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Malgrat tot... 
és Nadal! 
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 El Nadal als hospitals 
La pandèmia no entén de Nadal

Nadal | Noelia Villar

Des del mes de març, els 
hospitals han estat en el punt 
de mira de totes les cases. En 
aquesta època de l'any plena 
de retrobaments i abraçades, 
l'Hospital Germans Trias de 
Badalona es mantindrà ferm i 
estricte amb les mesures contra 
la Covid tot i tenir en compte que 
serà un any especial. Segons 
han explicat des de Can Ruti, 
es basaran en la imaginació i 
d'altres activitats per intentar 
que la màgia d'aquestes dates 
de Nadal segueixi present en 
el dia a dia de l'hospital i dels 
infants, segons informa el seu 
departament de comunicació al 
TOT, no es faran actes emble-
màtics com l'homenatge als 
professionals jubilats, l'entrega 
de regals el dia de Reis o les 
visites dels clubs esportius. De 

la mateixa manera que es va fer 
a l'inici de la pandèmia, aquest 
Nadal tot l'equip que integra el 
projecte @aprop -iniciativa per 
connectar malalts hospitalit-
zats de Covid-19 amb els seus 
familiars o amics mitjançant 
videotrucades- farà el possi-
ble perquè qualsevol pacient 
ingressat a l'hospital badaloní 
pugui sentir-se el més acompan-
yat possible, tant per la seva 
família com amb el personal que 
estigui treballant.

Les visites seguiran
restringides a l'hospital 
Pel que fa a les visites, les 
restriccions seguiran en el 
règim i l 'ordre que havien 
mantingut fins ara. L'epidèmia 
no entén de fest iv i tats, i 
l'entrada d'acompanyants al 
centre per sobre del recomanat 
és un risc massa elevat per a 

assumir-lo. Tot i això, per afavo-
rir que el màxim nombre de 
pacients puguin passar Nadal 
a casa, es procurarà que no 
hi hagi cap persona ingressa-
da que no sigui estrictament 
necessària. Finalment, no serà 
necessari potenciar el suport 
emocional, ja que des de l'inici 
ha sigut una peça fonamental 
dins de l'hospital. Per tant les 
festes nadalenques seran un 
element més a tenir en compte 
en tot el treball de suport que ja 
fa Can Ruti en el seu dia a dia. 
D'altra banda, tant l'hospital 
Germans Trias com l'Hospital 
Municipal oferiran, si les condi-
cions de salut dels pacients ho 
permet, menús especials de 
Nadal als malalts ingressats. 
Malgrat tot, també serà Nadal 
als hospitals que tant han patit 
la pandèmia des del mes de 
març. 

Arbre de Nadal, a l'entrada, 
de l'Hospital Germans Trias 
de Badalona 
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En el temps 
que trigues a llegir 
aquest anunci, 
l’aigua de l’aixeta 
passa 5 controls 
de qualitat.
L’aigua de Barcelona i la seva àrea 
metropolitana és una de les aigües més 
controlades del món. I ho és gràcies a l’esforç 
d’un equip de 1.000 persones que gestiona el 
cicle integral de l’aigua, i que fa més 
de 30 controls de qualitat cada 5 minuts 
per garantir la millor aigua per a tu 
i per al planeta.
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 Nadal a les residències de la gent gran 
Es prepara un Nadal a distància a les residències 

Nadal | Noelia Villar

De vegades la realitat supera 
la ficció. Qui ens havia de dir a 
principi del 2020 que el Grinch, 
aquell personatge imaginari 
creat pel doctor Seuss l´any 
1957, a qui no li agradava el 
Nadal i que pretenia robar-lo 
fent que ningú pogués celebrar 
aquesta festivitat tan especial, 
es materialitzaria en els nostres 
dies en forma d´un virus anome-
nat covid-19, fent-nos sentir total-
ment fora de lloc i obligant-nos a 
plantejar una situació nadalenca 
fora de totes les nostres expec-
tatives. Aquest any, com totes 
les altres celebracions, Nadal 
també es veu afectat per les 
mesures i conseqüències de la 
Covid-19. Un dels sectors que 
més pateixen són les residèn-
cies de la gent gran. Aquests 
centres han patit, com ningú, la 
duresa d'aquesta pandèmia. La 
directora de la Residència Can 
Bosch i el fisioterapeuta de la 
Residència Berllor de Badalo-
na, han explicat al TOT que 

aquest Nadal es presenta amb 
incertesa, ja que el dia d'avui, no 
disposen d'un document clar i la 
informació necessària per saber 
com gestionar el funcionament 
d'aquestes dates als centres.

Ambdues residències afirmen 
que, possiblement, es perme-
ti sortir als residents per anar 
a casa dels familiars sempre 
que sigui amb una PCR prèvia 
i posterior a la sortida. A més, 
es podrien rebre visites si es 
disposa d'un espai habilitat dins 
del centre. Tot i no saber res 
amb certesa, si alguna cosa 
és segura, és que estan treba-
llant per organitzar Nadal a 
través de videotrucades. De 
cara als residents, es troben 
en una època molt diferent i se 
senten distants, és per això que 
estan treballant molt en el suport 
emocional potenciant les visites 
telemàtiques. En el cas de la 
Residència Berllor, compta amb 
una llista per a portar un control i 
d'aquesta manera que cada avi 
o àvia pugui tenir dues trucades 

a la setmana. Per una altra part, 
es graven vídeos i fotos per la 
família de totes les activitats 
que realitzen els més grans. En 
una situació sense pandèmia 
ni mesures restrictives, cada 
any s'organitzaven activitats 
amb les famílies, balls, canta-
des de corals, venien diferents 
agrupacions a fer espectacles, 
els Reis acudien a parlar amb 
els més grans... actualment totes 
aquestes activitats es veuen 
obligades a ser anul·lades. És 
per això, que es reforçaran les 
que es feien cada any dins la 
residència: menús especials, 
decoració amb pessebres i 
arbres, nadales, més flexibilitat 
a l'hora del sopar... Pel que fa a 
l'organització dins del centre, les 
plantes estan sectoritzades i no 
es podran barrejar. Cada grup 
haurà de fer els àpats en plantes 
diferents. Tot plegat, perquè 
malgrat tot, també és Nadal a les 
residències de la gent gran que 
tant han patit durant els darrers 
mesos. Els nostres avis també 
es mereixen, la il·lusió de Nadal.

Les residències de la 
gent gran de Badalona 
han preparat un protocol 
especial per aquestes 
festes 
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 Nadal als restaurants 
Els restauradors esperen no tornar enrere

Nadal | Noelia Villar

Aquest any per a la restaura-
ció, el mes de desembre és 
un mes perdut. Les propostes 
de restriccions per a grups fa 
setmanes que ressonen entre 
els bars i restaurants. "Som els 
primers que vam tancar i ara 
estem a la diana. Ens preocupa 
que ni tan sols arribem a salvar 
aquest Nadal." Són les paraules 
de l'Edgar Tejada, president de 
l'associació de Restauradors i 
Oci Forquilla Badalona. Confes-
sa la por que li provoquen els 
creixents números de contagis 
i el pànic de només pensar que 
la situació podria tornar enrere. 
Creu que aquest risc és degut a 
un incompliment de les normes. 
Des de Forquilla, van fer arribar 
una queixa a l'Ajuntament de 
Badalona demanant la potencia-
litat del control i les inspeccions 
dels restaurants per garantir la 
salut dels clients. Aquest cas 
és degut al fet que van poder 
observar que els punts de la 
ciutat amb més visibilitat que 
uns altres, tenen incompli-
ments de normes sanitàries 
molt importants. Asseguren que 
és un fet que afectarà a tots 
en una situació com l'actual i 
exigeixen que és important el 
control i consciència de la ciuta-
dania sobre què és el que s'ha 
de demanar als restauradors 
perquè sigui segur de cara al 
client.

Àpats de Nadal, 
que no seran àpats de Nadal  
Aquest any, pel que fa als dinars 
i sopars especials, com el del 
dia de Nadal, Sant Esteve, Cap 

d'any o Reis no sabran fins a 
darrera hora com aniran. Ni si 
es podran reunir grups, ni quins 
horaris seran els permesos. A 
més, després de les darreres 
dades i l'excés de gent als 
carrers durant el Pont de la 
Puríssima, preveu una variació 
del pla del PROCICAT pel que 
fa a celebracions. Aquest fet 
fa que els bars i restaurants 
treballin cada dia a última hora 
i amb molt poca previsió.
En un any comú, en general, el 
mes de desembre és un mes 
en el qual degut a la quantitat 
d'esdeveniments que compor-
ten les dates, es treballa molt 
cada dia de la setmana, no 
només dissabtes i diumen-
ges. Aquest any, disposen 
d'un aforament del 30% i una 
distància entre comensals de 
diferents taules de 2 metres. 
Per més feina que tinguin, 
només treballaran al 30%. Els 
dies especials, cada any hi ha 
més famílies que decideixen 
celebrar-ho als restaurants, 
absència que serà notòria 

aquest any. Segons l'Edgar 
Tejada: "Hi ha por. Hi ha una 
sensació generalitzada que 
anem cap a un tancament 
després de festes." .
Tot i les queixes i la incer-
tesa, els restaurants i bars 
de Badalona s'han hagut 
de reinventar potenciant el 
menjar per empor tar. Per 
molt que sigui evident la 
diferència de treballar, entre 
un tipus de restaurant i un 
altre, i no tothom relacioni tots 
els restaurants de la mateixa 
manera amb el menjar per 
emportar, si alguna cosa han 
notat, és la comprensió de 
la gent. Dins de les possibili-
tats de cadascú, molts clients 
fan l'esforç d'habituar-se a 
demanar menjar per emportar 
per ajudar al seu restaurant de 
confiança. Això ha fet que els 
restaurants s'adaptin i puguin 
tenir una alternativa a l'actual. 
Perquè tambè, malgrat tot, 
els restauradors pensen que 
aquest Nadal no faran la caixa 
d'altres anys.  

Els restaurants esperen unes festes molt diferents de l'habitual 
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Nadal | Carles Carvajal

Com tot, el coronavirus també 
està afectant les tradicions. Des 
del primer moment, festes com 
les processons de Setmana 
Santa, actes de les Festes de 
Maig o la Festa Major d'Agost 
han estat suspesos o en els 
millors dels casos adaptats. 
Amb l'arribada de les festes de 
Nadal, l'Ajuntament ha presentat 
com seran les festes a Badalo-
na. D'entrada, tot i el manteni-
ment de l'enllumenat nadalenc, 
que enguany s'ha reforçat en 
diverses zones de la ciutat, i els 
pessebres del Refugi o el situat 
a la plaça de la Vila, molts dels 
actes nadalencs, com concerts, 
balls o actes socials han quedat 
suspesos. 

Sense cavalcada, per primera 
vegada, en gairebé 70 anys
Tot i que no hi ha una data 
precisa, segons han explicat 
des del Museu de Badalona al 
TOT, a principis dels anys 50 
van començar a sortir els Reis 
d'Orient en Cavalcada. De fet, 
en aquests gairebé 70 anys la 
comitiva reial ha sortit sempre 
pels carrers de Badalona, plogui 

o nevi. Enguany, però el corona-
virus també ha fet suspendre 
la Cavalcada 2021. No hi 
haurà carrosses, ni compar-
ses, ni música pels carrers de 
Badalona. Fa unes setmanes, 
l'Ajuntament ja va anunciar 
els actes que susbtituiran la 
Cavalcada, perquè d'arribar, els 
Reis d'Orients arribaran també 
aquest Nadal. No serà per mar, 
ni tampoc al Pont del Petroli, sinó 
que aquest any especial han triat 
l'Estadi Municipal de Badalona, 
a Montigalà, i el transport triat 
serà l'helicòpter. Per les perso-
nes que no puguin assistir a 
l'Estadi, l'aforament serà limitat, 

Reis, als anys 50, a l'Auxili Social. Llibre "L'Abans de Badalona"

podran seguir-ho en directe per 
Televisió de Badalona. 

Campament Reial
al Parc de Montigalà
Els Reis arribaran el diumenge 
27 de desembre, a les 12:30h, 
a l'Estadi Municipal. L'endemà, 
el 28, començarà el Campa-
ment Reial, al parc de Monti-
galà i la Fàbrica de Joguines, 
a l'Escorxador, de 17h a 21h, 
fins el 5 de gener. Els nens i 
nenes de Badalona que vulguin 
anar poden demanar cita prèvia 
al web de l'Ajuntament, www.
badalona.cat o bé per l'app 
Agenda Cultural Badalona.   

El projecte "Iluminemos Po-
mar" va néixer fa unes se-
tmanes amb l'objectiu de 
poder il·luminar les façanes 
dels habitatges del barri. Dos 
veïns van tenir la idea de po-
sar cortines de llums de Na-
dal a finestres i balcons de 

Pomar. La proposta va ser 
molt ben rebuda i molts veïns 
han il·luminat casa seva 
aquest Nadal. L'objectiu, se-
gons els promotors, era do-
nar una "mica d'alegria" i que 
els més petits segueixin amb 
la il·lusió de Nadal. 

Els veïns de Pomar il·luminen 
les seves façanes

 El Nadal de les reinvencions 
Les tradicions s'adapten a la pandèmia
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Diumenge 27 de desembre, a les 12.30 h
A l’Estadi Municipal de Badalona

ARRIBADA EN HELICÒPTER
DE SES MAJESTATS
ELS REIS D’ORIENT
Retransmès en directe per Televisió de Badalona

28, 29 i 30 de desembre
i 2, 3, 4 i 5 de gener, de 17 a 21 h

CAMPAMENT REIAL
5 de gener, de 19 a 21 h, programa especial de la Nit de Reis, amb 
missatge de Ses Majestats els Reis d’Orient, a Televisió de Badalona

28, 29 i 30 de desembre
i 2, 3 i 4 de gener, de 17 a 21 h

LA FÀBRICA DE JOGUINES

EL NADAL
VIU

a Badalonaa Badalona

Aconsegueix la teva entrada a partir del 16 de desembre a 
www.agendacultural.badalona.cat o a través de l’app Agenda Cultural Badalona
Activitats condicionades a la situació sanitària
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ha engegat un pla per promoure 
la transició energètica i mobilitat 
sostenible amb l’horitzó d’aconseguir 

reduir les emissions contaminants. Amb 
les inversions també s’espera reactivar 
l’economia i crear llocs de treball per 
combatre la crisi de la Covid-19.

PERÍODE DE
DURACIÓ DEL PLA2020-23D’EUROS PER 

PROJECTES110 M MUNICIPIS REBRAN 
INVERSIONS35
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Cobertes solars
a la metròpolis Barcelona

Pallejà

Potència pic FV (kWp)

30,15 3

Montcada i Reixac

6

Potència pic FV (kWp)

61,64

Tiana

Potència pic FV (kWp)

14,70
8

16

Sant Andreu de la Barca

Potència pic FV (kWp)

85,80

Sant Feliu de Llobregat 

Potència pic FV (kWp)

83,16 13

Montcada i Reixac

Potència pic FV (kWp)

106,08 21

Sant Cugat del Vallès

Potència pic FV (kWp)

99,84 19

Sant Climent de Llobregat

Potència pic FV (kWp)

22,77 11

Hospitalet de Llobregat

Potència pic FV (kWp)

96,48 1

Castellbisbal

4

Potència pic FV (kWp)

97,80

Sant Just Desvern

Potència pic FV (kWp)

53,46 14

Sant Adrià del Besòs

Potència pic FV (kWp)

96,48 22

Barberà del Vallès

Potència pic FV (kWp)

82,83 20

Santa Coloma de Cervelló

Potència pic FV (kWp)

99,84 12

Corbera de Llobregat

Potència pic FV (kWp)

29,50 2

Ripollet

5

Potència pic FV (kWp)

99,50

Badalona

Potència pic FV (kWp)

7
89,78

Sant Just Desvern

Potència pic FV (kWp)

34,65 15

Montgat

Potència pic FV (kWp)

83,16 23

Montgat

Potència pic FV (kWp)

26,73 2418

Molins de Rei

Potència pic FV (kWp)

109,48

10

Sant Climent de Llobregat

Potència pic FV (kWp)

29,50

17

Sant Andreu de la Barca

Potència pic FV (kWp)

60,72

9

Gavà

Potència pic FV (kWp)

72,36

Centre El Carme es un exemple dels 
futurs projectes que es podran inclou-
re dins del Pla de sostenibilitat ambi-
ental 2020-2023 (PSA) de l’AMB, que 
té com a objectiu impulsar projectes 
de mobilitat urbana sostenible i adap-

tar-la als nous requeriments sorgits 
arran de la covid-19. A més, també 
vol promoure la transició energètica 
mitjançant inversions en la gestió de 
recursos i residus municipals, entre 
d’altres.  
El programa, amb una dotació de 110 
milions d’euros, posa una atenció es-

pecial als criteris que contribueixin a 
assolir els objectius de desenvolupa-
ment sostenible (ODS) de les Nacions 
Unides, tot tenint en compte la situa-
ció d’emergència climàtica actual. 

Al seu torn, el PSA també s’inclou dins 
els dos programes d’inversió aprovats 
pel Consell Metropolità de l’AMB, do-
tats amb 118 milions d’euros -110 per 
al PSA-, per tal d’impulsar projectes i 
serveis de mobilitat sostenible, de tran-
sició energètica i de millora d’espais na-
turals. Els projectes es duran a terme 
entre 2020 i 2023.

