, construïda a finals del
segle I dC.
CARRER DE CAN CAMPMANY
CANYET

Can Campmany és una antiga
masia de Canyet, documentada ja al segle XV. Al llarg dels
anys ha rebut diversos noms:

La petita escultura de marbre
que representa Venus, es
recolza sobre la cama esquerra i té lleugerament flexionat el genoll dret. La factura
és molt acurada i el modelat
molt suau, producte evident
d'un taller, possiblement itàlic,
especialitzat en aquest tipus
de peces, inspirades en la
famosa Venus de Cirene,
encara que aquesta està inclinada cap al costat contrari.
Es poden trobar escultures
d'aquest tipus a tota la conca
mediterrània: els exemples

més propers, tot i la diferència de mida de les peces, els
tenim a Empúries, Tarragona
i Elx, però també n'hi ha en
altres punts més allunyats
com Jerusalem o Egipte.
Darrera l'esquena li cauen dos
flocs de cabell rinxolat, coll
avall fins les espatlles, això
vol dir que deuria portar el
cabell recollit amb una o dues
trosses, com altres Venus
més conegudes: la Venus de
Cnidos, la Venus de Cirene
o la Venus Capitolina, que
podem veure senceres als

mas Serrahima, mas Serra o mas
Martí. Tot i que el nom es va fixar
fa poc temps al nomenclàtor, en
alguns plànols ja s'esmentava.
Tots els carrers de Badalona. Museu Badalona,
2003. Margarida Abras, Montserrat Carreras i
M. Dolors Nieto
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Cultura
Museus de París i Roma.
També a la part del darrera hi
observem les restes del que
podria ser una ala del seu fill
Cupido que sovint trobem al
seu costat. Aquesta Venus
és interessant artísticament
perquè està inspirada en els
cànons de Praxitel·les (escultor grec del segle IV aC, que
va marcar un estil pel que fa
a les proporcions del cos),
molt apreciades en època
hel·lenística i romana.
85 anys de la seva troballa
L'any vinent farà 85 anys de
la seva troballa. La Venus
va ser exposada després
de la seva troballa, al petit
Museu amb les troballes, que
l'Agrupació Excursionista de
Badalona tenia al carrer del
Pinzell (actual carrer de Sant
Anastasi). Però amb l'arribada
de la Guerra Civil, les restes
de arqueològiques de la Torre
Vella foren sepultades i el 1940
L'Agrupació Excursionista és
clausurada i les peces del
Museu es portaren a l'aleshores
anomenat Museo Arqueológico
Provincial, actualment Museu
d'Arqueologia de Catalunya.
Amb l'arribada dels Ajuntaments democràtics, es demanà
el retorn de la Venus, que va ser
exposada denou a Badalona
el 19 d'octubre de 1980 així
com: la Tabula Hospitalis, les
pollegueres de bronze i l'estela
ibèrica de Can Peixau. No va
ser fins el juliol del 2007 que
van tornar bona part de les
peces, però encara no s'ha
retornat la totalitat confiscada
el 1940.

Jorge Javier actua al Zorrilla
coincidint amb la seva reobertura

Teatre | Redacció

Després de més de 40 dies
tancats, els teatres poden
tornar a obrir amb el 50% del
seu aforament habitual. Els
teatres badalonins recuperaran, de mica en mica,
la seva ac tivitat habitual.
Aquest mateix dissabte,
28 de novembre, el Zorrilla
tornarà a obrir amb un dels
badalonins més mediàtics,
J o r g e J av i e r Vá zq u ez .
L'espectacle "Desmontando
a Séneca" serà la primera
obra que es podrà realitzar
i ho farà aquest d is s abte
a les 20.30h. Es podrà fer,
a i xò sí, te n i nt e n c o m pte
qu e es m anté el c o nfinament perimetral municipal
del cap de setmana i que
l'entrada a un espectacle no
servirà com a salconduit per
trencar aquest confinament.
Sí que ho serà, en canvi,
per retornar al domicili més

tard de les 22h, sempre que
es tracti del mateix municipi. D'altra banda, pel que
fa als altres dos espectacles previstos aquest cap
de setmana: l'espectacle de
flamenc El Yiyo y su troupe
i el familiar Black Music pels
més menuts, no es podran,
malauradament, dur a terme.
Le s re s p e c t i ve s c o m pan yies i Badalona Cultura han
decidit, finalment, ajornar-los
per a més endavant.
Els cinemes del Màgic
treballen per obrir aquest
mateix divendres
Si no hi ha cap entrebanc,
a q u e s t m a t e i x d i ve n d r e s
els cinemes Ocine Badalon a t o r n a r a n a o b r i r. E l s
r e s p o n s a b l e s d 'a q u e s te s
sales de cinema, al moment
de tancar aquesta edició,
estaven ultimant poder tornar
a programar estrenes a les
sales badalonines.
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Entrevista
Parlem amb en Marc Agustí i en Guillem Ramos,
emprenedors badalonins i fundadors de l'empresa Greemap
Com va néixer la idea
de crear una empresa
Greemap?
La idea de crear Greemap neix
arran de conèixer la paulownia
en un viatge a la Xina. Ja havíem
sentit parlar d'ella, però va ser
veure-la i poder-la tocar quan
vam pensar tant el Guillem com
jo: "I si intentem introduir-la en
el nostre mercat?" Sabíem del
seu potencial, ja que al continent
asiàtic s'utilitza des de fa milers
d'anys, però clar, aquí a Europa
era una varietat totalment desconeguda.
Com a emprenedors que som, ja
que no és el primer negoci que
muntem, ens vam aventurar, i
aquí estem. Amb ja més de 20
distribuïdors a tot el país i amb
projecció de començar a treballar amb empreses estrangeres.
Que és la fusta "Paulownia" i
perquè s'utilitza?
La Paulownia la descriurem
com una fusta neta de nusos,
amb una veta molt atractiva, on
la seva principal propietat és
la lleugeresa. Té una densitat
de 270 Kg/m3, pel que arriba
a pesar la meitat que el pi! A
més, té una gran estabilitat
dimensional, bona resistència
a la humitat i grans propietats
com aïllant tèrmic i acústic.
Que més li podem demanar?
R e s p e c te a l s s e u s u s o s,
podem trobar la paulownia en
mobiliari de bany i cuina, en
tot aquell equipament aquàtic
i fins i tot, en saunes, instruments musicals o finestres.
Com veieu, és molt versàtil
i com ens agrada dir, estem
davant la fusta del futur.