Aquestes iniciatives –el PSA i el PSG, el 
Programa d’actuacions de millora del 
paisatge natural i urbà, que te una dota-
ció de 8,4 milions–, ajudaran a reactivar 
l’economia de la metròpolis i crear llocs 
de treball al territori metropolità.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) invertirà 110 milions d’euros 
en el Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) fins a 2023. Aquesta iniciativa 
promourà projectes per avançar cap a la mobilitat sostenible i transició 
energètica. Una instal·lació model per als nous projectes que s’inclouran 
en el pla és la coberta solar del Centre Sociosanitari el Carme, que té 455 
metres quadrats de plaques solars en funcionament.

L a coberta fotovoltaica del Cen-
tre Sociosanitari El Carme, que 
conté 268 plaques en 455 metres 
quadrats, ha generat ja 38.000 

kWh d’energia neta de km 0 des de la 
seva instal·lació, l’agost del 2019. Aques-
ta instal·lació, que permetrà estalviar 
uns 50.000 kg de CO₂ a l’any, és un exem-
ple del camí cap a la transició ecològica 
i energètica promogut per l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB).
La instal·lació està situada sobre la 
coberta del centre, que, per les seves 

característiques –funciona les 24 ho-
res del dia els 365 dies de l’any– té un 
consum energètic molt alt. Tot i això, 
les plaques permeten aportar a l’edi-
fici el 15 % de l’energia que necessita, 
cosa que suposa també un estalvi eco-
nòmic, ja que es produeix a cost zero.

La inversió per construir aquest equi-
pament, a càrrec de l’AMB, va ser de 
110.074.57 € tot i que per les seves 
característiques s’espera que aquest 
import sigui amortitzat en tan sols set 

L’AMB invertirà 110 milions 
d’euros en el PSA per a 
lluitar contra l’emergència 
climàtica actual 

En aquest sentit, des de l’AMB s’ha 
marcat com a prioritari que l’any 
2030 tota l’energia dels ajuntaments 
metropolitans sigui 100 % renovable. 
A més, també es vol aconseguir que 
el 30 % de l’energia total consumida 

dins de la metròpoli de Barcelona 
provingui de fonts renovables.

OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA
Per altra banda, Lladó també explica 
que l’àrea metropolitana és “molt den-
sa energèticament”. “Hi ha una gran 
demanda energètica, però poc espai. 

anys. A més, la vida útil de la instal·la-
ció és d’un mínim de 30 anys.

OBJECTIU: 2030
Segons explica Gil Lladó, responsable 
de l’Oficina de Transició Energètica de 
l’AMB, instal·lacions com la del centre 
El Carme “són un exemple de mesura 
des de l’administració pública per 
avançar cap al compliment  
dels objectius de sostenibilitat 
energètica”. 

Si omplíssim totes les teulades d’ins-
tal·lacions fotovoltaiques, només co-
briríem el 12 % de l’energia necessària”, 
afegeix Lladó, que remarca també per 
aquest motiu la importància d’optimit-
zar el consum energètic.

Ara mateix ja hi ha 10 instal·lacions de 
característiques similars a la del cen-
tre El Carme en funcionament, totes 
les projectades per a l’any 2019. “Actu-
alment produïm 0,6 megawatts a l’any 
i en necessitem com a mínim 100 per 
arribar al nostre objectiu per al 2030. 
Sembla molt ambiciós, però no tenim 
alternativa”, argumenta Lladó, que 
assegura que hi ha “els mecanismes i 
la intel·ligència per aconseguir-ho en 
aquests 10 anys”.

CAP A LA SOSTENIBILITAT
La instal·lació de la coberta solar del 

LES ESCOLES, UNA DOBLE 
OPORTUNITAT PER ASSOLIR 
LA SOSTENIBILITAT
Des de l’AMB es considera les escoles edificis 
clau per aquest tipus d’instal·lacions. Per 
una banda, a nivell tècnic la tipologia d’edifici 
en que se solen situar, relativament baixos 
i extensos, és ideal. Per un altre costat, més 
enllà d’aquests aspectes és una oportunitat 
per incorporar la sensibilització ecològica en 
el projecte pedagògic dels centres.

El PSA i el PSG ajudaran a 
reactivar l’economia de la 
metròpolis i crear llocs de 
treball

Les teulades de la 
metròpolis, els nous 
graners d’energia verda

El PSA va aliniat 
amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de les Nacions Unides

En funcionament

En licitació
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ha engegat un pla per promoure 
la transició energètica i mobilitat 
sostenible amb l’horitzó d’aconseguir 

reduir les emissions contaminants. Amb 
les inversions també s’espera reactivar 
l’economia i crear llocs de treball per 
combatre la crisi de la Covid-19.

PERÍODE DE
DURACIÓ DEL PLA2020-23D’EUROS PER 

PROJECTES110 M MUNICIPIS REBRAN 
INVERSIONS35
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13

9

87

4

Cobertes solars
a la metròpolis Barcelona

Pallejà

Potència pic FV (kWp)

30,15 3

Montcada i Reixac

6

Potència pic FV (kWp)

61,64

Tiana

Potència pic FV (kWp)

14,70
8

16

Sant Andreu de la Barca

Potència pic FV (kWp)

85,80

Sant Feliu de Llobregat 

Potència pic FV (kWp)

83,16 13

Montcada i Reixac

Potència pic FV (kWp)

106,08 21

Sant Cugat del Vallès

Potència pic FV (kWp)

99,84 19

Sant Climent de Llobregat

Potència pic FV (kWp)

22,77 11

Hospitalet de Llobregat

Potència pic FV (kWp)

96,48 1

Castellbisbal

4

Potència pic FV (kWp)

97,80

Sant Just Desvern

Potència pic FV (kWp)

53,46 14

Sant Adrià del Besòs

Potència pic FV (kWp)

96,48 22

Barberà del Vallès

Potència pic FV (kWp)

82,83 20

Santa Coloma de Cervelló

Potència pic FV (kWp)

99,84 12

Corbera de Llobregat

Potència pic FV (kWp)

29,50 2

Ripollet

5

Potència pic FV (kWp)

99,50

Badalona

Potència pic FV (kWp)

7
89,78

Sant Just Desvern

Potència pic FV (kWp)

34,65 15

Montgat

Potència pic FV (kWp)

83,16 23

Montgat

Potència pic FV (kWp)

26,73 2418

Molins de Rei

Potència pic FV (kWp)

109,48

10

Sant Climent de Llobregat

Potència pic FV (kWp)

29,50

17

Sant Andreu de la Barca

Potència pic FV (kWp)

60,72

9

Gavà

Potència pic FV (kWp)

72,36

Centre El Carme es un exemple dels 
futurs projectes que es podran inclou-
re dins del Pla de sostenibilitat ambi-
ental 2020-2023 (PSA) de l’AMB, que 
té com a objectiu impulsar projectes 
de mobilitat urbana sostenible i adap-

tar-la als nous requeriments sorgits 
arran de la covid-19. A més, també 
vol promoure la transició energètica 
mitjançant inversions en la gestió de 
recursos i residus municipals, entre 
d’altres.  
El programa, amb una dotació de 110 
milions d’euros, posa una atenció es-

pecial als criteris que contribueixin a 
assolir els objectius de desenvolupa-
ment sostenible (ODS) de les Nacions 
Unides, tot tenint en compte la situa-
ció d’emergència climàtica actual. 

Al seu torn, el PSA també s’inclou dins 
els dos programes d’inversió aprovats 
pel Consell Metropolità de l’AMB, do-
tats amb 118 milions d’euros -110 per 
al PSA-, per tal d’impulsar projectes i 
serveis de mobilitat sostenible, de tran-
sició energètica i de millora d’espais na-
turals. Els projectes es duran a terme 
entre 2020 i 2023.

Aquestes iniciatives –el PSA i el PSG, el 
Programa d’actuacions de millora del 
paisatge natural i urbà, que te una dota-
ció de 8,4 milions–, ajudaran a reactivar 
l’economia de la metròpolis i crear llocs 
de treball al territori metropolità.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) invertirà 110 milions d’euros 
en el Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) fins a 2023. Aquesta iniciativa 
promourà projectes per avançar cap a la mobilitat sostenible i transició 
energètica. Una instal·lació model per als nous projectes que s’inclouran 
en el pla és la coberta solar del Centre Sociosanitari el Carme, que té 455 
metres quadrats de plaques solars en funcionament.

L a coberta fotovoltaica del Cen-
tre Sociosanitari El Carme, que 
conté 268 plaques en 455 metres 
quadrats, ha generat ja 38.000 

kWh d’energia neta de km 0 des de la 
seva instal·lació, l’agost del 2019. Aques-
ta instal·lació, que permetrà estalviar 
uns 50.000 kg de CO₂ a l’any, és un exem-
ple del camí cap a la transició ecològica 
i energètica promogut per l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB).
La instal·lació està situada sobre la 
coberta del centre, que, per les seves 

característiques –funciona les 24 ho-
res del dia els 365 dies de l’any– té un 
consum energètic molt alt. Tot i això, 
les plaques permeten aportar a l’edi-
fici el 15 % de l’energia que necessita, 
cosa que suposa també un estalvi eco-
nòmic, ja que es produeix a cost zero.

La inversió per construir aquest equi-
pament, a càrrec de l’AMB, va ser de 
110.074.57 € tot i que per les seves 
característiques s’espera que aquest 
import sigui amortitzat en tan sols set 

L’AMB invertirà 110 milions 
d’euros en el PSA per a 
lluitar contra l’emergència 
climàtica actual 

En aquest sentit, des de l’AMB s’ha 
marcat com a prioritari que l’any 
2030 tota l’energia dels ajuntaments 
metropolitans sigui 100 % renovable. 
A més, també es vol aconseguir que 
el 30 % de l’energia total consumida 

dins de la metròpoli de Barcelona 
provingui de fonts renovables.

OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA
Per altra banda, Lladó també explica 
que l’àrea metropolitana és “molt den-
sa energèticament”. “Hi ha una gran 
demanda energètica, però poc espai. 

anys. A més, la vida útil de la instal·la-
ció és d’un mínim de 30 anys.

OBJECTIU: 2030
Segons explica Gil Lladó, responsable 
de l’Oficina de Transició Energètica de 
l’AMB, instal·lacions com la del centre 
El Carme “són un exemple de mesura 
des de l’administració pública per 
avançar cap al compliment  
dels objectius de sostenibilitat 
energètica”. 

Si omplíssim totes les teulades d’ins-
tal·lacions fotovoltaiques, només co-
briríem el 12 % de l’energia necessària”, 
afegeix Lladó, que remarca també per 
aquest motiu la importància d’optimit-
zar el consum energètic.

Ara mateix ja hi ha 10 instal·lacions de 
característiques similars a la del cen-
tre El Carme en funcionament, totes 
les projectades per a l’any 2019. “Actu-
alment produïm 0,6 megawatts a l’any 
i en necessitem com a mínim 100 per 
arribar al nostre objectiu per al 2030. 
Sembla molt ambiciós, però no tenim 
alternativa”, argumenta Lladó, que 
assegura que hi ha “els mecanismes i 
la intel·ligència per aconseguir-ho en 
aquests 10 anys”.

CAP A LA SOSTENIBILITAT
La instal·lació de la coberta solar del 

LES ESCOLES, UNA DOBLE 
OPORTUNITAT PER ASSOLIR 
LA SOSTENIBILITAT
Des de l’AMB es considera les escoles edificis 
clau per aquest tipus d’instal·lacions. Per 
una banda, a nivell tècnic la tipologia d’edifici 
en que se solen situar, relativament baixos 
i extensos, és ideal. Per un altre costat, més 
enllà d’aquests aspectes és una oportunitat 
per incorporar la sensibilització ecològica en 
el projecte pedagògic dels centres.

El PSA i el PSG ajudaran a 
reactivar l’economia de la 
metròpolis i crear llocs de 
treball

Les teulades de la 
metròpolis, els nous 
graners d’energia verda

El PSA va aliniat 
amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de les Nacions Unides

En funcionament

En licitació
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La tragèdia a la nau cremada del Gorg 
posa al focus la situació dels ocupants  

Societat  | Redacció

Novament Badalona, i novament 
un incendi. Quatre persones 
morien la nit de l'11 de desem-
bre en una nau ocupada, des de 
feia 12 anys, del carrer Guifré. El 
foc començava minuts abans 
de les 9 del vespre, segons 
alguns testimonis quan una 
espelma quedava tombada i el 
foc s'escampava per les naus, 
Fins a 23 ferits, 3 de crítics i 
greus, deixava aquest incendi, 
al moment de tancar aquesta 
edició s'havia trobat una quarta 
víctima, i Badalona tornava a 
la primera plana de tots els 
mitjans de comunicació del país. 
Aquests fets destapava la situa-
ció de desenes de persones 
que viuen en antigues naus, 
no només de Badalona, sinó 
també de la resta del país. De 
fet, l'ocupació d'aquesta nau 
havia provocat alguns conflictes 
veïnals, tal com explicava el 
TOT el mes de febrer. Els veïns 
d'aquesta zona denunciaven 
actes incívics d'algunes de les 

persones que vivien en aquesta 
nau. L'incendi també ha destapat 
la situació deplorable que viuen 
aquestes persones, sense aigua 
corrent per exemple, i en l'àmbit 
polític ha deixat una baralla 
política, sobretot entre l'alcalde, 
Xavier Garcia Albiol i la cap 
de Guanyem, Dolors Sabater 
per la situació que quedem 
ara els ocupants, alguns d'ells 
han marxat a una altra nau del 
carrer Progrés i altres, a principis 

Imatge de la nau cremada, aquest passat dilluns

d'aquesta setmana, instal·laven 
una acampada a la Rambla del 
Gorg. Un cop comprovat que 
no hi havia més víctimes, dins 
la nau, dissabte va començar 
l'enderroc urgent de la nau, amb 
perill d'esfondrament. Per la 
seva part, els propietaris no 
havien posat cap denuncia, 
tot i estar ocupada la nau des 
de 2018 i que el consistori mai 
s'havia posat en contacte amb 
ells.

L'Ajuntament va decretar tres 
dies de dol, per l'incendi al Gorg, 
i la Generalitat un dia. A part de 
la convocatòria de minuts de si-
lenci, es van organitzar diverses 
manifestacions per demanar 
"justícia i dignitat" pels afectats 
de l'incendi. Els participants van 
titllar l'alcalde de Badalona, Xa-
vier Garcia Albiol, de racista. 

Badalona decreta 
tres dies de dol i 
s'organitzen diverses 
manifestacions
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Dos anys després de l'incendi 
a l'antiga Piher l'edifici, amb problemes 
estructurals, torna a estar ocupat

Societat | Redacció

L'incendi al Gorg ha posat a 
l'ull mediàtic les ocupacions 
de diversos edificis que havien 
estat seu d'empreses. Just ara 
fa dos anys, la nit de l'11 de 
desembre de 2018, un incendi 
afectava l'edifici de l'antiga fàbri-
ca Piher, a Canyadó. L'origen 
del foc, segons van explicar els 
bombers i l'Ajuntament, era que 
les persones que l'ocupaven 
havien encès un foc per escalfar-
se i ràpidament s'havia escam-
pat per tot l'edifici. Per sort, a 
diferència del que va passar al 
Gorg, les persones que ocupa-
ven la Piher van poder sortir 

il·leses. Setmanes després 
d'aquell incendi, l'Ajuntament 
va instal·lar diverses tanques 
per evitar més ocupacions. A 
més, l'edifici va quedar força 
danyat i en algunes parts hi ha 
problemes estructurals. Ara, 
dos anys després, aquesta 
antiga seu de la Piher, torna a 
estar ocupada, segons ha pogut 
comprovar el TOT. Es tracta 
de persones, majoritàriament 
joves, que es dediquen a recollir 
ferralla al carrer i malviuen en 
aquest edifici. Després del foc, 
l'espai va quedar totalment 
cremat de dins i segons ha expli-
cat un dels actuals ocupants, 
que ha volgut mantenir-se en 

Estat actual de l'edifici de la Piher 

WWW.FORNBERTRAN.CAT

MAR, 5 . 08911 BADALONA
T. 93 384 60 52

et desitgem
Bones Festes

any!!!i un millor

BM_ANUNCI_NADAL_20_V1.indd   1 10/12/20   9:41

l'anonimat, l'edifici té parts que 
estan molt malmeses del foc de 
fa dos anys.  
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Sabater es perfila per anar de
cap de llista de la CUP al Parlament

Política  | Redacció

Feia temps que el rumor corria 
per Badalona, però no se sabia 
si aniria a les llistes d'ERC o 
la CUP. Finalment, si no hi ha 
un entrebanc de darrera hora, 
l'exalcaldessa Dolors Sabater 
encapçalarà la llista de la CUP 
a les eleccions del pròxim 14 de 
febrer al Parlament de Catalun-
ya. Durant els darrers dies, 
la badalonina havia anunciat 
la intenció de presentar-se 
als comicis sota el paraigües 
de Guanyem Catalunya, una 

formació nascuda en part del 
projecte badaloní de Guanyem. 
Tot i l'aval de la CUP dissabte, 
Sabater va destacar diumenge 
que la pilota segueix a les dues 
teulades perquè "encara hi ha 
coses per avançar, també en el 
terreny dels Guanyem", que no 
entra a formar part de la CUP, 
sinó que "és una organització 
diferent". Sabater va afegir que 
aquest espai polític portarà un 
nom que "reflectirà que és un 
nou espai". Tot fa preveure que 
Dolors Sabater serà la candidata 
de la CUP el pròxim 14 de febrer.

Dolors Sabater atenen els mitjans de comunicació

Segueixen els cribratges 
massius a Badalona

Presó per agredir a dos 
independentistes al 
Centre de Badalona 

Durant aquests darrers dies la 
taxa de contagi s'ha situat als 
200 punts, més baixa que les 
darreres setmanes a la ciutat. 
Els cribratges massius han 
seguit, durant aquesta setma-
na i fins aquest dissabte, al 
Palau Olímpic. Tot i que estan 
cridats els veïns de Llefià i la 
Salut, i poden anar ciutadans 
de tota Badalona. 

L'home que va agredir dos 
independentistes en un bar de 
Badalona el setembre del 2018 
ha acceptat un any de presó, 
1.800 euros de multa i 4.152 
euros d'indemnització per dos 
delictes de lesió de la dignitat. 
A més, no es podrà acostar ni 
comunicar amb les víctimes 
durant sis anys i té prohibit 
exercir cap professió en l'àmbit 
educatiu, esportiu i de lleure 
durant cinc anys.  

La Creu Roja comarcal 
s'amplia amb més de 100 
voluntaris

Creu Roja a l  Barcelonès 
Nord, durant aquests mesos 
ha incorporat a l'equip volun-
tari 110 persones noves, que 
han col·laborat en diferents 
tasques de suport, sempre 
segu in t  l es  mesures  de 
seguretat. D'aquestes noves 
incorporacions gairebé la 
meitat són població jove, 
d'entre 20 a 30 anys, seguida 
de la franja d'edat dels 30 als 
40 anys.  

Durant els darrers dies una 
màquina ha netejat totes les 
herbes, algunes de molt altes, 
que feia anys que hi havien al 
solar de Can Llamas, propietat 
del Corte Inglés, Fa anys que 
els grans magatzems va des-
cartar construir a Badalona, 
però el solar està pendent d'una 
operació immobiliària.  

Netegen les males 
herbes de l'antic
solar de Can Llamas
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Zorionak

Boas Festas

Feliz Navidad

Bon Nadal

GRACIAS
por todo lo  que  compart imos

MENARINI.indd   1MENARINI.indd   1 05/12/2020   19:55:2105/12/2020   19:55:21



18

Tornen els talls de llum
al barri de Sant Roc 

L'Escola Maristes realitza diverses 
campanyes solidàries

Societat | Carles Carvajal

Un any més, i no ve de nou, 
tornen els talls de llum en 
algunes zones del barri de Sant 
Roc. La deficitària infraestruc-
tura i la punxada de la llum, de 
bona part dels veïns, fa saturar 
les línies elèctriques. De fet, els 
talls afecten unes 500 famílies, 
segons l'Ajuntament, de les quals 
només 100 i escaig estarien 
donades d'alta amb Endesa. La 
resta estarien enganxades a les 
xarxes de forma irregular. Durant 
els darrers dies, coincidint amb 
un fred més intens, hi ha veïns 
que han estat 9 dies amb talls de 
llum constants. Els veïns afirmen 

Societat | Carles Carvajal

La comunitat educativa de 
l'escola badalonina Maristes 
està realitzant diferents accions 
solidàries, durant tot el mes, 
implicant tota l'escola. A Educa-
ció secundària i Batxillerat es 
fa un projecte amb l'objectiu 
de col·laborar, recollint diners, 
amb les targetes solidàries de 
Càritas. El "Projecte Badadona", 
que utilitza el model de micro-

que no  és un problema nou i 
reclamen una solució definitiva 
per acabar amb aquests talls. 
Molts veïns demanen la moder-
nització de les línies i recorden 
l'incendi, d'ara farà dos anys, 
que va causar la mort de tres 
persones al barri de Sant Roc.

mecenatge, s'iniciarà el dia 21 
de desembre amb un treball de 
sensibilització i preparació de la 
campanya i es clourà el dia 29 
de gener, coincidint amb el dia 
de la Pau.  

Els talls han tornat al 
barri de Sant Roc 

Badalona compra 
178 nous contenidors 
d'escombraries 

Trobada entre els 
Ajuntaments de Badalona 
i Santa Coloma

L'A j u n t a m e n t  h a  l i c i t a t 
l a  c ompra  d 'un  to ta l  de 
178 contenidors, de les 5 
fraccions orgàniques, per 
renovar aquests elements 
del mobiliari urbà. El pressu-
post d'aquesta compra puja 
els 160.000 euros, gairebé 
1.000 euros per contenidor. 
La crema d'aquest mobilia-
ri és el principal motiu per 
substituir aquests conteni-
dors dels carrers de la ciutat 
de Badalona. 

Els ajuntaments de Badalona 
i Santa Coloma de Grame-
net han acorden incloure 
als seus pressupostos parti-
des per projectes compartits 
entre ambdós municipis. Les 
ordenances de convivència 
i de civisme o la seguretat 
són algunes de les qüestions 
que es van tractar a la reunió 
c o n j u n t a  e n t r e  e l s  d o s 
consistoris.

Resum de l'Any
a Televisió 
de Badalona

Resum 
de l'Any
a televixió de Badalona Tot el que ha passat 

aquest intens 2020

Aquest any... #ElNadalÉsNostre

24 de
desembre

a les 21h
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Gaudeix el Nadal al Port de Badalona!

Des del Port estem preparant un Nadal ben especial, seguint les mesures davant 
el covid-19 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 nostres 
activitats festives per aquest Nadal 2020

Aplica’t
Camina.
Albira.
Descobreix.
Al Port fins el 5 de gener de 2021

Busca el distintiu als establiments adherits,
vàlid fins el 10 de gener de 2021.

Port Esportiu i Pesquer de Badalona

www.marinabadalona.cat
T 933 207 500 · port@marinabadalona.cat

Port de Badalona

@PortdeBadalona

@portdebadalona
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Com cada desembre, molts fotògrafs capten la sortida del sol des del Pont del Petroli. Foto: frangomez160 
L'entitat de veïns de Dalt la Vila torna a instal·lar l'arbre dels desitjos a la plaça Constitució  
"Badalona t'ho dona", campanya nadalenca per comprar al comerç de proximitat
Un veí del carrer de Lleó Fontova 48, a Llefià, exposa cada tarda un gran pessebre fet per ell

1 |
2 |
3 |
4 |

1

2 3

4

La setmana en imatges
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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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Futbol | Manel Expósito

El conjunt escapulat va superar 
el Cornellà amb una molt bona 
primera meitat i un segon temps 
més defensiu. Sense oferir el 
seu millor joc, el conjunt de 
Manolo González va golejar 

l'equip 'verd' gràcies a la seva 
efectivitat ofensiva. Robert, 
amb dos gols, i Albiach van ser 
els autors de les tres dianes 
escapules. Els badalonins 
tanquen el seu darrer partit de 
l'any amb tres punts i són tercers 
a la classificació. 

El Badalona resolt el 
seu matrimoni amb el gol

Esports

Debut amb victòria
dels Dracs

El conjunt de Carles Duran 
va confirmar la seva classi-
f i c ac i ó  p e r  a  l a  se g o na 
ronda d 'Eurocup després 
de superar el Venezia i el 
proper diumenge disputarà 
el derbi contra el Barça al 
Pa lau  B laug rana  (20 :3 0 
hores).  El b i t l let  per a la 
Copa és el nou objectiu. 

Els Badalona Dracs van 
estrenar la temporada 2020 
- 2021 amb un contundent 
tr iomf a Saragossa (6-51) 
davant els Hurricanes. 

La Penya ja és al top 16 
de l'Eurocup i diumenge 
visita el Palau
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Un cop va acabar la Guerra Civil, 
es va intentar recuperar la tradi-
ció pessebrística a Badalona 
amb una exposició de diorames 
celebrada l'any 1940. Anys més 
tard, el 1963, es va fer una exposi-
ció de 4 diorames sota l'arbre de 
Nadal de la plaça de la Vila. El 
1964 un grup de badalonins 
van crear la primera associació 
de pessebristes de Badalona. 
Un any més tard, el 1965, la 

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

Sala El Refugi, sota la plaça 
de la Vila, va acollir la primera 
Mostra de Pessebres. En aquell 
temps, la sala era només un 
magatzem de la brigada munici-
pal. Aquest vaser el primer cop 
que "El Refugi" es convertia en 

sala d'exposicions. La Mostra de 
Pessebres va seguir durant anys, 
però va quedar interrompuda 
fins fa 22 anys, el 1998, que es 
va tornar a recuperar la tradició 
d'exposar diorames i pessebres 
sota la plaça de la Vila. 

Amb l'ajut dels seus mestres, 
s'ha plantat el Caga Tió i 
l'han començat a embotir de 
dolços i llaminadures 
@orfeobadaloní 

Ho diem i ho repetim, els 
grups de Pastorets ho donen 
tot perquè aquest Nadal 
pugueu gaudir d'aquesta 
tradició tan arrelada a casa 
nostra. I el Círcol ho té 
claríssim!
@pastoretscat

Un dia  de grisot per ponent 
a blauot per llevant a la 
rambla Badalona. Perque 
no posar llums de Nadal al 
#pontdelpetroli?
@crematdebdna

Opinió

Primera mostra de 
pessebres a la Sala 
El Refugi

FA 55 ANYS ERA NOTICIA  

#TOTBADALONA A INSTAGRAM  

Pessebre exposat, l'any 2012, al Refugi
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Es d iu Ale jandro Gonzá-
lez Clar, estudia al Col·legi 
Badalonès, té 16 anys, i és 
un crac del futbol i  de la 
vida. Pel camí, una magnífi-
ca història de superació que 
ja acumula diverses fites, 
la  més impor tant  de les 
quals ha arribat ara, amb la 

convocatòria amb la selecció 
espanyola sub-19 de futbol 7 
adaptat.L'Alejandro va patir 
una malaltia congènita que 
afecta la seva mobilitat. I la 
combat amb una determina-
ció i un esforç dignes de tots 
els elogis.L'Alejandro, que ha 
jugat diversos partits amb la 
selecció catalana, ha debutat 
amb l'estatal fa pocs dies. La 
mirada de la selecció està 
posada en el Mundial, que 
serà d'aquí a dos anys i on 
esperem veure l 'Alejandro 
jugant. 

Aquesta setmana:
Aquest Nadal t'estàs 
plantejant fer les mateixes 
trobades familiars igual 
que els darrers anys?
No, serem menys a taula 49%
No faré cap trobada 38%
Sí, faré el mateix 13%

Pròxima pregunta: 
Et posaràs la vacuna de 
la Covid-19 quan estigui 
disponible?  
Sí, sens dubte  
Sí, però em genera reticències
No, no crec que sigui segura

543 vots

via Twitter @totbadalona

David Ramon: Aquesta parada d'Ikea no ven res del que 
venen les altres parades, he passat, ho he vist i crec que 
han fet bé.
Javier Fernàndez: No le veo el sentido a que Ikea haga 
la competencia a los artesanos.
Noelia Porrua: Otra invasión de las grandes superficies 
de los espacios del pequeño comercio. Así no vamos 
bien...

Alejandro González 
Clar, jugador a la 
selecció espanyola 
sub-19 de futbol 7 
adaptat 

EL PERSONATGE  

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT  

ENQUESTA  
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BADALONA

DIVENDRES 18 DE DESEMBRE

Fira de Nadal a la Plana, fins 
el 23 de desembre 

22a Mostra de Pessebres 
de Badalona, fins el 6 de 
gener, a la Sala El Refugi

Pessebre tradicional a la 
plaça de la Vila, fins el 6 
de gener

Exposició "Ramon Casas 
visita Badalona", fins el 10 
de gener, al Museu 

Cicle Cinema A prop, amb 
el film "President Mitterrand", 
a les 19h, al Círcol

Música , Daniel Ligorio, 
"Beethoven, el camí de la 
llum", a les 20:30h, al Teatre 
Zorrilla

DISSABTE 19 DE DESEMBRE

Tour cultural a favor de la 
Marató de TV3, de l'institut La 
Riera, a les 10h 

DIUMENGE 20 DE DESEMBRE

Venda de llana (Club de la Lla-
na) a favor de la Marató de TV3, 
a les 10h, a la Plana 
 
Rema per la Marató, a càrrec 
de CN Bétulo, a les 10h, a la 
platja de Badalona 

Circ, amb Estat d'Emergència, 
a les 19h, al Teatre Margarida 
Xirgu (Principal) 

DILLUNS 21 DE DESEMBRE

Nadal en forma, passejades 
per la gent gran, amb grups 
reduïts, per veure els Pesse-
bres (+93.483.29.71)

DIJOUS 24 DE DESEMBRE, 
NIT DE NADAL

Misses del Gall  (horar is 
de tarda/vespre) a les pa-
rròquies de Badalona

DISSABTE 26 DE DESEMBRE, 
SANT ESTEVE

Els Pastorets, a les 19h, al 
teatre Zorrilla

DIUMENGE 27 DE DESEMBRE

Arribada dels Reis d'Orient, a 
les 12:30h, a l'Estadi Municipal 
(cal cita prèvia, emissió en di-
recte per Televisió de Badalona) 

Els Pastorets, a les 19h, al 
teatre Zorrilla

DILLUNS 28 DE DESEMBRE

Campament Reial, de 17h a 
21h, fins al 5 de gener, al Parc de 
Montigalà (cal cita prèvia)
 
Fàbrica de joguines, de 17h 
a 21h, fins el 5 de gener, a 
l'Escorxador de la Salut (cal 
cita prèvia)

*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

Pastorets del Círcol
Diumenge 20, a les 18h, al Círcol i Sant Esteve, a les 
19h al Zorrilla i 27 de desembre, a les 18h, al Zorrilla 

28
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Nadal | Redacció

Badalona ja viu, des de fa dies, 
aquest Nadal que tots recor-
darem sempre. Tot i això, hi 
ha tradicions que segueixen 
malgrat la pandemia. Una 
d'elles és la mostra de Pesse-
bres, no només la situada a la 
Sala El Refugi, sinó també els 
situats a la resta de la ciutat. 
Anem per parts. La Mostra de 
Pessebres, enguany amb la 
seva 22ena edició, la podreu 
visitar fins el dia de Reis, si 
baixeu les escales del Refugi 
Els dies festius cal cita prèvia 
trucant al telèfon 647.458.851. A 
part de la Mostra, podeu visitar 
diferents pessebres, arreu de 
Badalona, com per exemple 
el situat a la plaça de la Vila, 
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Els Pessebres s'escapen de la pandemia 
i s'instal·len a diversos indrets

que aquest Nadal ens evoca al 
poble de Calella de Palafrugell. 
Fins el dia de la Candelera, el 2 
de febrer, també podeu visitar 
els pessebres de la Rectoria de 
Santa Maria, al carrer de Dalt 47 
i també dins de la Parròquia de 
Santa Maria. A partir del 22 de 
desembre, i fins a l'11 de gener, 
també podeu visitar el Pesse-
bre a l'església de la Mare de 
Déu del Carme de la Comunitat 
Carmelites Descalços, entrat pel 
carrer Sant Miquel 44. També, 
fins al dia de Reis, podeu 
entrar a l'Orfeó Badaloní, carrer 
Enric Borràs 19-21 i conèixer 
el Pessebre Naixement Tradi-
cional Català. D'altra banda, i 
com cada any, a la Fundació 
Ateneu Sant Roc i Parròquia 
de Sant Roc podeu visitar la 

Jesús (Betlem, entre el 8 i el 4 aC-29 
dC). Figura principal del cristianisme. 
Per als cristians fou el Fill de Déu, en-
carnat i concebut per Maria, esposa 

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

CARRER DE JESÚS 
CENTRE 

Cultura

de Josep, un fuster de Natzaret. El 
carrer havia estat anomenat d'en 
Bonallana fent referència al nom 
d'una casa.

El Pessebre tradicional a la Mostra de Pessebres de Badalona

Arriba l'espectacle de 
circ "Estat d'emergència"

Com cada any, les bibliote-
ques de Badalona oferiran tota 
una sèrie de propostes per 
seguir la tradició de cridar als 
Reis i il·luminar-los el camí 
perquè arribin a totes les llars 
de Badalona. A través de les 
xarxes s'estan proposant tallers 
per engalanar les finestres, 
per construir fanalets, contes 
teatralitzats i per aprendre la 
cançó "Els Reis Venen".  

El teatre Margarida Xirgu 
(a b a n s  Pr i n c i p a l )  s e r à 
l'escenari aquest diumenge 
20 de desembre, a les 19h, de 
l'espectacle de circ de primer 
nivell que porta per nom "Estat 
d'emergència", una producció 
nacional de circ sota la direc-
ció d'en Joan Ramon Graell. 
Els teatres municipals s'han 
unit a la proposta per apostar 
per aquesta disciplina. 

Tallers virtuals
per fer fanalets a casa

XXXIV Mostra de Pessebres a 
l'església de Sant Roc, fins al 31 
de gener. Cal concretar visites 
trucant al 93 399 39 51.
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Cinema| Redacció

La plataforma digital Netflix 
està preparant una nova 
pel·lícula que portarà per nom 
"Racer". Badalona ha estat un 
dels indrets triats per formar 
part d'aquesta nova filmació. 
La productora Burn Out S.L 
ha demanat permís per poder 
enregistrar diverses escenes a 
la ciutat. En concret, la setma-
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Netflix grava escenes del
seu nou film "Racer" a Badalona

na passada, segons va poder 
confirmar el TOT, la produc-
tora va enregistrar diverses 
escenes en un solar situat 
entre els carrers Mar Negre i 
Passeig Mare Nostrum. Aques-
tes escenes van comptar amb 
diversos efectes especials i es 
va utilitzar una gran grua de 
filmació. De moment, Netflix 
no ha fet públic en quina data 
s'estrenarà el film. 

Amics de Badalona edita la quaranta-dosena Nadala

La masia de Can Boscà, 
situada a Pomar de Dalt, és 
la protagonista enguany de 
les nadales que editen els 
Amics de Badalona. El dibuix 

Netfllix ha gravat a Badalona un dels seus nous projectes

original és de Lluís Monta-
ñá, la recopilació de dades 
històriques de Joan Rosàs. 
D'aquesta Nadala s'editen 
només 1.000 exemplars. 