Una cosa atípica és que
planteu arbres? Com ho feu?
Així és! A l'iniciar el projecte, el
Guillem em va comentar que
no entenia el projecte si no
podíem tornar al planeta, "allò
que li preníem". Lògicament,
necessitàvem arbres per la
nostra activitat diària, ja que
Greemap anava a néixer com el
principal fabricant europeu de
taulers de fusta de paulownia.
Bé, doncs abans de començar
amb l'activitat, ens vam proposar la missió de veure com ho
podríem compensar, i va ser
aquí on vam donar amb Tree
Nation. Ells són una plataforma
que busca ajudar a reforestar el
planeta i que alhora particulars
i empreses puguin compensar

les seves emissions de CO2,
que no són poques.
On us podem trobar?
A Badalona tenim unes petites
oficines a la Plaça Patí de Vela 2,
encara que la nostra fusta aquí
a Catalunya la podreu trobar als
diferents magatzems de Fustes
Esteba. És un dels nostres
distribuïdors, i a remarcar, dels
primers que van apostar-hi.
Segur que si els hi preguntem,
no se'n penedeixen!

Podeu llegir
l'entrevista
sencera
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Agenda

*Els horaris s'han
actualitzat per l'actual toc
de queda. A darrera hora
poden cancelar-se.
Consulteu també
l'organització de cada acte

BADALONA
DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE
Encesa dels llums i arbre de
Nadal de la Plaça de la Vila,
durant la tarda de divendres
Exposició sobre els 20 anys
de l'editorial del Pont del Petroli, a l'Espai Betúlia
Exposició "Veus d'arpillera
pels Drets dels Infants", fins
el 29 de gener, a la Fundació
Ateneu de Sant Roc
Cicle cinema Aprop, amb el film
President Mitterrand, 19h, Círcol

Fira de Nadal a la plaça de la Plana
De 9h a 21h, fins el 23 de desembre

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE
Exposició "Elogi del malentès",
fins el 17 de gener, al Centre
Cultural El Carme
Encesa de l'arbre de Nadal al
barri de Llefià, a la cruïlla dels
carrers Juan Valera amb Marquès
de Sant Mori
Teatre, "Desmontando a Séneca" amb el badaloní Jorge Javier
Vázquez, 20.30h, Teatre Zorrilla

DIUMENGE 29 DE NOVEMBRE
Exposició sobre Evarist Arnús, 1820-1890, al Museu de
Badalona (darrer dia per visitar
l'exposició)

DILLUNS 30 DE NOVEMBRE
Cicle musical "Per fi és dilluns!",
música en directe, 19.30h, Escola
de Música Moderna de Badalona

DIVENDRES 4 DE DESEMBRE
Teatre amb l'obra "Ramon"
de Mar Monegal, a les 20:30h,
al Teatre Principal

DISSABTE 5 DE DESEMBRE
22a Mostra de Pessebres de
Badalona, fins el 6 de gener, a la
Sala El Refugi. (feiners de 17h a
20h i dissabtes i festius amb cita
prèvia al 647.458.851, trucar de
17h a 20h)

MONTGAT
DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE
Sessió de Curtmetratges
d'animació infantil. A les 18h
Sala Pau Casals (cas que la
situació epidemiològica ho
requereixi la sessió serà onli-

ne) Biblioteca municipal Tirant
lo Blanc

DIVENDRES 4 DE DESEMBRE
Encesa dels llums de Nadal,
amb la participació d'alumnes
de l'escola de música Ritme i So.
A les 19 h a la plaça de la Vila

TIANA
DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE
L'hora del conte: Fàules de la
Fontaine, a les 18h, a la Biblioteca de Can Baratau. Cal inscripció prèvia, aforament limitat
Club de lectura: La gent
d'Hemsö, d'August Strindberg.
Coordina: Toni Sala, a les 19h, a
la Biblioteca Can Baratau
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3 de desembre: dia Mundial de les
persones amb discapacitats diverses
Entitats | Redacció