10 anys de la remodelació de 
les Termes i el Decomanus

Aquest divendres, 18 de desem-
bre a les 20:30h, el Zorrilla 
s'omplirà de música clàssica. 
Les tres sonates que ens oferirà el 
prestigiós pianista Daniel Ligorio 
seran un viatge interior a la perso-
nalitat creativa de L.V. Beethoven. 
Daniel Ligorio ens oferirà aquest 
magnífic repertori en el marc del 
250è aniversari del naixement de 
L.V. Beethoven. 

Aquest dijous s'ha commemorat 
els 10 anys de la inauguració 
de l'espai de les Termes i el 
Decumanus. Per commemorar-
ho s'ha remodelat l'exposició 
permanent on es poden veure 
les peces més destacades i 
significatives que s'han recupe-
rat al llarg de prop de 90 anys de 
treballs arqueològics. Amb motiu 
d'aquesta remodelació, es podrà 
visitar gratuïtament fins al 20 de 
desembre. 

Fins el 24 de desembre, 
"20 anys del Pont del 
Petroli" 

Aquest 2020 l'Associació Cultu-
ral de Poesia Pont del Petroli ha 
fet vint anys d'existència. En tot 
aquest temps ha editat, entre 
poesia, teatre, narrativa i altres 
artefactes, més de 100 llibres. 
A l'Espai Betúlia podeu visitar 
l'exposició "20 anys del Pont del 
Petroli" fins al 24 de desembre, 
just abans de festes. La mostra 
tanca l'any cultural a l'Espai 
Betúlia.  

Arriba la música de 
Beethoven amb Daniel 
Ligorio
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Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Facilitat per Saltamartí Llibres

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

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 239

651 976 517 · comercial@totbadalona.com

Els constants comentaris sobre 
la seva solteria i les expectati-
ves de la societat sobre el Na-
dal perfecte atrapen a Johan-
ne, de 30 anys, que decideix 
mentir a la seva família i co-
mençar una cerca per a trobar 
una parella.

Direcció: Anna Gutto
Intèrprets: Ida Elise Broch, Arthur 
Hakalahti, Hege Schøyen

Augustine és un científic solitari 
a l'Àrtic que tracta de contactar 
amb una nau espacial que in-
tenta tornar a la Terra. Augus-
tine vol impedir que Sully i els 
seus companys astronautes 
tornin a la seva llar.

Direcció: George Clooney
Intèrprets: George Clooney, Felicity 
Jones, Kyle Chandler

Ambientada a Amèrica en els 
anys 70, I'm Your Woman gira 
entorn de Jean (Brosnahan) 
que ha de fugir amb el seu fill 
degut als crims del seu marit.

Direcció: Julia Hart
Intèrprets: Rachel Brosnahan, Bill 
Heck, Frankie Faison

NAVIDAD EN CASA CIELO DE MEDIANOCHE I'M YOUR WOMAN

La Mínia, una arqueòloga, 
passa per una situació per-
sonal difícil després d’haver-
se separat de l’home amb 
qui ha conviscut durant anys. 

Per fi arriba un llibre per apren-
dre el català, per aprendre so-
bre els catalans i per aprendre-
ho a la catalana sense morir 
d’avorriment.

Estrenes

ÀNIMA DE TRAMUNTANA  

Núria Esponellà

EL CURSET: MÈTODE DE CATALÀ 
PER A TOTHOM  

Míriam Martin Lloret, Joan 
Ferrús, Olga Capdevila
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Cotxes al carrer Quintana Alta

Sandra Sánchez

Els veïns de Dalt de la Vila es-
tem farts dels cotxes que,  tot i 
els senyals de prohibició, en-
vaeixen la part de la calçada 
que hauria de ser «vorera», im-
pedeixen el pas dels vianants i 
dificulten l'accés a les vivendes. 
També rasquen les façanes de 
les cases i fan saltar-ne la pin-
tura. Especialment greu és al 
carrer Quintana Alta cantona-
da carrer Barcelona. Cada dia 
laborable, a les 9h, a les 13h, 
a les 15h i a les 17h, coinci-
dint amb entrades i sortides de 
l'escola Nen Jesús de Praga, la 

Envia les teves cartes
i fotos denúncia a: 

badalona@totbadalona.com

Lectors

invasió de cotxes és total. I no hi 
ha mai policia local ni apareix la 
grua municipal per impedir-ho. 

L'Ajuntament hi hauria de fer 
alguna cosa d'una vegada, per-
què la situació és insostenible.
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Malauradament això havia de passar

El solar de les rates

Estel Garcia

Sóc veïna del carrer Tor-
tosa, al barri del Gorg. Fa 
temps que els veïns anàvem 
avisant que la situació a la 
nau ocupada, i malaurada-
ment ara cremada, era un 
polvorí. Des de feia uns tres 
anys, una part dels ocupants 
s'havien tornat més incívics, 
per exemple era habitual 
veure'ls despullats dutxant-

Francesc Petit 

La Riera Matamoros ara ma-
teix un tram de primer món, el 
remodelat, i un de tercer món, 
de Germà Juli fins a la plaça 
del Doctor Niubó. Tenim un 
tram sense arbres, voreres 
trencades, brutícia i ara un so-
lar, darrere dels jutjats, ple de 
rates. Cal una neteja urgent de 
les herbes, si no volem plagues 
en ple Centre de Badalona.  

se a la font d'aigua del costat 
del carrer Guifré, i alguns ha-
vien robat a menors del ba-
rri. Els veïns ens queixàvem 
i els polítics callaven. Tots, 
absolutament, tots, sabien 
que passava a la nau cre-
mada i ningú va fer res. Ara 
tot són retrets, però els veïns 
som els que hem patit anys 
de delinqüència, incivisme 
i por. Durant aquests dotze 
anys, per l'Ajuntament de 

Badalona han governat de 
tots els colors, els vermells, 
liles, blaus o taronges i ab-
solutament cap d'ells ha fet 
res per evitar aquesta situa-
ció, i ara aquesta desgràcia. 
Per acabar, vull transmetre 
el meu condol, i la resta de 
veïns del carrer Tortosa, cap 
a les víctimes i ferits. Perquè 
ells també són patidors que 
els nostres polítics no mo-
guessin ni un dit.

El darrer TOT de l'any sortirà al carrer 
el dimecres 30 de desembre. En aquesta 

edició especial trobaràs el Resum de l'any 
2020 a Badalona i el seguiment dels actes dels Reis  d'Orient. 

Pots seguir informa't, minut a minut, del que passa
a Badalona,  al web del Tot i les xarxes socials.  
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 100 anys dels 
 Pastorets del Círcol 

Els Pastorets d'El Círcol tornaran 
un any més, a partir d'aquest 
diumenge 20 de desembre i 
durant cinc representacions, 
per acompanyar-nos i celebrar 
el Nadal a Badalona. L'edició 
d'enguany havia de ser molt 
especial, ja que es compleixen 
cent anys des de la primera 
actuació. La situació actual ha 
portat a la Dramàtica del Círcol 
que siguin igualment especials, 
però no de la forma que havien 
previst inicialment. Això sí, hi 
haurà dues representacions fora 
del teatre del Círcol, en concret 
al Zorrilla, la tarda de Sant 
Esteve, a les 19h, i l'endemà, 

diumenge 27 de desembre, a les 
18h. Aquestes representacions 
han estat possible gràcies al 
programa "Badalona Escena" 
que apropa el teatre amteur 
de la ciutat als teatres munici-
pals. Al seu teatre habitual, al 
Círcol, s'han programat tres 
representacions, diumenge 20 
de desembre, diumenge 3 de 
gener i diumenge 10 de gener, 
a les 18h. Les entrades fa dies 
que es van posar a la venda, i 
en alguna d'aquestes represen-
tacions, enguany d'una hora i 
mitja de durada, han volat. Totes 
les representacions es faran 
amb les mesures de segure-

tat adients, amb proves pcr als 
actors i actrius i sempre amb un 
50% d'aforament dels teatres.  

Els Pastorets,  
tota una tradició a Badalona
Amb l'arribada de Nadal, i des de 
fa més d'un segle, arribaven les 
representacions dels Pastorets 
arreu de Catalunya, A la ciutat, 
segons explica el llibre "L'Abans 
de Badalona, 1888-1965", diver-
ses entitats culturals i religioses 
el representaven. Encara que en 
l'actualitat el text més conegut 
és Els Pastorets de Josep Maria 
Folch i Torres, un germà del 
qual, Joaquim, vivia a Badalo-
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na, no era aquesta l'única obra 
que es representava durant les 
festes de Nadal. També l'Estel 
de Natzaret de Ramon Pàmies, 
l'orfenet i la pastora o els pastors 
de Betlem de Josep Clapés. 
El bressol de Jesús de Frede-
ric Soler, en Serafí Pitarra, La 
Nit de Reis, la Rosa de Jericó 
de Duró Gili o "la adoración de 
los Reyes van ser representa-
des en freqüència a Badalona. 
Les dues darreres obres van 
tenir una especial rellevància 
després de la Guerra Civil un 
cop els textos en català van 
quedar prohibits. A la ciutat, els 

Pastorets arribaven de la mà de 
diversos quadres escènics, com 
el Centre Parroquial Sant Josep, 
el del Centre Catequístic de 
Nostra Senyora de Montserrat, 
el de la companyia de Joaquim 
Grífol, el de l'Orfeó Badaloní o el 
Círcol, que s'ha mantingut fins 
als nostres dies.  

100 anys d'aquests 
Pastorets del Círcol
Des de fa anys, els Pastorets 
del Círcol han estat els que han 
tingut més reconeixement a 
Badalona, tant per la qualitat 
dels muntatges com pels actors. 

Molts segur que recorden a Joan 
Guardiola i Josep Maria Alarcón 
fent de Lluquet i Rovelló, o com 
a Satanàs a Eudald Macià, 
Josep Maria Pujol, Joan Chaler 
o Jaume Munells, segons recull 
el llibre de "L'Abans de Badalo-
na". Tradicionalment els actors 
que feien els Pastorets eren 
homes i per aquest motiu es 
solien modificar els personatges 
femenins secundaris. Amb els 
anys, això ha canviat totalment, i 
tant homes com dones, protago-
nitzen cada Nadal els Pastorets 
més antics que es fan a Badalo-
na, aquest any ja centenaris.  
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C/ Cadis, 4 · 08911 Badalona
www.preludibotiga.com preludibotiga@gmail.com 

934 64 26 77 · 601 270 392

Botiga dedicada al món de la Dansa
· Ballet · Clàssic · Contemporani · Jazz 

· Twirling · Patinatge · Rítmica 

Imatges antigues de representacions de  

Pastorets a Badalona, Llibre "L'Abans de Badalona"
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És una de les cares d'aquest any 
2020. L'epidemiòleg, Oriol Mitjà, 
s'ha convertit en un dels rostres 
visibles d'aquesta pandèmia, 
des del primer moment. Tant en 
l'àmbit català, com estatal, Mitjà 
ha anat explicant l'evolució del 
coronavirus a la població i ho 
ha fet sense pèls a la llengua, 
explicant a quina situació ens 
enfrontàvem i que creia que 
havien de fer les administracions. 
Arenyenc, d'Arenys de Munt, és 
badaloní des de fa més de 15 
anys. Va venir a viure al Centre 
de Badalona, per la seva parella, 
l'any 2004 i treballa a l'hospital 
Germans Trias. Des del TOT 
Badalona hem pogut conversar 
durant uns minuts amb Mitjà, 
on sobretot hem volgut saber la 
seva relació amb la ciutat. 

Oriol, tu tot i ser d'Arenys de 
Munt vius des de fa anys a 
Badalona, no?
Sí!, sóc del Mares-
me, però des de fa 
més de 15 anys que 
visc a Badalona, amb 
la seva parella. Un 
dels motius de viure 
en aquesta ciutat va 
ser la proximitat amb la casa 
dels seus familiars a Arenys de 

40 41

Parlem amb Oriol Mitjà, metge especialista
en malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias

Munt i també amb l'actual feina a 
l'hospital Germans Trias.  

Com et sents vivint
a Badalona?  
Doncs per mi Badalona ha 
estat un gran descobriment. He 
descobert el passeig marítim, per 
exemple per anar a fer esport, 

però també la 
S e r r a l a d a  d e 
Marina. Crec que 
la imatge que 
moltes vegades 
es dona des de 
fora no és del tot 

real. De fet, m'hi sento molt bé 
vivint. És una gran ciutat, però 

que alhora, en algunes zones, 
ha sapigut mantenir l'essència 
de poble. Moltes vegades penso 
que el Centre de Badalona 
s'assembla molt a la vida d'un 
poble com Arenys. És una ciutat 
que té de tot, des de platja a 
muntanya.

La teva vida quotidiana 
la fas a la ciutat?
Sí, la faig a Badalona. Des de 
treballar, esport o comprar ho 
faig habitualment a la ciutat. 
És molt còmode per a mi 
poder treballar a la muntanya 
de Can Ruti i viure al Centre 
de Badalona. 

Entrevista

Per mi 
Badalona ha 
estat un gran 
descobriment

"Puc dir ben clar i 
alt que Can Ruti ha 
brillat molt durant 
aquesta pandèmia"

Podologia per a tothom

Podologia general
Podologia esportiva
Podologia pediàtrica
Podologia geriàtrica
Ortopodologia
Peu diabètic
Ortoníxia
Biomecànica / Estudi de la petjada
Plantilles personalitzades amb Scan3D
Tractaments amb làser podològicwww.clinicabadapeu.com

Alfons XII, 43 baixos
08912 Badalona · T. 640 870 164
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Av. d'Alfons XIII, 127 · 933 87 93 50

 Amb aquesta pandemia, 
l'hospital Germans Trias 
ha estat en tot moment al 
mapa, no?
Potser hi havia la imatge 
que  l ' Hos p i t a l  Ger mans 
Trias era un centre sanitari 
de segona, comparat amb 
hospitals com el Clínic o la 
Vall d'Hebron. Amb aquesta 
pandèmia hem demostrat la 
gran feina que fa anys es tira 
endavant des de Can Ruti.  
De fet, l 'hospital badaloní 
era i és punter en malalties 
infeccioses i crec que amb 
el coronavirus ho hem pogut 
demostrar a tothom. Puc dir 
ben clar i alt que "Can Ruti 
ha brillat molt durant aquesta 
pandèmia".  
Que destacaries de la 
feina que esteu fent des de 
l'Hospital Germans Trias?
Jo destacaria, sobretot, la gran 
feina que s'ha fet en tots els 
àmbits i equip. Per exemple la 
connexió amb tota la primària. 
De fet, a part de ser un hospital 
de referència, en molts àmbits, 
hem demostrat molt de potencial 

durant els darrers mesos. Teníem 
aquest diamant en brut que ara 
hem mostrat a fora del nostre 
àmbit d'actuació com hospital. 
Seguiràs treballant a 
l'Hospital Germans Trias 
en un futur immediat? 
La intenció és que sí, però ja 
he parlat amb el meu equip i 

Oriol Mitjà (Arenys de Munt, 
1980) es va llicenciar en me-
dicina a la Universitat de Bar-
celona el 2004, i va realitzar 
la seva residència fins al 2010 
especialitzat en medicina in-
terna i malalties infeccioses a 
Barcelona i una diplomatura 
d'Higiene i Medicina Tropical 
a la London School of Hygiene 
& Tropical Medicine a Londres. 
El 2012 va acabar el doctorat a 
Barcelona amb la tesi "Estra-
tègies per al control del pian i 
altres malalties tropicals des-
ateses de les illes del Pacífic 
Sud", a partir dels seus treballs 

in situ a l'illa de Lihir, a Papua 
Nova Guinea. Aquest any, 
des de l'Institut de Recerca 
Germans Trias i Pujol de Ba-
dalona, ha treballat contra la 
pandèmia de coronavirus que 
afecta el món des de novem-
bre del 2019. 

Més dades d'Oriol Mitjà

vull traslladar-me, altre cop, 
fins a Papua Nova Guinea 
un cop s'obrin les comuni-
cacions amb avió. Des de fa 
10 anys estic desenvolupant 
des del centre mèdic de Lihir 
recerca sobre el diagnòstic i 
tractament de malalties infec-
cioses com el pian.
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Margarida Abras,  

directora del Museu de Badalona 
 

Aquest final d’any hem aconse-
guit que Ramon Casas vingui 
al Museu: l’hi podrem veure en 
un autoretrat de cap al 1890, 
envoltat de disset obres més 
que testimonien el seu talent, 
il·lustren diversos moments de la 
seva producció i reuneixen dos 

42 43

 Ramon Casas 
 visita Badalona 

dels seus temes més celebrats: 
el retrat i el cartell.
Des de ben aviat, Casas va pintar 
retrats de familiars i persones 
conegudes. A l’exposició se’n 
podran veure de la seva germa-
na Elisa (un dels quals, del 1883, 
és el més antic del conjunt), 
del seu cunyat Josep Codina, 
i dels seus nebots Santiago i 

Glòria Codina Casas (un dels 
d’aquesta darrera, del 1929, és 
el més recent de l’exposició). 
Encara en aquest àmbit, hi 
trobarem personatges famosos, 
com el gran actor badaloní Enric 
Borràs o el pintor suec Anders 
Zorn. Però el que més abunden 
són les imatges femenines: 
la Marieta, la jove de l’Estudi 
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d’estiu, o les dones actives que 
representen la modernitat amb 
què Casas tant es va identifi-
car: una dama que condueix 
un automòbil, una altra pintant 
davant un cavallet, o Teresa 
Mariani, cèlebre actriu italiana.