El dia Mundial de les persones
amb discapacitats diverses, que
se celebra mundialment el 3
de desembre, té com a finalitat
fomentar els drets i el benestar de les persones que tenen
algun tipus de discapacitat per
tal d'assolir la participació plena
i la igualtat d'oportunitats per i
amb les persones que presenten
diversitat funcional. A Badalona, des de l'entitat Deixem de
Ser Invisibles (DSI), han volgut
enviar un missatge al comerç
local per eliminar les barreres
arquitectòniques que encara
tenen molts establiments de
la ciutat. Des de l'entitat DSI

consideren que el cost de fer
accessible les botigues és petit,
habilitant una petita rampa per
poder entrar, i donar servei a
un 10% de la població d'edat
avançada o amb un problema de
diversitat funcional. Coincidint
amb el dia Mundial de les persones amb discapacitats diverses,
des del DSI han fet aquest prec
al comerç de proximitat.
Actes pendents
de la situació sanitària
Durant el dia 3 de desembre, enguany serà dijous,
s'organitzen diverses activitats amb la participació de les
entitats de la ciutat que treballen en l'àmbit de les persones

discapacitades, com Deixem
de Ser Invisibles. Al moment
de tancar aquesta edició del
TOT, s'estava a l'espera de
poder confirmar si els actes
d'aquest dia Mundial de les
persones amb discapacitats
diverses poden realitzar-se,
com cada any, a la plaça de la
Vila. L'Ajuntament de Badalona
comparteix el contingut de la
Convenció Internacional sobre
els Drets de les Persones amb
Discapacitat de les Nacions
Unides, que té la vocació
d'impulsar el reconeixement
de les persones amb diversitat
funcional com a subjectes de
drets humans en igualtat de
condicions.
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Alfa

IMMOBILIÀRIA
H I P O T E Q U E S

BADALONA
CENTRE-MAR

ATENCIÓN si usted quiere vender su piso
LEA este anuncio atentamente

NO LE COBRAMOS NADA
SI NO VENDEMOS, NO COBRAMOS
Este es nuestro compromiso
y se lo damos por escrito
¿ Quiere vender con todas las GARANTÍAS ?
Mas de 20 años de Experiencia nos avalan
Compra, venta y alquiler de todo �po de inmuebles
Asesoría Inmobiliaria, jurídica y ﬁnanciera
Tramitación de hipotecas al 100%
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L’Habitatge, peça clau
de l’estat del benestar
Garantir l’accés a
l’habitatge és garantir un
espai de seguretat i dignitat per a moltes famílies.
Una de les causes que pot
incrementar la pobresa i el
risc d’exclusió social, fins
i tot per a persones que
tenen un treball és que un
preu de l’habitatge molt
alt, també un dels impediments per a l’emancipació
de les persones joves és
la dificultat d’accedir a un
habitatge, fet que endarrereix l’edat per tenir fills i
fer un projecte vital propi.
Per això és tan important
que les administracions
posem les eines necessàries per garantir-ne un
accés estable i a un preu
accessible. Sense això,
altres polítiques de lluita
contra la pobresa i exclusió no poden tenir èxit,
perquè l’habitatge és la
peça clau de l’estat del
benestar.
És urgent que les
administracions garanteixin l’accés a un habitatge
amb el desenvolupament
de polítiques públiques
a favor de qui més ho
necessita i que exigeixin
que els grans tenidors

assumeixin també la seva
responsabilitat social.
Als bancs, com a grans
tenidors, els hem d’exigir
el retorn dels diners amb
què els vam rescatar al
2008. És important que la
ciutadania exigim aquest
retorn, especialment en
un moment tan complic at c o m e l qu e v i v i m ,
arran de la pandèmia, on
moltes famílies han vist
reduïts els seus ingressos i fins i tot els han vist
desaparèixer. No volem
més famílies vulnerables
expulsades de casa seva
sense una alternativa.
Dos bons exemples són
les mesures impulsades
des del govern català i el
Parlament de Catalunya
recentment com són la
Llei de regulació del preu
dels lloguers i el retorn
social del rescat bancari a través de la Sareb o
“ banc dolent”. Accions
q u e p re te n e n m ill o r a r
les condicions d’accés a
l’habitatge i canviar d’arrel
la pro ble màtic a . D ues
mesures en defensa de la
ciutadania, com també ho
és el decret llei urgent per
frenar els desnonaments

aprovat pel govern català
aquesta mateixa setman a . A c c i o n s v a l e n te s ,
malgrat ser conscients
que les nostres competències en la matèria són
limitades. Perquè qui
tindria la clau a les seves
mans, el govern espanyol,
no ho fa.
Davant d’un mercat que
expulsa moltes famílies,
desenvolupar polítiques
d e tin e n ç a al te r nativa
d’habitatge per garan tir- ne l’accés a tota la
població ajuda a donar
resposta a les necessitats
de col·lectius més vulnerables davant el mercat,
com poden ser les persones joves i els col·lectius
en risc d’exclusió social.
Col·lectius que són expulsats pel mercat tradicional. I aquí el paper del
món local és clau. Hem
creat legislació i iniciatives que cerquen alternatives al desnonament
com la mediació i forçar
ac ords a banc s i fons
d’inversió a oferir lloguer
s o c i a l , fe t q u e s ’e s t à
donant ja en molts casos
de desnonaments durant
aquests mesos.
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Publicitat

Els governs republicans
estem compromesos
amb la defensa del dret a
l’habitatge digne i per això
des dels nostres espais
de governança impulsem
i d efe ns e m p o lí ti q u e s
com l’ajuda a la rehabilitació, posar a disposició
solars en règim de cessió
d'ús per la construcció
d ' habi tatg es c o o p e ra tius en règim de lloguer
social, treballar conjuntament amb entitats socials
per adquirir habitatges
i posar-los a disposició
de qui més ho necessita
o plans per rejovenir el
centre del municipi amb
projectes de masoveria
urbana, especialment
destinats a persones
joves.
A Badalona tota aquesta
situació és especialment
sagnant p e r la man c a
de polítiques actives
en matèria d’habitatge.
Tenint, a més, 173 famílies
esperant l’assignació d’un
h a b i t a tg e d e l a M e s a

d’Emergència Social. És
totalment inadmissible
que hi hagi persones
esp erant un habitatge
de lloguer social des del
2018!
En aquest sentit, des del
g r u p m u n i c i p al d ’ E R C
Avancem - MES , hem
exigit al govern del Partit
Popular que implementi
mesures concretes, com
la cessió d’immobles per
a lloguer social a través
de la Sareb, que faci un
acompanyament real a
les famílies per accedir
a un contracte de lloguer
privat o que impulsi
noves construccions
d’habitatges per a lloguer
social.
Pel que fa a l’IBI, els
republicans considerem
que cal impulsar la implementació d’un recàrrec
del 50% en els pisos buits
i una bonificació de fins al
95% per a lloguers amb
renda limitada, així com el
suport a la rehabilitació i
manteniment dels edificis

José Rodríguez
Diputat d’Esquerra Republicana
al Parlament de Catalunya

més antics i la creació
d ’u n c e ntre d ’e s t ad a
temporal per emergències habitacionals.
N o e ns he m d ’o blidar,
tampoc, de la pobresa
energètica. Un problema
que afecta les llars més
vulnerables i al qual les
administracions han de
donar una resposta clara
i contundent.
Finalment toca assen yalar que per poder dur
a terme a bon por t les
mesures que proposem,
és imprescindible un
reforç urgent de l’Oficina
Local d’Habitatge, tant
amb recursos humans
i materials com amb el
disseny d’un Pla Local
d’Habitatge seriós,
amb ampli consens al
Ple municipal i amb el
suport de les entitats que
treballen per la defen sa de l’habitatge, tant a
curt termini com en una
projecció per als propers
20 anys. Només així ens
en sortirem.

Anna Maria Lara
Regidora d’ERC Avancem-MES
a l’Ajuntament de Badalona
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5 Consells de professionals
per a decorar el teu apartament

CM

MY

CY

CMY

api.cat

L a decorac ió d ’un pis és
fonamental per a projectar
el teu propi estil i aconseguir
que un immoble es converteixi
en la teva llar. Hi ha una gran
diversitat de tipus de decoració, i la creativitat de cadascun de nosaltres és important

també per donar-li aquest toc
personal que diferenciarà la
nostra casa de qualsevol altra.
Aquests consells de professionals de la decoració us
ajudaran a convertir la vostra
llar en lloc idíl·lic on viure.
Els colors
Si la nostra llar és petita i poc

K
lluminosa, és primordial potenciar la decoració de manera
adequada per a ampliar la
lluminositat de l’espai, encara
que sigui escassa. Per a això,
farem servir els colors a les
parets, tèxtils i mobles en
una gamma neutra i freda.
Els colors que s’inclourien en
aquesta classificació serien

• Cuines		
• Parquet
• Banys		
• Reformes integrals
• Instal·lacions
• Aixetes		
• 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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els blancs i els grisos en una
tonalitat poc densa. Podem,
de totes maneres, donar-li
un toc personal a l’estada

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

amb colors més càlids, però
sempre de manerapuntual i
tenint en compte que el que
s’ha de destacar és l’espai,
amb colors clars i neutres
perquè es reflecteixi la llum.
Els miralls
Un altre aliat que ens ajuda a
donar una sensació d’augment
de l’espai i a destacar la
luminositat son els miralls .
A més de tractar-se d’elements
decoratius de primer ordre, ja
que existeixen miralls esplèndids i adaptats a qualsevol
estil, aquests ens proporcio-

nen diversos avantatges quant
a la decoració. D’una banda,
compleixen una funció bàsica
que és la de reflectir el que
tenen davant. Per això, l’espai
es multiplica automàticament
i, si es col·loquen davant d’una
finestra, potenciaran la claredat que emani d’aquesta.
L’ordre i l’organització
L’ordre és una virtut per a
qualsevol espai, i en una llar
pot arribar a ser obligatori,
sobretot en pisos petits. La
decoració no només es crea
gràcies a elements ornamen-
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tals, sinó també a un mobiliari pràctic i funcional. Hi ha
elements molt decoratius
que ens permeten mantenir
ordenada de forma adequada
una estada, d’una manera útil
i pràctica. La funcionalitat d’un
moble convertirà la nostra llar
en un lloc més còmode, que

ens facilitarà el dia a dia, tenint
en compte que la nostra casa
no és un museu, sinó un lloc
per a viure-hi.
Redecorar mobles i espais
No us preocupeu si voleu
decorar la casa però disposeu d’un pressupost limitat.