Pel que fa al cartell, cal recordar 
que Casas va ser un pioner, 
capaç de trobar solucions 
imaginatives per fer publicitat 
de productes molt diversos. 
El cartell dels Jocs Florals 
de Barcelona ens perme-

trà admirar la bellíssima Júlia 
Peraire, aleshores model i més 
endavant també esposa de 
l’artista. El de Silicatos Fuster 
anuncia una empresa situada 
a Badalona, i també n’hi ha un 
dels de l’Anís del Mono, amb 
els quals Casas, de la mà de 
Vicenç Bosch, propietari de la 
a fàbrica de l’anís, va contribuir 
a difondre no tan sols la marca, 
sinó també el nom de Badalona. 
Finalment, s’inclou una postal 
molt poc coneguda, en què una 
jove chula pren una copeta del 
nostre anís.
Aquesta exposició ha estat 
organitzada pel Museu justa-
ment per clausurar l’any de 
celebració del 150è aniversari 
de l’Anís del Mono i, alhora, per 
retre homenatge al gran artista 
que va ser Ramon Casas. S’ha 
pogut portar a terme gràcies a 
l’aportació d’obres del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya i 
de diverses col·leccions particu-
lars: Galeria Gothsland (Gabriel 
Pinós), família Codina, Marc 
Martí, Art Hispania, Cercle del 
Liceu i El Conventet.

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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Ja és tradició. Com cada edició Especial del TOT publiquem un recull d'algunes idees per regalar aques-
tes festes. Enguany, tot i el Nadal atípic, més que mai hem d'apostar pel comerç local. Gran part de les 
idees que us proposem les trobareu a botigues de proximitat de Badalona. A cada producte trobareu 
una ressenya d'alguns dels establiments on adquirir-los. 

L e s  l l i b r e t e s  d e 
B a d a l o n a  a m b 
i m a t g e s  d e  l a 
ciutat La impremta 
badalonina Venus 
edita unes llibreries 

amb imatges de la 
ciutat. Trobareu tres 

vers ions d i fe rents , 
dedicades al Pont del Petro-

li, La Rambla i el parc de Ca l'Arnús. Esperem que 
pugueu escriure coses positives durant el 2021.

Receptes de la Cartoixa de 
Montalegre de la Conre-
ria: L'historiador i arxiver 
Javier Pérez Gómez, gran 
especialista en la història 
de la cartoixa de Monta-
legre, ha publicat el llibre 
"Cocina cartujana", on fa una 
selecció de 100 plats i receptes 
de cuina de l'orde cartoixà a partir de 
l'estudi de tres receptaris elaborats pels monjos de la 
cartoixa de Montalegre.

Ninots dels gegants de 
Badalona: amb motiu de la 
cloenda del 35è aniversari de la 

recuperació dels gegants vells 
s'han presentat els ninots de 
goma de l'Anastasi i la Maria. 
Aquesta és la primera joguina 
del seguici festiu i tradicional 

de la ciutat que esperen que 
pròximament es pugui anar 

ampliant. Per adquiirir els ninots 
podeu entrar al web gegantsbadalona.org 

Ampolla commemo-
rativa dels 150 anys 
de l'Anís del Mono: 
Aquest any, Anís del 
Mono ha celebrat 
els seus 150 anys 
d'història. Per comme-
morar-ho, s'ha editat 
una ampolla especial amb 
el número 150 com a prota-
gonista a l'etiqueta. Aquesta edició especial la 
trobareu a diversos establiments especialitzats, 
com per exemple, Ca l'Almera. 

44 45

Idees per regalar "Badalona" 
aquest Nadal
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Llibre "La Badalona desconeguda":  
editat aquest any, proposa un recorregut 

fotogràfic per aquell univers que ja 
no hi és amb l'objectiu d'entendre 
millor els nostres dies. Al costat de 
les imatges hi trobareu pinzellades 
històriques que us permetran viatjar 

des de l'edat mitjana fins a l'època 
contemporània. Trobaràs el llibre al 

Museu o llibreries.  

Caganer del mico de l 'Anís del 
Mono: ja no hi sou a temps, per aquest 
Nadal, però gràcies a 
l'empresa "Caganers 
de Caldes" han 
posat a la venda 
el caganer del 
mico de l'Anís del 
Mono. Els podeu 
encarregar i el fan 
de manera artesa-
nal. L'empresa no 
s'esperava l'èxit d'aquest 
caganer que s'ha convertit en un dels més 
demanats dels Caganers de Caldes.  

Bosses de mà 
de l 'entitat 
Badacabres: 
una de les 
noves propos-
tes que ens ha 

deixat aquest 
2020 ha estat 

l'entitat Badaca-
bres, dedicada a 

recuperar les cabres a la Serralada de Marina 
i fer excursions per a tota la família. Fa poques 
setmanes han posat a la venda unes bosses 
de mà amb la imatge d'aquesta entitat. La 
trobareu, a través de les xarxes socials.

Calendari 2021 amb imatges 
antigues de Badalona: cada Nadal, 
el Museu de Badalona i l'editorial 
Efadós publiquen un calendari amb 
imatges antigues de la ciutat. A 
cada mes de l'any hi trobareu una 
fotografia d'algun racó de Badalona. 
El calendari, editat per penjar-lo en 
una pared o nevera, el podeu adquirir a 
la botiga del Museu de Badalona.

44 45

Loreak.
Prim 105 | 93 384 83 98 | www.loreak.co

Us desitja bones festes

Bombons de xocolata amb Vermouth 
Perucchi: a la bomboneria Almera, 
trobareu bombons amb vermut 
blanc i negre de la prestigiosa 

marca Perucchi de Badalona. A 
més, en aquest mateix establiment, 
també trobareu bombons d'Anís 
del Mono, a part del Torró d'Anís del 
Mono. Si voleu fer ciutat a taula, podeu 
combinar-ho tot amb xocolata. 
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Aquest Nadal atíp ic,  per 
l'actual situació sanitària, té 
una llum d'esperança. Aques-
ta llum omple des de fa dies 
els carrers de Badalona, amb 

arbres, boles gegants, llums 
a fanals i façanes i també, i 
no poden faltar, els nostres 
tradicionals pessebres repar-
tits per diferents indrets de la 

ciutat. Perquè malgrat tot, és 
Nadal i encara que sigui per 
un instant, poden passejar-nos 
per aquests carrers guarnits i 
il·luminats. 
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Instants del Nadal 
a casa nostra

1

2

3
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Arbre de Nadal instal·lat a la plaça de la Vila
Llums de Nadal al carrer de Mar
Façana il·luminada al Museu Municipal
Una de les quatre boles de Nadal gegants que 
s'han instal·lat a Badalona

Casa de la Vila amb els llums de Nadal
22ena Mostra de Pessebres de Badalona 
al Refugi
Pessebre tradicional a la plaça de la Vila

1 |
2 |
3 |
4 |

5 |
6 |

7 |

4 5

7

6
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Dibuixem Badalona il·lustra 
les portades de l'Especial 
de Nadal del TOT

Aquest any, l 'Especial de 
Nadal del TOT ha comptat amb 
la col·laboració de Dibuixem 
Badalona, tant per la portada 
com pel Suplement especial. 
Cinc integrants d'aquesta 
entitat ens han dibuixat 5 
il·lustracions relacionades 
amb Nadal i Badalona. 
A t ravés del per f i l  de 
l'Instragram del TOT, gaire-
bé 400 persones han triat el 
dibuix del carrer de Mar, de 
Lídia Almirall, com a portada 
del Suplement. A més, la 
redacció ha triat el dibuix de 
la plaça de la Vila, d'Anna 
Utset, com a portada del TOT 
de Nadal.

Qui són i que fan 
Dibuixem Badalona?  
Ara fa uns dos anys, un grup 
de dibuixants de la ciutat van 
aplegar-se per les xarxes 
socials per poder pintar en 

directe la ciutat de Badalo-
na. Es tracta d'un grup de 
d ibu ixants 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. Els 
podeu trobar a Facebook i 
Instragram amb el nom "Dibui-
xem Badalona".

Núria Fidelis

Pilar Bultó

Lídia Almirall

Maties MateuAnna Utset
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Maite Najarro guanya  
la Panera de Nadal del TOT i Condis 

Supermercats Condis i la 
Revista El TOT han convocat, 
per segon Nadal consecutiu, 
un sorteig per regalar una gran 
Panera amb productes típics 
d'aquestes dates. La Panera, 
on no pot faltar els torrons, 
les neules o el cava, ha tingut 
un gran èxit de participació 
entre els nostres lectors. Una 
Panera que ha estat exposa-
da, durant els darrers dies, 
al Supermercat Condis del 
carrer Guifré 100 de Badalona. 
A través del WhatsApp del 
TOT hem rebut desenes de 
fotografies del vostre Nadal 
més personal, des del vostre 
arbre nadalenc, pessebres o 
guarniments. L'equip de redac-
ció i comercial del TOT ha suat, 
un any més, per triar la imatge 
més original. Finalment, la 

guanyadora ha estat la Maite 
Najarro que ens ha presentat 
un pessebre molt singular fet 
amb peixeres. La Maite rebrà 
la setmana vinent la Panera 
de Nadal de la mà de Super-

mercats Condis, Des del TOT 
volem agrair la col·laboració, 
una vegada més, dels nostres 
lectors en aquest sorteig i 
també a Condis per la seva 
participació.
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Marc Artigas

Joan Campmany Ana Expósito

Pessebre de la lectora Maite Najarro, guanyadora de la Panera del Nadal
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Si tenim clar quins són els colors 
de moda per la temporada de 
tardor-hivern 2020-2021, podem 
saber també quins són els 
colors de moda per a aquestes 
dates tan nadalenques. Tots 
els anys ens trobem amb dos 
colors típics, or i plata, que mai 
passen de moda durant aques-
tes dates, però per a enguany 
hi ha moltes altres opcions de 

color, que trobem en tota mena 
de peces i de complements per 
poder lluir perfectes i conjuntar-
los ara en els nostres vestits 
per al Nadal 2020. La roba de 
festa més nadalenca ja inunda 
les categories de les nostres 
marques de roba preferides i 
ens fan somiar amb les festes 
d'hivern més glamuroses tot i 
els confinaments. Lluentons, 

metal·litzats, daurats i molt brilli 
brilli. També durant l'època 
nadalenca es poden trobar tot 
tipus de tendències, fins i tot 
en el que a colors es refereix 
i encara que negres i grisos 
semblen imposar-se, trobem 
altres propostes que també 
tenen a veure amb colors més 
cridaners com el blau, el verd 
o el bordeus. D'altra banda, 

Tendències

 Looks nadalencs 

➜

Micaco News
Els moments més divertits i
esbojarrats d'aquest 
Televisió de Badalona
Aquest any... #ElNadalÉsNostre

2020

28 de 
desembre 
a les 21h
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us desitgem bones festes i bon any 2021
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no podem oblidar-nos dels 
tons brillants, amb els daurats 
i metal·litzats al capdavant ja 
que a moltes dones els agrada 
portar-los durant el Nadal i 

sobretot quan arriba la Nit de 
cap d'any. Així pots triar, per 
exemple, una brusa vermella 
i complementar amb un llaç 
al coll. I el millor de tot és que 

podràs combinar-la tant amb 
una faldilla midi, com amb tots 
els teus pantalons. O un top 
metal·litzat que combinarà de 
luxe amb tots els teus pantalons 
vaquers... També pots provar 
amb un top asimètric que combi-
narà de luxe amb qualsevol 
pantaló o faldilla. O decidir-te 
per un bodi creuat amb perles, 
una peça que estilitza i és molt 
còmode. 
Si prefereixes un vestit, hi ha 
moltes apostes per aquest any, 
com un vestit de vellut que ens 
porta directament a una època 

Del Mar, 71  ·  Canonge Baranera, 2E  ·  Sant Francesc de Paula, s/n
93 384 54 64  ·  boter@drogueriaboter.es · www.drogueriaboter.es

Us desitja 
bones festes!

NOVA ADREÇA: 
Francesc Planas i Casals, 2 · 93 3844769

Són Pedaços
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passada en la qual glamur i 
elegància eren l'essència de tota 
festa. Un vestit estil americana 
o un de lleutons, que durant 
aquesta temporada no falten les 

peces marcades pels lluentons 
en tons metal·litzats o d'efecte 
brillant, que faran que tots els ulls 
es fixin en tu i siguis inoblidable. 
Als peus, opta per uns salons 

o sandàlies d'estil clàssic. Una 
tendència que aquest any també 
està pujant molt és vestir-te amb 
un vestit de punt gris. De punt 
de canalé i en color gris, és ➜

Canonge Baranera, 100  · Tel. 933 843 909 lestancdecononge@gmail.com    @lesrancdecanonge

L'Estanc de 
Canonge us vol 

desitjar unes 
Bones Festes i un 
bonic any 2021
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ideal! Combinarà genial amb 
totes les teves botes i botins.
Si parlem de faldilles, també 
ens trobem amb moltes posibi-
litats, com per exemple, una 
faldilla midi plisada beix, que et 
salvarà de més d’una combina-

ció imposible. I la pots combinar 
amb unes botes fosques i amb 
una brusa. Una aposta segura és 
una faldilla metal·litzada, que ja 
va ser tendència el Nadal passat 
i enguany torna com a prota-
gonista. L'acabat metal·litzat 

és tot el que necessites en les 
teves peces de festa. I si no vols 
l’acabat metalitzat, què millor 
que una faldilla de lluentons de 
color vermell ideal per al teu look 
de Nit de cap d'any però que 
també pots portar-la en el teu 

MERCERIA - LLENCERIA
GÈNERES DE PUNT - CALÇATS

Canonge Baranera, 62 · Tel. 93 389 54 63
08911 Badalona
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dia a dia amb unes sabatilles i 
una samarreta bàsica. Si per 
altre banda, vols oblidar-te dels 
vestits i de les faldilles, fes-te 
amb uns pantalons clare amb fil 
metal·litzat. És molt top! 
Si vols donar un altre toc al teu 
Nadal, pots vestir-te amb un 
mono de color vermell.
El vermell és igual d'encertat 
per a un Nadal com ho és per a 
una Nit de cap d'any. Aconse-
guiràs el mateix efecte que un 
vestit, però si és en versió short 
guanyaràs un extra de comodi-
tat i la mateixa elegància. I si 
ets amant declarada d'aquest 
color, però prefereixes fugir 
del clàssic, pots apostar per 
la comoditat del mono llarg en 
lloc del vestit de nit. I tot això ho 
pots combinar amb uns talons 
amb tires negres per a comple-
mentar qualsevol look i elevar-
lo a l'infinit, literalment. I si vols 
anar molt més còmode, però 
sense perdre l'elegància en 
dates com aquestes, optarem 
per sabates planes però amb 
vocació festera, amb molt de 
color i brillantor.

C/ Providencia, 161
C/ Francesc Layret, 12 

@joieriagloriapardo
www.joieriagloriapardo.com

Més de 100 anys 
compartint el Nadal
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Amb l 'arr ibada del Nadal, 
les botigues de roba i moltes 
marques treuen productes 
relacionats amb aquestes 
datea. I si hi ha alguna cosa 
que cada any té més models 
de Nadal són els pijames. I 
més si tenim en compte que 
enguany molts optarem per 
la comoditat d'un pijama per 
a aquests dies de confina-
ment. Aquesta peça al final 
s'usa per a dormir i per estar 
a casa, per això els models 

per a Nadal acostumen a ser 
més arriscats i graciosos que 
les peces tradicionals. No hi 
ha res més confortable que 
un bon pijama, un que no faci 
massa calor, però amb el qual 
tampoc passem fred. Si estàs 
buscant aquesta peça perfecta 
que t'ajudi a desconnectar de 
tot quan entris en la teva llar, 
pots triar des de motius tradi-
cionals com a rens, ninots de 
neu o l'adorable Pare Noel, 
a estampats nadalencs més 
clàssics amb un subtil toc 

festiu. Quant als estils, podem 
trobar pijames de pèl que són 
molt calentets, però també 
d'altres de franel·la i d'altres de 
cotó botonats molt còmodes i 
bonics. Els colors pastel estan 
arrasant, de manera que si 
vols pots portar les tendències 
també dins de casa teva amb 
el pijama.
També pots apostar per un 
pijama de ras amb estampats 
d'estrelles, per exemple, que et 
donarà aquest toc que vols lluir, 
encara que sigui a casa. I no 

 Rebre el Nadal  
 amb pijama 
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oblidis que és possible portar 
el clàssic pijama camiser de 
la forma més est i losa. El 
truc? Substituir els pantalons 
amples per un ajustat i triar 
la camisa de franel·la el més 
oversize possible.
L'opció més elaborada és 
apostar per un pijama de tres 
peces, format per una bata 
quimono, un top de tirants i uns 
pantalons de setí. Van genial 
en un estilisme complet, però 
pots combinar-los com vulguis.
I per a les més sofisticades que 
els encanta anar elegants fins 
i tot per casa, un pijama amb 
una camisa de coll xal i uns 
pantalons de tall recte. Ideal!

NOVES 
COL·LECCIONS!