La decoració també requereix creativitat, i en algunes
ocasions podem donar-li un
aire nou al nostre pis sense
haver de gastar molts diners.
Per exemple, podem pintar
els mobles que ja estan
una mica antics o passats
de moda per donar-los un
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aire diferent. Una còmoda
anodina pot convertir-se en
el centre de totes les mirades
amb una bona capa de pintu-

ra. D’altra banda, una cuina
on els mobles estiguin en
bon estat, però amb un color
que li dóna un aire antiquat,

pot cobrar vida pintant-la de
blanc o de gris, per donarli un toc vintage o un look
nòrdic.
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Les plantes
Finalment, us recomanem
decorar la llar amb plantes
per donar-li un toc de frescor
a les estades. La majoria de
nosaltres ens sentim millor
quan estem prop de la naturalesa, ens fa sentir més a gust
amb l’entorn. Experimentem menys estrès quan hi

ha plantes que ens envolten.
En els llocs de treball, tenir
plantes al voltant incrementa
la productivitat, redueix els
errors i minimitza els riscos de
malaltia. Les plantes oxigenen
els espais, són molt útils per
millorar l’ambient i mitigar els
al·lèrgens que proliferen a la
nostra llar i, a més, creen una
decoració excel·lent. Recor-

deu que és important conèixer
quines condicions de llum i
reg requereix cada espècie
perquè puguin sobreviure.
Contactar amb professionals
sempre és una bona idea,
ja que hi han certs principis
que s’han de tenir en compte
perquè la decoració de la llar
estigui dins d’un patró estètic i
no es vegi recarregada.

Lámparas Asensio

Más de 50 años
93 388 02 37
669 01 30 34
lamparas_asensio
656 85 29 19
Lámparas Asensio
lamparasasensio@gmail.com
Lunes a sábada de 10h. a 13.30h, y de 17.15h. a 20.30h.
Coll i Pujol, 141 Badalona (Barcelona)
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Llar

Vesteix casa teva
amb paper pintat
api.cat

Si estàs pensant en donar-li un
aire nou al teu pis et proposem
que col · loquis paper pintat a
les parets.
El paper pintat només té una
pega: el preu. Quan comparem
el que costa pintar un habitatge

amb el que suposa empaperar,
normalment, surt més barat
optar per la pintura. No obstant això, ofereix moltes menys
possibilitats estètiques que el
paper.
Dissenys en paper pintat
Els més habituals en la majoria

de les llars són els papers de
dissenys a ratlles i llisos, però
des de fa un temps, el ventall
s’ha ampliat tant que pot resultar bastant complicat triar un.
Els més atractius i nous són els
d’imitació de textures. Als papers
que simulaven traços de pintura,
s’han sumat els que busquen
l’aparença de llistons de fusta o
maons a la vista, que aconsegueixen donar un toc molt personal a l’habitatge. A més de
les ratlles i les textures, el paper
pintat permet dissenys que amb
la pintura resultarien molt complicats. És el cas dels papers amb
grafits, retrats, paisatges, etc.
Aquest tipus de dissenys permeten una decoració molt personalitzada de forma senzilla.
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Restaurants
i bars de Badalona
Aquest dilluns, després de setmana oferint un servei molt
limitat, els bars i restaurants
poden obrir fins a les 21:30h,
tot i que a l'interior del local hi
ha un aforament limitat d'un

Sant Francesc d'Assís, 5
615 139 282

Avinguda Prat de la Riba 88
933 954 604

30%. Durant les darreres setmanes, molts establiments
han ofert un servei per recollir o bé a domicili. El TOT ha
posat a disposició de tots
els restauradors badalonins
aquestes pàgines gratuïtament per donar a conèixer

els seus menús. A el codi QR
podeu obtenir més informació d'aquests establiments.
El TOT vol enviar un missatge d'ànims a tots els negocis
que s'han vist limitats, o bé
tancats, durant les darreres
setmanes i agrair als restauradors que ens han fet arribar la
seva informació.

Carrer Lleó, 79
08911 Badalona
La Guingueta
de la Rambla
Pg. de la rambla, 19
938 073 420
686 734 806

Forn Marena
Plaza Ernest Lluch, 3
931 462 153 · 689 565 682

La Eskina Del Travieso
Avd. Catalunya 85 Local 1
671 087 227

RESTAURANTSQR.indd 1

Baldomer Solà, 55
933 979 671

Lleó, 55 Badalona
930 119 204

23/11/2020 10:22:36

Santa Madrona, 44
931 159 535

Carrer
Muntaner,
29
Fogars de Tordera, 39
934 972 812
RESTAURANTE

SHAN HAI CITY

Francesc Macià 16-18
931 700 300

Marqués de Mont-Roig, 72-74
931 700 300

La Granja

La tasca Punk
Avd Lloreda, 33 · 615 139 282

San Carles, 2
934 644 139 · 603 268 798

Rambla
Sant Joan, 274

Guifré, 208
648 639 593

La Julieta porta
Baldomer Solà, 3
682 034 862

La Julieta porta
Sant Felip de Rosès 63

Passeig Marítim, 1
937 821 758

Carrer de Mar, 94
931 791 764
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Motor

Híbrids endollables
Mercedes-Benz
ciutatdelmotor.com

Mercedes-Benz és, sens dubte,
un dels fabricants d’automòbils
que més està apostant per la
tecnologia híbrida endollable
de gran autonomia del sector.
Mercedes-Benz posa a l’abast
dels seus clients una més que
interessant motorització híbrida
endollable anomenada 250 i,
disponible en els models Classe
A, Classe A Sedan, Classe B,
CLA, CLA Shooting Brake, GLA
i GLB. La motorització 250 i
compta amb una motorització
híbrida que combina un motor
de gasolina de 160 CV amb un

totalment elèctric de 102 CV de
potència. Totes les versions, a
més, van combinades amb una
caixa del canvi de 8 velocitats
8G-DCT, el que els proporciona
una gran eficiència. Les versions

híbrides endollables EQ Power
250 i arriben, a més, una autonomia elèctrica de fins a 77 km,
es poden recarregar a casa en
3h i 15 min i són susceptibles a
ajudes de Govern.

Introdueix el codi de descompte: badalona2020
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20 anys del Servei de Cirurgia
Cardíaca del Germans Trias

Salut

El servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Germans
Trias celebra aquest mes de
novembre el seu vintè aniversari. Durant aquest període
l’equip ha realitzat un total de
10.822 operacions, amb una
mitjana anual de 550 intervencions quirúrgiques fins al 2015
i, actualment, de 750. El servei,
integrat a la Direcció Clínica de
l’Institut del Cor, disposa d’un
equip consolidat de professionals, amb uns resultats assistencials excel·lents.
“L’obertura del servei va ser
conseqüència de la necessitat de donar una atenció
més ràpida a la població amb
problemes quirúrgics cardíacs,
que a principis dels anys 2000
havien d’esperar molt de temps.

Des de la seva creació, la
missió del servei ha estat la
dedicació completa a la seva
població de referència, buscant
en tot moment compaginar
uns alts estàndards de qualitat
amb una atenció d’excel·lència,
basada en el desenvolupament de tècniques quirúrgiques innovadores, i l’ús de nous
dispositius i cirurgies cada cop
menys agressives. Els resultats
obtinguts en aquests 20 anys
avalen la nostra tasca, i ens han
col·locat com a referent estatal
en la cirurgia cardíaca”, explica

Christian Muñoz, cap de Servei
de Cirurgia Cardíaca.
L’Hospital Germans Trias és
pioner en cirurgies mínimament
invasives del cor.
L’Hospital Germans Trias va
ser designat l’any 2015 centre
de referència per a la cirurgia
cardíaca de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.
Des d’aquell moment, la cirurgia cardíaca d’ambdós centres
funciona com un únic servei
amb llista d’espera compartida
i moviment dels especialistes
entre els dos hospitals.
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Immobiliària

Un 42% de la població planeja
canviar-se d'habitatge en els
propers cinc anys

V8

idealista.com

TIANA

CAMÍ DE CAN BASORA, 21

Últimes places
d’aparcament de cotxe!
Preu amb
IVA inclòs:
18.150€
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Planta -1

PLANTA -1 APARCAMENT +
ACCESSOS NIVELL INFERIOR

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE 80 HABITATGES A TIANA.

0

ABRIL 2019

E:1/500

2,5

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

Edifici en construcció,
lliurament de claus
per l’estiu 2021

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE 80 HABITATGES A TIANA.

Informació i venda:
FEM CIUTAT SCCL,
93 488 20 10

VISTA AL CAMÍ DE
CAN BASORA
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.

El 42% de la població té en els
seus plans canviar-se d'habitatge
en els propers cinc anys. És una
de les conclusions aconseguida
per l'Observatori Via Célere de
l'habitatge a Espanya. La principal raó que motivaria aquest
canvi d'habitatge és la recerca
d'una llar millor, en el 54% dels
casos. D'altra banda, un 22%
dels enquestats assegura que
ho està buscant per una ubicació
en un barri més adequat, mentre
que un 19% indica que aquest
canvi es deu al fet que desitja una
residència més adequada a les
necessitats detectades durant el
confinament. Finalment, el 5%
restant afronta aquest procés
com un mètode per guanyar
diners amb la venda o lloguer
del seu habitatge actual.
En aquest procés de recerca,
dos terços prefereixen habitatges nous davant d'un terç que es
decanta per les de segona mà.
L'estudi també destaca que la
gran majoria, el 72%, va adquirir
el seu habitatge fa més de deu
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anys, mentre que només un
25% la va adquirir fa menys de
10 anys i més d'un. Finalment,
tan sols un 3% confirma haver
realitzat la compra en l'últim any.
Propietat davant el lloguer
L'enquesta també ha detectat un
desfasament entre els desitjos
de comptar amb un habitatge
en propietat amb la realitat de
el règim en què viuen. Segons
l'estudi, un 58% de la població
del nostre país viu en règim
de propietat, mentre que un

26% ho fa de lloguer i un 16%
a la casa d'un familiar o amic.
No obstant això, un 83% dels
enquestats assegura que preferiria viure en règim de propietat,
enfront d'un 17% que apostaria
pel lloguer. En aquesta direcció,
l'estudi també determina que les
principals raons que impedeixen
adquirir a un habitatge a les
persones que viuen de lloguer
són financeres, sent així per al
92% dels espanyols. D'entre
aquests últims, la meitat (un 46%
del total) assegura que es deu

a un preu de compra inaccessible, mentre que l'altra meitat
(un 46% del total) l'atribueix a la
falta de capacitat per a comptar
amb finançament. Més enllà
d'aquestes raons, un 20% dels
enquestats que viu de lloguer,
però preferiria viure en un
habitatge de la seva propietat,
no realitza la compra davant la
falta de certitud sobre un possible trasllat en el futur i un 8%
indica que no troba un habitatge
per a comprar en la zona que li
interessa.
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Horòscops
Àries (Del 21/3 al 20/4)
Ets molt tancat, aprèn a brindar més
amor perquè t'arribi la mateixa quantitat d'afecte, moltes vegades no
deixes parlar als altres.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Aquesta és la teva setmana taure, ets
de ment àgil, el teu sisè sentit estarà
més actiu que mai, aprofita-ho per a
acabar les activitats que té pendents.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Si pensaves a fer un canvi de look o
en la teva manera de vestir aquesta
és la setmana perfecta perquè et renovis, sempre és bona idea buscar
la millor versió de tu.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

El teu potencial aquesta setmana
brillarà, són bon dia per a intentar
consolidar això que sempre has volgut fer, intenta millorar la teva actitud
amb els teus amics.