Disposem de taller 
de joieria i de reparació 

de totes les marques 
de rellotges

Guifré, 82 · 93 397 71 56

GARANTIA 
DE QUALITAT

LES ÚLTIMES TENDÈNCIES 
I ELS MILLORS PREUS!
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Una bossa, unes ulleres, unes 
sabates o unes joies poden 
transformar per complet un 
outfit i convertir-lo en un look 
a la última moda. Pel que fa a 
les sabates, destacar l'evolució 
de les botes de cowboy, gran 
tendència d'estètica western de 
la passada tardor-hivern.
Dels mocadors ja en la tempo-
rada passada vam poder veure 
com els dissenyadors es decan-
taven pels suaus i lleugers en 
lloc de bufandes gruixudes i 
teixits hivernals. Enguany, la 
principal novetat potser és la 
manera de portar-los, amb 
propostes molt diferents.
Si parlem d'ulleres, no hi ha 
una tendència clara quant a 
forma, però sí quant a grandària: 
el XXL. Aquesta tardor-hivern 
tornen les ulleres de diva. De 

línies senzilles, elegants, oversi-
ze tant pel cristall com per la 
muntura maxi i amb materials 
com el carei que els dóna un 
toc vintage.
Q uan t  a  bosses ,  t ambé 

es porten unes bosses de 
grandària XXL, ideals per al 
dia a dia de les més dinàmiques  
per les que volen tenir sempre 
tot a mà, o en la seva alterna-
tiva unes maxi pochette extra 
suaus. Encara que la propos-
ta més destacada d'aquesta 
temporada és la de bossa amb 
serrells. 
I per als més vintage, tornen a 
portar-se les cadenes i no sols 
com a collarets. Seran tendència 
portades al coll però també com 
a polseres en les nines o en els 
turmells decorant les sabates 
més fashionistas. 

 Els complements 
 de moda 

Aquest any és regala ungleria

             ungleria         @ungleria

C/ Canonge Baranera, 105 Tel. 930 077 377
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Fabre Gemmòlegs 
 

Arriba el Nadal i aquest any, 
més que mai, ens commou el 
sentiment d'esperit nadalenc.
És el moment d'escriure la 
Carta a Ses Majestats els 
Reis Mags d'Orient i al Pare 
N oe l ,  d emanan t - l os  e l s 
nostres desitjos i també, és 
l'hora de fer de Patges Reials!
I quin millor Regal que una 
joia que sorprengui, emocio-
ni i sobretot, que ens alegri 
l'estat d'ànim!!!
Unes arracades, un colla-
ret, un penjoll, una polsera, 
un anell, una turmellera, un 
clauer, un restyling d'una 

joia que tinguem passada de 
moda i que volguem actua-
litzar...
Les joies sempre ens oferei-
xen un ampli ventall de possi-
bilitats, n'hi ha per tots els 
gustos i pressupostos!
Però s i  e l  que rea lment 
desitgeu és sorprendre de 
debò, us podem fer una joia 
completament personalitza-
da, única per a aquella perso-
na tan especial. Una joia feta 
només amb i per vosaltres. 
Un record que l'acompanyarà 
cada dia, per sempre.
Per cert! A Fabre Gemmòlegs 
us volem fer somriure amb el 
nostre Regal de Nadal!

Només pel fet de dir-nos que 
sou lectors del Tot, amb les 
vostres compres nadalen-
ques, us obsequiarem amb 
un Val Regal per una exclu-
siva Sessió de Bellesa que 
inclou un Tractament Facial 
i una Sessió Mans de Seda. 
I  s i  la  vost ra compra és 
superior a 99 €, a més a més, 
un Taller d'Automaquillatge 
c o m p l e t a m e n t  g r a t u ï t , 
perquè gaudiu mimant-vos 
tot aprenent nous trucs per 
brillar amb llum pròpia!
Aquesta fantàst ica doble 
Promoció és vàlida fins el 
10 de Gener: Us hi esperem 
amb il·lusió: Bon Nadal!!!

Regala una joia

C / LLEÓ  28
08911  Badalona

gratuït

Joies i Gemmes
Taller de Reparació

www.fabregemmolegs.cat
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ciutatdelmotor.com

Passar la ITV del vehic le 
és un de ls t ràngo ls més 
incòmodes pels que qualse-
vol propietari d’un vehicle ha 
de passar. Quan el vehicle és 
nou no cal preocupar-se fins 
al quart aniversari de la seva 
matriculació, però a par tir 
d’aquí les revisions a la ITV 
seran molt més freqüents.

60 61

 25 anys del Peugeot  
 106 al nou E-208 GT 

No passar ITV pot suposar 
multes de 200 €, la interven-
ció del permís de circulació 
del conductor i un termini de 
10 dies per passar la inspec-
ció, ja que en el cas contrari 
es procedirà al precintat del 
vehicle. Així que recomanem 
estar atents i tenir sempre 
clar quan passar la ITV del 
vehicle famil iar per evitar 

aquest tipus de situacions.

Però, com passar 
la ITV a la primera?
Conèixer què revisar per 
passar la ITV a la primera 
és una cosa elemental per 
evitar d’haver d’acudir una 
segona o tercera vegada 
perquè el vehicle necessi-
ti reparacions. Alguns dels 
consells més útils per passar 

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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la ITV a la primera visita són 
els següents.

Revisar els llums
Els llums en mal estat són 
causants de moltes faltes 
lleus i greus en les revisions 
en les ITV que fan necessari 
tornar en una altra ocasió. 
Comprovar que no hi ha llums 
foses, que il·luminin menys 

62 63

del necessari o que responen 
de manera arbitrària pot ser 
el més recomanable abans 
d’anar a passar la ITV.

Neteja del vehicle 
Els inspectors dels centres 
d’ITV han d’entrar dins del 
vehicle per passar la revisió 
i un vehicle net sempre causa 
una millor impressió a l’hora 

de donar el veredicte final. 
Netejar tant l ’interior com 
l’exterior del vehicle només 
por ta 20 minuts i  pot ser 
determinant.

Desperfectes 
en el parabrises
Els “chinazos” o desperfectes al 
parabrisa solen ser faltes greus 
al passar la ITV, així que si tenim 

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 “Chinazo” molt evident el 
millor és arreglar-lo abans de 
passar la ITV, ja que ens faran 
tornar en un altre moment. És 
especialment important si el 
“Chinazo” es troba a la zona de 
visió del conductor.

Estat dels pneumàtics
És lògic que les rodes han 
d’estar en bon estat perquè la 
inspecció de la ITV tingui un bon 
final. Així que hem de comprovar 
abans d’acudir al centre de que 
la pressió sigui l’adequada o el 
dibuix de la roda. A més hem 
de tenir en compte que només 
els pneumàtics homologats pel 
fabricant comptaran amb una 
resolució favorable.

Estat de la carrosseria
A més, hem d’assegurar-nos 

que tota la carrosseria estigui 
ben subjecta, que no hi hagi 
peces danyades tallants o que 
el para-xocs estigui en bon estat 
també són aspectes a tenir en 
compte per poder passar la ITV 
amb èxit, ja que pot ser motiu 
de faltes lleus o greus segons 
el cas.

Com es pot apreciar hi ha 
alguns trucs que podem tenir 
en compte abans d’acudir a 
un centre d’Inspecció Tècni-
ca de Vehic les.  I  és que 
només d ’aquesta manera 
ten im garant i t  passar  la 
ITV del nostre vehícle a la 
primera.
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Esther Lobo, psiquiatra 

i Cap del Servei 

de Salut Mental i 

Addicions de BSA

La situació en la que ens 
t robem és abso lu tament 
extraordinària i necessitem 
ser més flexibles que mai per 
adaptar-nos a una situació 
d’incertesa i canvi constant. 
Però s’apropen els Nadals 
i és difícil assumir aques-
ta excepcionalitat a molts 
nivells. 
Els pet i ts canvis que ens 
genera portar la mascare-
ta, respectar la distància, 
la reducció social, etc. de 
forma separada no són grans 
renúncies, però ens poden 
situar en un context de contí-
nues petites frustracions que 
posades totes juntes ens 
poden arribar a afectar l’estat 
d’ànim. Des de fa mesos patim 

 Aquest Nadal, 
 regala’t salut mental 

Salut

una sensació de ruptura en 
el temps; en diem “temps en 
suspens”. 
I tot i que comprensible i 
encara més al Nadal, des 
de BSA vo lem ofer i r-vos 
alguns consells per treballar 
la resiliència, concepte de 
moda per adaptar-nos a la 
situació actual de la manera 
més saludable possible.

És important parar a pensar: 
Com em sento? 
Puc tenir por al contagi o a ser 
un transmissor per les perso-
nes amb les que convisc; 
puc treballar en condicions 
incòmodes i cansar-me més, 
i puc tenir por a no poder 
arribar a tot; puc sentir-me 
desconfiat respecte els altres; 
o estrany davant decisions 
no habituals que em generin 
dubtes i per les que no tinc 
prou informació. 

I com m’afecta?
És normal estar a ler ta o 
amb hiperactivitat, que em 
costi dormir, o desper tar-
me durant la ni t . Tampoc 
és estrany que estem més 
callats o més xerraires, fins 
i tot que estem irr i tables, 
enfadats o impotents. També 
és normal sentir símptomes 
físics d'estrès. I també podem 
estar més sensibles i amb 
més facilitat per plorar, o pel 
contrari sentir-nos bloque-
jats emocionalment . Són 
reaccions normals davant una 
situació anormal.

La preguntar ara és: 
I què puc fer? 
• Tenir cura de les necessi-
tats bàsiques: solem pensar 
que sempre hem d ’estar 
disponibles, però ara hem 
d’extremar la nostra pròpia 
cura. Hem de menjar bé: 
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podem donar-nos un caprici 
si ens genera satisfacció, però 
no hem de descuidar la nostra 
alimentació. Hem de beure 
aigua suficient durant el dia, 
evitant l’excés d’estimulants. 
Hem de dormir les hores 
adequades, no fer-ho posa 
en risc la nostra salut mental 
i física i compromet la nostra 
capacitat de cuidar dels altres. 
 
•  Desconnectar:  A més 
de descansar, intentem fer 
alguna petita llista d’activitats 
senzilles que ens agradin i 

puguem fer fàcilment: taula 
d ’exercic is a casa, respi-
racions, est iraments, etc. 
També podem llegir novel·les, 
revistes o mira pel·lícules, 
sèries o mirar fotos, escriu-
re, escoltar música, cantar 
o tocar un instrument, per 
exemple. Preservem el temps 
de descans que necessitem 
per cont inuar en aquesta 
carrera de fons. Intentem 
parlar amb la família o amics, 
ara és moment de trucar-nos 
per telèfon o de fer vídeotru-
cades. Cadascú de nosaltres 

és qui millor coneix el que ens 
funciona i el que no. 
 
• Informem-nos: Però no 
ens in tox iquem,  l im i tem 
l’exposició al boom informa-
tiu fent una selecció de les 
fonts d’informació i evitant 
els rumors.
 
• I si hi ha petits a casa, no 
els menteim mai: podem fer 
explicacions breus i senzilles, 
adaptades a l’edat, però no els 
hi donem més informació de la 
que demanen o necessiten. 
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Si voleu, preguntem que en 
saben o que en pensen, obrint 
un espai per parlar respectant 
el seu ritme donant resposta, 
sempre, a les preguntes que 
facin. Reforçar les mesures 
de protecció i el seu motiu 
pot ajudar.
 
•  Util i tzem la ventilació 
emocional: La competèn-
cia personal i la fortalesa no 
són incompatibles amb sentir 
confusió, inquietud, sensa-
ció de descontrol, por, culpa, 
impotència, tristor, irritabilitat, 
insensibilitat, etc. Són preci-
sament les emocions les que 
ens fan humans. Compartir les 
emocions amb algú que ens 
transmet seguretat i confiança 
ajuda a fer-les més tolerables 
i poder-les regular. Fem el 
millor que puguem i el que 
estigui a les nostres mans, no 
ens exigim més. I si ho neces-
sitem, ens hem de permetre 
demanar ajuda professional. 

• Reconeguem la tasca que 
fem:  Recordem que malgrat 
els obstacles, estem contri-
buint a frenar la pandèmia i 

la crisi que comporta. Tots 
som responsables, tots som 
impresc indib les, cuidem-
nos. ➜
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Imma Romero, dietista 

i nutricionista de BSA 
 

S’apropa el Nadal 
i aquest any és 

especial, en tots els sentits 

 Aquest Nadal, 
 menja com mai 

possibles. Cal insistir en que les 
mesures sanitàries tenen una 
raó de ser i és responsabilitat de 
tothom respectar-les en benefici 
de la salut individual i col·lectiva. 
Apostar per la salut en el sentit 

més ampli és el millor regal que 
podem fer. En aquest sentit, 
l’alimentació és cabdal. Ja ho va 
ser durant la pandèmia i ha de 
continuar d’aquesta manera al 
Nadal. Més que mai defensem 
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que els menús festius saluda-
bles són possibles. 

Us facilitem alguns consells per 
gaudir-ne amb salut:
• Planifiquem el menú i no ens 

saltem els menjars anteriors 
perquè si tenim sensació de 
gana, tot serà molt més tempta-
dor.
• Planifiquem estratègies per 
evitar pressions per menjar més 

del què ho hauria de fer.
• Si feu aperitius, recordeu que 
es pot demanar una beguda 
sense alcohol i que podem evitar 
els aperitius amb molt de greix: 
croquetes, bunyols, ous farcits, 
patates xips embotits greixo-
sos, patés, alguns fruits secs. 
És més recomanable prendre: 
musclos, cloïsses, navalles, 
escopinyes, ostres, cargols de 
punxa gambes ,llagostí salats 
escamarlans daus de pinya amb 
pernil o formatge, algun canapè 
de pernil dolç, salmó fumat o 
caviar.
• Si mengem fècula (pasta, 
arròs, llegum, patata) de primer 
plat, evitem el pa.
• Evitem coccions amb molt de 
greix, és millor a la planxa, grill, 
graella, microones, a la brasa, al 
forn o al vapor.
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• Sempre podem apostar per un 
acompanyament saludable com 
amanida o verdures.
• Evitem postres elaborats i 
preferiblement mengem fruita 
fresca (pinya natural, macedò-
nia), suc natural, etc.
• Equilibrem Si hem fet un dinar 
més fort, fem un sopar més 
lleuger.
• Mengem lentament, fent 
mossegades petites i mastegant 
bé, assaborint cada tast.
• La conversa o les activitats de 
la festa poden ser una distracció 
positiva.
• Controlem l’alcohol
• No abusem dels torrons, polvo-
rons, massapans, neules, etc. 
Podem escollir i gaudir-ne de 
la selecció. 

Hem pensat també amb les 

persones que han de contro-
lar els hidrats de carboni i el 
sucre a la seva alimentació 
com les persones amb diabe-

tis. Facilitem un menú d’exemple 
amb l’equivalència en racions 
d’hidrats de carboni perquè les 
persones amb diabetis puguin  

2X1
Progressius digitals

Amb els teus  vidres progressius 
de vista, uns progressius de sol

GRATIS*
Ens trobaràs a: Badalona - Carrer del Mar, 75

* Per la compra d’uns vidres progressius digitals personalitzats, emporta’t uns altres vidres progressius digitals  solars
personalitzats Sun UV Color. És obligatori comprar les dues muntures de les ulleres. Consulta’n les condicions a la 
botiga. Promoció vàlida del 2 de novembre de 2020 fins al 28 de febrer de 2021.

Sin título-2   1Sin título-2   1 11/12/2020   13:11:5411/12/2020   13:11:54
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adaptar-se i gaudir d’un menú 
familiar.

Aperitius: Podem triar entre 
aliments sense hidrats de 
carboni com les olives, cloïs-
ses, escopinyes, musclos amb 
escabetx, pernil serrà, formatge, 
salmó etc.

Primers plats: us oferim 4 possi-
bilitats
• Còctel de gambes amb salsa 
rosa (300 grams)
• Sopa de galets: 30 grams de 
galets amb brou de nadal, que 
equival a 2 racions d’hidrats de 
carboni.
• Escamarlans grans o ½ llagos-
ta.
• Canelons: 3 pastes de caneló 
farcit de carn amb beixamel 
i formatge rallat, equival a 3 

racions d’hidrats de carboni.

Segons plats: us 
oferim 5 possibilitats
• Capó de Nadal
• Peix al forn
• Cuixa de bé
• Tall rodó rostit
• Marisc
Cap d’aquests plats conté 
hidrats de carboni si no porten 
guarnició de fècules o fruits 
secs. Si en porten guarnició de, 
per exemple, prunes, sapiguem 
que 4 prunes equivalen a 2 
racions de fruita, igual 2 racions 
hidrats de carboni.

Postres: dues opcions
• Macedònia de fruites: 200 
grams de fruita variada, equival 
a 2 racions hidrats de carboni 
• Pinya natural:  200 grams 

amb nous i nata.
I si voleu menjar torró, penseu 
que 50 grams de torró de qualitat 
suprema que porta menys sucre 
(inferior al 40%), equivalen a 
2 racions d'hidrats de carboni. 
És preferible el torró tradicional; 
tot i que contingui sucre, que 
no els publicitats com a sense 
sucres afegits. Alguns d’aquests 
últims poden contenir igualment 
hidrats de carboni i a més, poden 
generar una falsa sensació de 
seguretat que ens porti a fer-ne 
un consum excessiu
Les begudes alcohòliques 
han de ser de baixa graduació 
amb poca o gens quantitat de 
sucre. La seva ingesta ha de ser 
moderada com ara una copa de 
cava brut Nature; que no conté 
sucre, acompanyant l’àpat.
Salut!

Avda. Catalunya 45-47 
933 872 824

Aliments ecològics, produc-
tes naturals, olis essencials i 

cosmètica ecològica
A partir de 30€ "DEMANA 
EL TEU REGAL" TOT L'ANY

DIETA ACTIVA
ET VOLS APRIMAR?

TENS ANSIETAT?
LA TEVA SOLUCIÓ?