Aquesta setmana hauràs de prendre
moltes decisions fortes, aprèn a mirar cap al futur, així que és probable
que tu mateix estiguis atraient la
mala energia.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

A pesar que ets una persona equilibrada, aquesta setmana es presentaran reptes on estaran a prova les
teves emocions, hi ha qüestions que
t'arribaran a desesperar o tindràs por.

La inseguretat es presentarà en tu,
durant aquesta setmana, els teus
dies seran molt agitats, portant-te
a experimentar l'estrès i l'ansietat.

La teva energia es pot veure a quilòmetres, si ho ets ho irradies i la teva
felicitat alegrarà els dies dels altres,
tindràs una setmana sensacional.

Moltes vegades sents dolor quan no
pots canviar una situació que no és
a les teves mans, és natural, perquè
tens un sentit maternal molt desenvolupat, però calma.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
L'amor cada vegada està més prop
d'arribar a tu, coneixeràs a algú que
t'ensenyarà a viure amb passió i lliurament, reconeix els teus sentiments,
no tinguis pena de mostrar el teu
afecte.

Frases cèlebres
«En l’esfera de les coses materials,
donar significa ser ric. No és ric el
que té molt, sinó el que dóna molt»
Erich Fromm

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Aquesta setmana fes-te un relax,
ets una persona que uneixis molt
la lògica, però actuar amb el cor a
vegades també és comprensible.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
La teva personalitat està molt connectada a l'espiritual, aquest és el
teu mes, no sols pel significat que
té, també perquè la teva intuïció serà
poderosa.

Dites
«I tota la pesca»
Significat: es fa servir per referir-se a tot
el que segueix o implica una acció, una
persona, una cosa o una idea
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Meteo
MIRANT EL CEL

La méteo dels dies
9 a 22 de novembre
Meteorologia / Oriol Rodríguez

Probablement el mes de novembre acabarà havent-hi hagut
més hores de sol de l’habitual
i, també, amb una temperatura
mitjana per sobre del normal.
Aquesta escena, de la sortida de
sol amb el cel ben net de núvols,
ha estat la tònica dominant de
les darreres setmanes. Fotografia de Guillem Rodríguez, des de
la platja dels Pescadors.

Sudokus
Nivell fàcil

Les tres primeres setmanes del
mes de novembre han estat
ben diferents de l’octubre. Es
va imposar l’anticicló i l’ambient
suau. Dia rere dia van dominar
el cel serè i les boires a l’interior
que, en alguna ocasió, arribaven
a vessar per la Vallençana i la
vall del riu Besòs. A banda, de
dia se superaven amb facilitat
els 18 a 20 °C que, per ser a la
recta final de la tardor, són valors
prou elevats.A finals d’aquesta
setmana passada va creuar un
front fred que tan sols va portar
alguns núvols a la nostra zona,
de pluja i de vent gens ni mica.
Ara bé, rere seu va entrar arribar

una massa d’aire sensiblement
més fred. Així, diumenge es va
registrar la temperatura mínima
més baixa del que portem de
tardor, de 6,8 °C al centre de la
ciutat. Fins i tot, a la Conreria i
en barris propers al Besòs, com
la Pau, ja hi ha hagut registres
per sota de la marca dels 5 °C.
Les pluges han estat les grans
absents.
Temp màx

22,3 °C el dia 15

Temp mín
Hr màx

6,8 °C el dia 22
90% el dia 19

Hr mín

39% el dia 21

Press atm màx

1031,1 hPa dia 21

Press atm mín

1015,8 hPa dia 15

Vent màx

40,2 km/h
(sud-oest) dia 15

Precipmàx 24h

0,0 l/m2

Precip anual

644,7 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Nivell difícil
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Anuncis per paraules
IMMOBILIARIA
PA R T I C U L A R N E C E S I TA
parking en Badalona dentro calles
Marti Pujol, Canonge Baranera,
Prim. Interesados escribir whatsapp o SMS al 650 467 905
PISO EN VENTA junto metro Gorg
Badalona, 100m2, 4 habitaciones,
2 cuartos de baño, balcón-terraza,
todo exterior, opción parquing.