AURICULOTERÀPIA I 
DIETES 

PERSONALITZADES
DESCOMPTES EN GELEA REIAL

Bones Festes!
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Roser Sabater Bilbeny, podòloga

Directora CTP-Badalona
 

Mou les cames i mouràs el cor, 
no agafis l’ascensor, puja i baixa 
les escales  a peu, caminant 
s’activen les endorfines …,  
aquestes frases  les  sentim  a 
dir  cada dia , i especialment  
dirigides a la gent gran. Aquests 
tòpics  tan assenyats  i de pràctica 
tan recomanable, tenen  un nexe 
en comú: els peus. 
L’exercici  físic és el pilar principal 
per aconseguir un envelliment 
saludable ja que ens ajuda a 
controlar entre d’altres, la diabe-
tes, l’obesitat o la hipertensió 
arterial. Gràcies  a aquests hàbits  
enfortidors millorem  el nostre  to 
muscular i la massa òssia i així  
ens podem mantenir indepen-
dents. Totes aquestes pràcti-
ques encaminades a millorar el 
nostre benestar físic i emocional, 
s’han vist aturades de sobte per 
l’arribada del virus de la covid-
19 i el confinament. Ha estat 
una frenada total de les nostres 
activitats, ens ha deixat asseguts 
a casa, desorientats i fins i tot, 
desmotivats, en alguns casos. I, a 
mida que tota  aquest caos anqui-

 La repercussió del confinament  
 en els nostres peus 

losant ens envaia, els nostres 
músculs s’anaven relaxant. Les 
conseqüències  negatives de la 
manca d’exercici ens han arribat 
freqüentment al nostre centre  
en forma de talàlgies , fascitis 
plantars, edemes maleolars…
A més, el fet d’estar a casa tancats 
ha fet que ens  posem  sabates  
còmodes a priori, però que no 
sempre són les més indicades. 
Les  sabatilles, les xancles, 
...poden resultar fàcils de posar 
i treure, però a llarga no són un 
bon calçat. Per exemple, si  anem 
de retaló, en no tenir  cap subjec-
ció als talons, ens trobem amb  
una flexió progressiva dels dits  
coneguda  popularment com a 
dits  en urpa. I encara, insistint en 
el calçat destapat,  hem d’ afegir 
les clivelles que es produeixen als 
talons i que cal  tractar ja que, a 
vegades,  resulten  molt doloro-
ses. La manipulació domèstica 
ens ha deixat  ungles  incrustades 
i engroixides que  hem hagut de  
reeducar per  tornar a tenir-les 
sanes i a conseguir-ne un bon 
creixement. Des del CTP , i com 
que això  de les mesures restric-
tives  de mobilitat va per llarg,  
us  volem donar alguns consells 
senzills que podeu seguir.

L’espai domèstic de les nostres 
cases ens ofereix infinitat de 
possibilitats de fer excercici, com 
es  ara :
• Caminar pel passadis, matí i 
tarda
• Asseguts, moure peus i cames
• Pujar i baixar escales
• Agafats al respatller d’una 
cadira, mantenir l’equilibri de 
puntetes 
• I per als més animats, feu espai 
al menjador i a ballar !!                                                   
Tot i amb això, és important que 
recordeu que la Podologia  és un 
servei essencial i que sempre, tot 
i els confinaments  que hi hagut 
i els  que potser  tornaran, hem 
estat i estarem treballant  a la 
vostra disposició. 

LASERTERÀPIA
Làser podològic d'alta potència amb sistema de llum i energia, d'efecte tèrmic controlat. S30 Podylas

APLICACIONS:
• Onicomicosi (fons a les ungles)  • Berrugues plantars (víriques)
• Queratosis rebels    • Teràpia antiinflamatòria LLLT
        (Low Level Laser Therapy), esperó calcani, fascitis,
        dolor plantar, galindons, postquirúrgic.

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

08911 Badalona
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Viu l'arribada  de 
Ses Majestats els Reis d'Orient 

a Televisió de Badalona

27 de desembre
a les 12.30h
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En aquest Nadal tan especial, 
està corrent la iniciativa badalo-
nina de decorar les portes i les 
finestres de les cases amb 
dissenys translúcids, a manera 
de grans fanalets, que es vegin 
des del carrer. És la campanya 
"Fes de casa un gran fanalet". 
L'activista cultural, el badaloní 
Joan Giralt, ens ha explicat al 
TOT com fer-ho a casa nostra. 
Com fer el fanalet
translúcids a casa?

74

Per fer un gran fanalet de porta/
finestra com aquest, cal: paper 
de seda de colors, cartolina 
negra, tisores i adhesiu esprai 
re movible. Dibuixa en un full 
el que pensis fer, et servirà de 
referència. Retalla el paper 
de seda amb les formes que 
vulguis, fes una capa d'esprai 
adhesiu pel vidre i comença a 
enganxar les formes. Retalla 
la silueta que vulguis posa-
la a sobre del paper de seda. 

Nens

 Fem un fanalet a la finestra 
 perquè els Reis no passin 
 de llarg 

Posa una làmpada al darrere 
i com que el paper de seda 
és translúcid farà un efecte 
molt bonic des del carrer. Amb 
el teu disseny segur que els 
Reis d'Orient sabran arribar a 
casa teva. Recorda que també 
pots cantar la cançó popular 
de Badalona, "Els Reis Venen" 
perquè no passin de llarg. 

El fanalet per 
cridar als Reis 
Aquest any no hi haurà Cavalca-
da, però si podem fer el fanalet 
per portar-lo al Campament 
Reial o bé per cridar als Reis. 
Garantir que Ses Majestats 
trobin la casa de cada nen 
és un repte que se supera 
any, rere any. Gràcies, en 
part, a la il·luminació dels 
fanalets de Reis. Cada nen 
l 'ha de deixar en un l loc 
visible perquè els reis trobin 

Papereria 
Ca l'Avelino

Material escolar, joguines 
i QUASI DE TOT

93 140 57 54 | 615 85 59 90
Calle Santa Madrona, 66 papeleriaavelino@hotmail.com
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el camí de casa. Us il·lustrem 
alguns models de fanalets 
que hem trobat. 
La majoria estan fets amb 
cartolina, gomets i paper de 

76

cel·lofana de colors. Cada 
nen el pot decorar com més 
li agradi, escollir el color de la 
cartolina i decidir la decoració 
que li afegirà. 

Des de l'entitat badalonina Soca-rel i l'associació de veïns 
del Centre han tirat endavant una sèrie de propostes 
d'accions familiars de Nadal i Reis, casolanes, de quilò-
metre 0, adaptades a la pandèmia. La idea és poder fer el 
fanalet a casa i cantar la cançó dels Reis Venen, del 29 
de desembre al 5 de gener, a les 20h, als balcons i fines-
tres perquè els Reis d'Orient, tot i la pandèmia, vinguin a 
Badalona la nit del pròxim 5 de gener.  

La proposta per fer
amb els més petits de casa

NENS.indd   3NENS.indd   3 14/12/2020   14:48:4514/12/2020   14:48:45
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A pocs dies de Nadal són 
moltes les persones que 
han començat a decorar 
casa seva amb decoració 
nadalenca. El Nadal tan 
atípic que ens espera serà 
com tu realment vols que 
sigui. Aquest any, més 
que mai, inundem de mo-
tius nadalencs les nostres 

llars. Dóna-li a la teva ima-
ginació, creua els dits i que 
els bons desitjos vinguin 
en cascada. Ja saps, per 
viure un autèntic Nadal cal 
mimetitzar-se amb l'entorn, 
és hora d'anar pensant en 
la decoració Nadal 2020; ja 
la tenim aquí al costat. Si 
estàs preparat per al repte, 

no escatimis en creativitat, 
les tendències en decoració 
Nadal 2020 estan més que 
preparades perquè les hi 
donis forma a casa.

Idees de decoració 
imprescindible per 
a aquestes festes
Abans de posar de fil a 

Llar

 Tendències de Nadal 

➜

Més que mai 
fem màgic
el Nadal

FERRETERIA FERRETERIA 
PRIMPRIM

C/ D'EN PRIM 113  · 93 384 41 51 
  C/ GUIFRÈ  110 · 93 397 51 10
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l'agulla, has de tenir clar 
quins racons de la casa vols 
decorar. Un cop establertes 
les prioritats, no hi ha res 

que t'aturi. Revisa si pots 
reutilitzar ornaments nada-
lencs d'altres anys, o bé els 
pots reciclar per dona´ls-hi 

un aire nou i intenta mante-
nir una decoració coherent, 
tot respectant colors i estils. 
El fet de decorar per deco-
rar, sense seguir una pauta, 
no està de moda.

Corona de Nadal 
per la porta
Dóna la benvinguda als 
teus convidats amb una co-
rona de Nadal a la teva por-
ta, N’hi ha de molts tipus, 
d’algunes són més senzi-
lles i d’altres més comple-
xes, en tot cas és un dels 
detalls de decoració Nada-
lenca que no et pot faltar a 
casa aquestes festes i que 
pots fer tu mateix.

Corona de Nadal 
de fulles de pi
Les fulles de pi són les pro-
tagonistes del Nadal i quina 
millor manera de tenir-les en 
compte que crear una corona 
amb elles. Deixa entrar l'olor 
de la natura a casa teva.
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Corona de Nadal 
amb branques d'arbre
Fes una excursió per la mun-
tanya i en el teu recorregut 
agafa algunes branques 
fines de diversos arbres i 
que tinguin un to semblant. 
També pots pintar-les de 
color blanc i afegir-hi alguns 
complements com estrelles 
o pinyes petites.

Corona de Nadal de llums
Les llums de colors i el Na-
dal van de la mà i quina mi-
llor manera que posar-les 
com a corona a la porta de 
casa teva. És molt senzill, 
únicament has d'enrotllar els 
cables amb les llums fins a 
aconseguir un cercle.

Corona de Nadal de pinyes
Una de la reines de la deco-
ració nadalenca són les pin-
yes. Escapa't a la muntanya i 
aprofita per a arreplegar pin-
yes d'una grandària similar, 
també pots afegir algunes 

fulles de pi per complemen-
tar-ho. 

Dissenys pop art
Combinats amb anuncis 

que rememoren la infància i 
els jocs dels nens, aquests 
poden ser una molt bona 
idea de corona. Els colors 
molt vius i extremats ➜

Plaça de Pep Ventura, 13 | 933 87 17 95
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poden aparèixer a la vostre 
corona o bé com a deco-
ració (ninots de peluix en 
forma d'animals, angelets, 
etc) o de llums (les xarxes 
amb les bombetes una mica 
més grans i de diferents co-
lors). Turquesa, color cire-
ra, groc canari, mandarina, 
llima, vermell, tot està per-
mès.

Espelmes per 
decorar la casa
Al Nadal les espelmes són 
unes grans protagonistes, 
per això si estàs buscant 
idees per decorar la llar 
aquest Nadal, no hi poden 
faltar. Es poden personalit-
zar per trencar la monotonia 
dels colors, agafant com a 
idea el decorar-les amb pa-

per decoratiu de colors, ja 
que podràs crear espelmes 
que simulin tot tipus de per-
sonatges típics del Nadal, 
com en Pare Noel o un ren. 
També pots posar un cane-
lobre amb espelmes i de-
corar-lo amb boles i/o guir-
landes, per crear un efecte 
més glam. Les espelmes es 
poden posar a gairebé qual-

• 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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sevol part de la casa. A la 
llar de foc, a les finestres, 
a la escala, etc. de manera 
que crearan un ambient pro-
pici amb la seva brillantor. 
Durant el mes de desembre 
si us acosteu a algunes de 
les Fires Nadalenques, us 
ensenyaran a elaborar una 
espelma amb decoració na-
dalenca. També les podeu 
pintar per després regalar-
les als familiars.

El tió de nadal 
Es tracta d'una tradició amb 
segles d'història, inicial-
ment relacionada amb la 
natura, la fertilitat i el sols-
tici d'hivern. A Catalunya 
no hi ha casa sense Tió de 
Nadal durant aquestes fes-
tes. Si encara no ho saps, 

és necessari que el tapis bé 
amb una manta i li donis de 
menjar fins la nit del 24, nit 
que cagarà a cops de bastó 
tot tipus de regals per als 
nens, els joves i els grans 
de la casa. 

Flascons d’apotecari, 
tendència decorativa
aquest any 
Els flascons d’apotecari es-
tan de moda, és per això 
que decorar-ne un amb mo-
tius Nadalencs és una de 

les tendències d’aquest any. 
Per començar, una proposta 
ben senzilla: decorar pots o 
flascons de cristall amb tela 
depunta. El procediment és 
molt simple: primer cal nete-
jar bé els recipients, tant per 
dins com per fora. Després, 
retallar la tela en la mesu-
ra apropiada i enganxar-la 
amb cura. Al voltant de la 
boca del pot es pot utilitzar 
una tela diferent, com ara 
arpillera o similar, i, des-
prés, decorar-ho amb ➜
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cintes, llaços, entenimenta-
des, pinyes seques, botons 
o el que la pròpia creativitat 
disposi. Un altre cosa que 
en pots fer és recuperar les 
ampolles de cristall o flas-
cons que tinguis per la casa 
i introduir en els mateixos 
les llums de l'arbre de Na-
dal.
També els pots omplir amb sal 
gruixuda per simular la neu i 
posar-hi una casa i arbres en 
miniatura. El resultat és molt 
cridaner: sembla l’escenari 
d’una petita casa nevada. 
Amb tot això, ompliràs les te-
ves estades de llum i les faràs 
molt més acollidores.
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Garlandes amb
motiu de nadal 
Pots decorar casa teva amb 
garlandes o crear un Koke-
dama, una tècnica japone-
sa que consisteix en plantar 
una planta en una bola de 
molsa. 
Les garlandes les pots com-
prar fetes o les pots fer tu 
mateix, la gràcia d’aquest 
tipus de decoracions nada-
lenques és que siguin origi-
nals, fresques i divertides, 
com per exemple es podria 
fer una on s'inclogui un  mo-
tiu del Pare Noel. És fàcil 
de fer amb filtre i una mica 
de paciència. Per fer les ➜

info@obradecor.com
Guifré, 150 Badalona, Tel: 93 464 63 39

Rosselló, 356 Barcelona, Tel: 93 459 35 09
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garlandes simplement es 
necessiten cartolines de co-
lors, fil, tisores i cola. 

L’arbre de nadal, 
el gran imprescindible 
No hi ha Nadal sense un ar-
bre de Nadal a casa. Pots 
optar per un de tradicional, 
ple d’adorns i garlandes o 
decidir fer un arbre original 
tu mateix  i de manera sos-
tenible! Els arbres de Nadal 
casolans estan a l'ordre del 
dia. Cada vegada són més 

les famílies que es decanten 
per aquest tipus d'arbres, 
ja sigui per falta d'espai, 
temps o diners. Si ja estàs 
cansat de posar cada any 
el mateix tipus d'avet, quina 
millor alternativa que fer-lo 
tu mateix o aprofitar per fer-
ho junt als teus fills o filles. 
Les possibilitats són infini-
tes: paper, patchwork, fel-
tre, etc. Però en aquest cas, 
aquest any et recomanem 
com a material principal la 
fusta i, si pot ser, reciclada. 

Per als qui els sobra algu-
na fusta a casa o tinguin 
especial preferència per 
aquest material, els reco-
manem arbres de Nadal ori-
ginals decorats bàsicament 
amb pals de fustes tallats i 
entrellaçats entre si o sim-
plement amb palets pintats 
i adornats amb estrelles o 
boles nadalenques de color 
blanc, per fer que destaquin 
sobre el fons marró. Una al-
tra opció és pintar el fons de 
la fusta amb algun esprai o 
pintura per aconseguir així 
un toc minimalista. 

Arbres de Nadal
amb branques
Aprofita els passejos per 
boscos per fer-te amb 
un bonl nombre de bran-
ques i pals. Després no-
més s'hauran de penjar i 
col·locar creant la forma de 
l'avet. 

email. carretillasbadalona@gmail.com | telf. 607643272

• Lloguer de carretilles elevadores
   a curt i llarg termini
• Venda de tot tipus de carretilles
   DIESEL I ELECTRIQUES
• Finaçament 25 mesos sense intereresos
• Traspaletes de LITI de 1500 kg a 2000 kg.   
   des de 1450 euros.@carre_tillas
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Feeling Interiors BCN :: info@feelinginteriorsbcn.com
Baldomer Solà, 192 - 08912 Badalona  ::  Telf. 93 159.56.89 · 677 378 501

Amb l´esforç de tots 
fem que l'esperança 
reneixi aquest Nadal...

Amb l´esforç de tots 
fem que l'esperança 
reneixi aquest Nadal...
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Els gossos senten emocions
comparables a les d'un nen

Redacció / amic.cat

En els darrers anys diversos 
estudis científics han demostrat 
que els gossos poden arribar a 
sentir de manera similar a com 
ho fan els éssers humans. Un 
estudi de la Universitat d'Emory, 
a Atlanta (els Estats Units) va 
demostrar que els gossos 
senten igual que els nens. El 
nivell de sensibilitat entre els 
uns i els altres és molt semblant.
L'experiment va consistir a utilit-
zar diversos gossos i posar-los 
sota un escàner de ressonància 
magnètica. Al llarg de la prova, 
els animals rebien diferents 
tipus d'estímuls, la qual cosa 

generava una certa activi-
tat cerebral. Segons l’estudi, 
l'activitat cerebral dels gossos 
augmentava a mesura que 
rebien senyals que es relaciona-
ven amb l'alimentació o les olors 
de les persones conegudes.
D'altra banda, un estudi també 
relacionat amb les emocions en 
els gossos va demostrar que a 
l’igual que els humans, poden 
ser optimistes o pessimistes.
És a dir, quan un gos es queda 
sol a casa, s'angoixa i ho demos-
tra clarament amb els seus 
lladrucs, destruint coses o fent 
les seves necessitats a l'interior. 
Això és important perquè el 
comportament relacionat amb la 

separació és comuna en tots els 
gossos, per tant, predir aquest 
comportament pot servir per a 
tractar-los adequadament, de 
manera que puguin aconseguir 
un bon benestar.