Directo particular. Alfonso 630
138 283. 246000 €. No agencias

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.totmudanzas.com
COMPRO ANTIGUEDADES:

ES NECESSITEN
• CAIXERES • PEIXATERES
• CARNISSERA/XARCUTERA AMB
EXPERIENCIA.
• REPARTIDOR DE COMANDES
A DOMICILI. (Imprescindible Carnet de conduir) per a

Supermercats de Badalona. Interessats/des enviar C.
Vitae a meritxell_ayra@condis.es

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
COMPRO COMICS, álbumes
de fútbol, Playmobil, Scalextric, Geyperman,Madelman,
muñecas, Tente, Rico, Paya y
antigüedades en general.
679 736 491
T É C N I C O I N F O R M ÁT I C O ,
reparamos su ordenador en su
domicilio a un precio muy económico, Tel. 616.75.03.09

TREBALL

Tractaments d'addiccions
Accumbens ofereix els tractaments més
eficaços per a les addiccions a substàncies,
addiccions comportamentals i patologia dual.
Demana la teva primera visita gratuïta
sense compromís
Ser lliure és possible.
C/ Carme 52 bis, local – 08911 · Tel. 93.389.04.27 · www.accumbensaddiccions.es
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CHICA CON REFERENCIAS se
ofrece para trabajar con personas
mayores. Horarios a convenir.
634 630 376
SEÑORA CON EXPERIENCIA y
referencias se ofrece para trabajar
cuidando mayores. 602 645 359
SOLDAD OR CO N M U C HA
EXPERIENCIA en eléctrica, mig
y tig. 631 957 282
E L EC T R I C I S TA C O N
EXPERIENCIA. 631 957 282
SEÑORA CON EXPERIENCIA y
referencias se ofrece para cuidar
mayores. Horarios a convenir.
632 087 887
SEÑORA CON EXPERIEN CIA, referencias y disponibilidad completa, noches y fines de
semana se ofrece para cuidar
mayores. 622 609 263
CHICA BUSCO TRABAJO para
cuidado personas mayores y
limpieza hogar, disponibilidad
inmediata 632 689 031
SE PRECISA CARNICERA con
experiencia para supermercado
en badalona interesadas
933 977 350
ENFERMERA BUSCA TRABAJO cuidando niños, mayores y
discapacitados con experiencia
en limpieza y cocina. 641 413 824
CHICA CON EXPERIENCIA
busca trabajo al cuidado de personas mayores. 695 853 312
CHICA BUSCA TRABAJO de
limpieza de casas, oficinas y
clínicas. Cuidado de mayores.
Tiempo completo. 602 804 595
CHICA CON EXPERIENCIA se
ofrece para trabajar de limpieza
por horas. 666 302 324

Vols guanyar
aquesta Gran
Panera de Nadal?
CONDIS I EL TOT SORTEGEN,
UN ANY MÉS, AQUESTA PANERA
Per participar, heu d'enviar les fotos fotos de la vostra decoració de Nadal, de casa vostra. La decoració més original
s'emportarà aquesta Panera. Podeu enviar les vostres imatges, fins el 20 de desembre, al WhatsApp del TOT, 651.976.517
*HEU D'INDICAR NOM, COGNOM I ON VIVIU
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La Badalona d'abans
BARRI MANRESÀ

Vista general de l'edifici
de la fàbrica de maquinària per gènere
de punt Jumberca,
situada als carrers
Jacinto Benavente, Pau
Vila i Pompeu Fabra,
actualment totalment
desapareguda.
Autor desconegut/
Museu de Badalona, AI

LA FOTO DELS LECTORS

1 de desembre de 1954.
Grup de treballadors de
l'empresa Joan Brugada,
fabricant de les tricotoses
Kook, ubicada al carrer
Marina, 36.
Foto: Manel Martínez
Si voleu enviar les vostres fotos:
badalona@totbadalona.com o
WhatsApp, 651 97 6 517
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Distribuïdors

Troba la teva
revista als
distribuïdors
oficials del TOT

RENOVACIÓ

Av. d'Alfons XIII, 6
933 98 82 96

Horari:
De 8.30h a 20.30h de dilluns a divendres.
Dissabte de 9h a 13.30h
Per què continues de distribuïdor del TOT?
El motiu pel qual va sol·licitar el tot ... és perquè és una
revista molt sol·licitada pels meus clients.

RENOVACIÓ

Coll i Pujol, 185
934 610 405

Horari:
Dilluns a Dissabte 8:30 a 20:30h.
Diumenge 9:30 a 14:00h.
El teu supermercat. No tanquem al migdia.
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Ens fem distribuïdors del TOT perquè molts clients ens
demanen repartir aquest setmanari.

RENOVACIÓ

Canonge Baranera, 27
931 447 951

Horari: Lunes a viernes. 10 - 13.30
17 - 20.30 · Sábados 10 - 13.30 Tardes cerrado.
Papel pintado y pintura, hules, cortinas, moquetas,
suelos plásticos, frisos, linea fix, mosquiteras, productos
y herramientas para la decoración, etc...
Per què continues distribuïdor del tot?
Lo piden los clientes y queremos ofrecer siempre el
mejor servicio.
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Conjunt Moble TV

Mesura 180 cm d'ample.

199€
Taula escriptori amb estant
disseny modern i industrial.
Mesura 120 cm d'ample.

99€
Chaiselongue Reversible Marengo

Mesura 260 cm d'ample.

499€

Moble Aparador

Mesura 154 cm d'ample.

155€

Conjunt taula extensible i 4 cadires

Taula de 140 cm extensible 190 cm .
Disponible en més colors.

259€
Descobreix més ofertes a www.sayez.com - Atenció al client venta online pedidosshop@sayez.com
Si busques atenció i producte personalitzat troba'ns a Badalona - Santa Coloma de Gramenet Sabadell - Barberà del Vallès - Terrassa - Cerdanyola - Martorell - Vic
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