Animalets

Clínica Veterinària
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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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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

KLEANINGNOU.indd   2KLEANINGNOU.indd   2 05/12/2020   21:52:1005/12/2020   21:52:10



Ja fa tres Nadals que la ba-
dalonina Anna Nualart omple 
l'Especial de festes del TOT 
amb les seves boníssimes re-
ceptes. L'Anna és bloguera, 
amb milers de seguidors arreu 
del món, i amb el seu web, que 
porta per nom "La cocinera 

Anna Nualart

Quan comencem a pensar en 
els menús nadalencs moltes 
vegades no tenim en compte 
que alguns menjars o aperi-
tius no són del gust dels més 
petits de la casa, ells encara 
tenen gustos més simples, 
però segur que aquest tronc 
els farà il·lusió i s'ho menja-
ran amb ganes. 
Si la maionesa no els agrada 
podem cobrir-ho amb format-
ge crema o una barreja de 
tots dos. 

Ingredients (Una unitat)
Una llesca de pa  
sense escorça

de Bétulo" també fa ciutat. En 
aquest tercer Nadal que comp-
tem amb la seva col·laboració 
hem decidit triar algunes de les 
seves receptes més festives 
i que us poden donar alguna 
idea per fer en aquestes festes 
tan atípiques. Hem seleccionat 

2 rodanxes de pernil cuit
2 rodanxes de formatge  
per hamburguesa
maionesa

Preparació:
Si el pa porta escorça li 
traiem. Amb el corró aplanem 
la llesca de pa, posem sobre 
film, pintem lleugerament 
amb maionesa i cobrim amb 
el pernil cuit i el formatge. 
Enrotllem amb l'ajuda del film 
i guardem a la nevera perquè 
no es desfaci el rotllet. En el 
moment de menjar el traiem 
de la nevera, llevem el film i 
tallem un petit tros del rotllet 
que el col·loquem al costat 
com si fos un tronc amb un 

receptes per compartir amb la 
família, i perquè no, per potser 
regalar un xic al nostre veí o 
veïna que passarà aquest Na-
dal amb soledat. Trobareu, a 
més en aquestes pàgines, un 
codi QR per ampliar la informa-
ció d'aquestes receptes. 

tros de branca. Cobrim tot 
amb maionesa i fem unes 
ratlles amb una forquilla. 
Serviu acompanyat d'unes 
patates fregides xips. Més 
fàcil impossible i us agradarà 
tingueu l'edat que tingueu. 

Receptes de Nadal 
amb la cuinera de Bétulo

Tronc de Nadal salat

Gastronomia

91

GASTRONOMIA.indd   1GASTRONOMIA.indd   1 12/12/2020   9:16:2212/12/2020   9:16:22



92

Anna Nualart

Abans que ningú em digui 
que això no és una recepta, 
diré que és veritat, no és una 
recepta, simplement és una 
idea d'aperitiu per a aquests 
dies de Nadal. 

Ingredients:
Una truita de patates, amb 
ceba o sense, maionesa, es-
cates de pebre roig dolç, pè-
sols cuits, formatge Chedar, 
o bé el formatge que més ens 
agradi

Preparació: 
Fem la truita que més ens 
agradi o bé la truita que per 
costum i deixem que es re-
fredi. Cuinem els pèsols i 
els deixem refredar. Amb un 
tallador en forma d'arbre de 
Nadal anem tallant avets. 
Els pintem amb una capa de 
maionesa. Empolvorem amb 
les escates de pebre roig i 
col·loquem els pèsols com si 
fossin boletes de Nadal. Amb 
un tallador petit en forma 

d'estrella tallem el formatge i 
les col·loquem al voltant dels 
nostres arbrets. Tindrem així 

un toc molt nadalenc i podem 
sorprendre els nostres convi-
dats durant aquestes festes.  

Truita de patates
nadalenques

Per ampliar 
informació de 

les receptes 
de Nadal

Carrer d'Arnús,26 
BADALONA

933 84 66 54 · 646 591 598

BONES 
FESTES 

A TOTHOM! 
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Bon 
Nadal!
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Anna Nualart 

Preparar galetes casolanes és 
molt senzill i entretingut. En 
aquesta recepta et suggerim 
fer unes galetes amb motius 
específicament nadalencs, 
però pots donar-los altres for-
mes o decorar-les al teu gust. 
Els dies previs a Nadal podeu 
fer aquesta recepta amb nens 
i aixì passar una bona estona a 
la cuina. Els més petits poden 
proposar les formes nadalen-
ques, des d'estrelles, avets, 
boles...

Ingredients 
125 grams de farina
60 grams de sucre de canya
50 grams de mantega
1/2 ou
Un polsim de bicarbonat

Un polsim de cardamom mòlt 
(podeu posar les llavors lleuge-
rament picades)  
Anís en gra
Essència de vainilla 
Un polsim molt petit de sal

Preparació
Amb el cardamom i l'anís, que 
té forma de llavors, els piqueu 
lleugerament. Barregem la 
mantega amb el sucre, després 
afegim l'ou batut, la sal, el 

Galetes nadalenques
de Cardamon i Anís 
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➜

Canonge Baranera, 131 i Canonge Baranera, 22
RESERVES 934 641 976
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Canonge Baranera, 131 i Canonge Baranera, 22
RESERVES 934 641 976

• Anec semidesossat i farcit de carn, 
  bolets i castanyes 
• Bacallà amb sanfaina/muselina 
  d’alls/a l’empordanesa
• Calamars farcits marisc i carn
• Canelons de rostit/rap i llagostins/
  confit d’anec i foie/espinacs, 
  pinyons i formatge blau/brandada 
  de bacallà i alls confitats
• Capó farcit de carn
• Escudella i carn d’olla
• Espatlla cabrit nacional al forn
• Fricandó amb bolets
• Gall dindi semidesossat i farcit de 
  carn, foie, orellanes i pinyons
• Garrí al l’ast
• Pastis de salmo fumat i alvocats/
  cranc i llagostins
• Petxina farcida de marisc
• Pollastre de pagès rostit amb 
  (prunes, pinyons i orellanes/gambes)
• Pularda semidesossada i farcida 
  de carn, trompetes i trufa
• Rodanxa de pinya farcida amb 
  amanida de marisc
*  Rodó de pollastre farcit (picada, 
  prunes, pinyons, dátils i bacó
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cardamom, l'anís i la vainilla. 
Agreguem la farina i el bicarbo-
nat. Barregem bé i pastem per 
formar una bola. Emboliquem 
en film i ho deixem dins de la 
nevera com a mínim 30 minuts. 
Podeu deixar la massa tota la nit 
dins la nevera i l'endemà tallar 
i enfornar les galetes. Estenem 
la massa, amb l'ajuda del corró, 
que ens quedi amb un gruix 
aproximat d'1/2 cm. Anem ta-
llant amb els talladors triats i les 
dipositem en la placa del forn 
folrada amb paper d'enfornar 

una mica separades entre elles. 
Cuinem en el forn preescalfat 
a 170 graus, durant 10 minuts. 

S'endureixen del tot quan es 
refreden. Deixem refredar so-
bre una reixeta. Amb aquestes 
quantitats d'ingredients poden 
sortir 20 galetes mitjanes. Si 
voleu pintar-les amb glass la 
quantitat seria muntar 30 grams 
de clara d'ou amb unes gotes 
de llimona, quan comenci a 
prendre consistència es va afe-
gint a poc a poc 100 grams de 
sucre de llustre. Ha de quedar 
espessa. Ja podem pintar les 
galetes, però si volem fer algun 
traç o només pintar la vora hem 
d'augmentar la quantitat de su-
cre a 120 o 130 grams. Deixar 
que s'assequi bé abans de 
menjar-les.
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No cuini ROSTISSERIA
EL ESCONDRIJO

De Dilluns a Diumenge de 10:00 a 16:00h.
Nit de Nadal 24 i Cap d'Any 31,
horari especial de 10:00 a 20:00 h.

ja ho fa per vostè

ROSTISSERIA
EL ESCONDRIJO

Casa fundada en 1967

®

RODÓ DE VEDELLA AMB BOLETS ......... 10,50€
RODÓ DE VEDELLA AMB PRUNES, PANSES I 
PINYONS ........................................................ 10,50€
GALTA DE VEDELLA ................................... 10,50€
RODÓ DE POLLASTRE FARCIT 
SENCER (Varietat) .......................................... 48,00€

CONFIT D'ÀNEC ....................................... 12,00€
PAVAS FARCIDES ..................................... 90,00€
CUIXA DE XAI ........................................... 28,00€
CUIXA DE CABRIT .................................... 21,00€
ESPATLLA DE XAI .................................... 24,00€
CABRIT SENCER .................................... 130,00€
POPORQUET A L’AST ................................. 110,00€

SARSUELA DE PEIX ....................................................... 18,00€
RAP A LA MARINERA .................................................... 14,00€
GUISAT DE SALMÓ AMB VERDURES ..................... consultar
POP A LA GALLEGA ........................................... .......... 14,00€
BACALLÀ AMB SAMFAINA I SALSA VIZCAINA ..... 14,00€
BACALLÀ AMB SALSA ROMESCO ............................ 14,00€
LLLUÇ FARCIT DE MARISC (6 persones) ........................ 75,00€
ORADES AL FORN ......................................................... 12,50€

CÒCTEL DE GAMBES ......................................................................... 9,00€
AMANIDA DE QUINOA AMB VERDURES ..................................... 4,80€
AMANIDA DE TOMÀQUET CHERRY, MOZZARELLA I VINAGRETA 
D'ALFÀBREGA ....................................................................................... 4,50€
CREMA DE BOLETS I CASTANYES .................................................. 6,00€
ESCUDELLA ........................................................................................ 11,00€
BBROU DE GALETS ............................................................................... 4,50€

Gran assortit en vins, caves, refrescos i gelats

CARNS

AMANIDES I ENTRANTS

PEIX

PREU
S SU

BJEC
TES A

 CA
N

VIS

El Escondrijo 1, Coll i Pujol nº 26, 08912 Badalona  93 387 10 83
El Escondrijo 2, Liszt nº 30, 08917 Badalona  93 460 83 57

FACI EL SEU ENCÀRREC AMB ANTICIPACIÓ PER TELÈFON

elescondrijo.com

El restaurant Figaro us desitja Bones Festes!

Françesc Layret, 18
93 389 47 94

Dilluns descans personal
Tancat: NADAL, 

ST. ESTEVE I ANY NOU
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No cuini ROSTISSERIA
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D'ALFÀBREGA ....................................................................................... 4,50€
CREMA DE BOLETS I CASTANYES .................................................. 6,00€
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Gran assortit en vins, caves, refrescos i gelats

CARNS

AMANIDES I ENTRANTS

PEIX

PREU
S SU

BJEC
TES A
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N

VIS

El Escondrijo 1, Coll i Pujol nº 26, 08912 Badalona  93 387 10 83
El Escondrijo 2, Liszt nº 30, 08917 Badalona  93 460 83 57

FACI EL SEU ENCÀRREC AMB ANTICIPACIÓ PER TELÈFON

elescondrijo.com
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Anna Nualart 

Segurament les gambes al forn 
són un clàssic de moltes taules 
durant les Festes de Nadal, la 
recepta que us proposo també 
es cuina al forn, però amb una 
lleugera variació, us garanteixo 
que queden sucoses i saboro-
ses. 

Ingredients
10 gambes o bé poden ser 
gambes grans, 4 cullerades 
d'oli d'oliva verge extra, 1 all, 
Julivert, 100 ml. de vi blanc, Sal
Pebre negre mòlt, Canyella 
mòlta (opcional), Suc de 1/2 
llimona  

Preparació:
Les gambes poden ser fres-
ques o congelades, si són 
congelades les descongelem 
abans sobre una reixeta. Ta-
llem els caps de les gambes 
que podem aprofitar per a fer 
un fumet o bé per altres recep-
tes. Els traiem el budell, estirant 
suaument.  En una safata que 
pugui anar al forn barrejarem 
l'oli, el vi, l'all pelat i trossejat, 
el julivert net i trossejat. Incor-
porem les gambes, salpebrem 
i afegim un polsim de canyella 
si ens agrada que tingui un toc 
picant. Barregem bé i deixem a 
la nevera que marini un parell 

d'hores.Preescalfem el forn a 
190 graus i cuinem les gambes 
al costat del líquid de marinar-
les. El temps serà d'uns 20 a 
25 minuts.Servim immediata-
ment ruixant-les amb el suc de 
llimona.

Gambes al vi blanc 

ABIERTO  DE MARTES A DOMINGO
HORARIO: DE 12 H A 16 H - DE 19.30 A 21.30 H

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

Os desamos 
unas felices fiestas!
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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 12 H A 16 H - DE 19.30 A 21.30 H

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

Os desamos 
unas felices fiestas!

GASTRONOMIA.indd   9GASTRONOMIA.indd   9 12/12/2020   9:16:3112/12/2020   9:16:31



Temps | Oriol Rodríguez
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L’any va començar amb un 
ambient fred, però sense 
extrems. Ben bé fins a la terce-
ra setmana de gener van sovin-
tejar valors de temperatura 
mínima diària de 4 a 7 °C i de 
temperatura màxima inferior als 
15 °C. El dia 12 es va registrar 
la mínima de l’any, de 3,8 °C.
La situació meteorològica va 
canviar notablement a partir 
de diumenge 19 de gener, 
amb l’arribada de l’episodi més 
destacable de l’any: el temporal 
‘Glòria’. Durant aquell dia el 
vent de tramuntana i gregal es 
va anar reforçant i va arribar 
als 84 km/h. La ventada va 
continuar durant tres dies més 
alhora que la direcció del vent 
va virar cap a llevant, amb cops 
superiors als 70 o 80 km/h a 
la ciutat. En canvi, arran de 
platja i a les zones elevades 
del municipi hi va haver ratxes 
superiors als 100 km/h, un fet 
gens habitual. Tot plegat va 
comportar la caiguda d’arbres 
i alguns danys materials.
El for t vent de component 
marítim va ser el responsable 
d’aixecar onades de més de 

6 metres d’alçada, essent el 
temporal de mar més dur des 
de novembre de 2001. L’aigua 
del mar va arribar fins a les vies 
del tren i va arribar a inundar 
els passos soterrats. A banda, 
la força de les onades van 
malmetre una de les icones de 
Badalona, el Pont del Petroli.
Vent i onatge a banda, les 
pluges també van ser notícia. El 
dia 21 es van arribar a acumular 
fins a 88,6 l/m2, essent el dia 
més plujós en un mes de gener 
des de, com a mínim, l’any 

1968. Al llarg de tot el tempo-
ral, que va durar cinc dies, van 
caure 148,1 l/m2.
A partir de llavors es va imposar 
el vent de ponent, que a casa 
nostra arriba sec i reescalfat. 
Això va donar lloc a un mes 
de febrer amb poc fred i pràcti-
cament sense pluja. Tot i ser 
encara a l’hivern, el termòmetre 
es va enfilar per sobre dels 20 
°C en diverses ocasions.
El mes de març va començar 
molt ventós, fruit del pas de 
successius fronts d’origen 
atlàntic, i amb un ambient suau. 
De fet, el dia 2 es va registrar 
el cop de vent més fort de l’any, 
de 92 km/h, mentre que el dia 5 
es va arribar als 87 km/h. Poste-
riorment, va tornar l’ambient 
fresc i es va mantenir fins a 
mitjans d’abril. Semblava que 
la primavera no volia arribar.
Poc abans de Sant Jordi hi va 
haver un segon temporal de 
llevant que va deixar 159,4 l/
m2 en cinc dies. D’aquests, 
85,6 l/m2 van caure el dia 21. 
Si aquesta mena de plogudes 
tan abundants no són gaire 
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L’any 2020 acabarà sent més
plujós i més càlid del normal

La riera de Pomar baixant plena després de l’aiguat del 9 de setembre

La Serralada de Marina rere una cortina de pluja el dia 9 de setembre
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habituals, que n’hi hagi tres en 
mig any (cal recordar el tempo-
ral de principis de desembre de 
2019) és encara més excepcio-
nal. Amb tot, la precipitació total 
recollida durant el mes d’abril 
va superar els 200 l/m2.
Entre finals d’abril i principis 
de maig hi va haver el primer 
tastet d’estiu. De nou, el vent 
de ponent fou el responsable 
de fer disparar la temperatura. 
El dia 1 de maig es va assolir 
una màxima de 27,5 °C.
A partir de mitjans de maig, els 
ruixats es van anar fent cada 
vegada més escadussers. De 
fet, l’estiu va ser més aviat 
sec, tot i que a zones properes 
es van produir alguns aiguats 
locals. Entre els mesos de juny 
i agost tan sols va caure el 69% 
de la precipitació que tocaria 
per l’època.
Pel que fa a la temperatura, la 
calor més intensa no va arribar 
fins a principis d’agost. Entre 
els dies 7 i 12 hi va haver la 
primera i única calorada desta-
cable de l’estiu a la nostra zona. 
Es va arribar a superar la marca 
dels 30 °C en 5 dels 6 dies que 

va durar l’episodi, un fet que 
cosa de veure al centre de la 
ciutat. La màxima anual es va 
registrar el dia 9, amb 30,9 °C. 
Ara bé, el més notori d’aquelles 
jornades va ser la temperatura 
mínima que, en el cas del dia 
12, va ser de 26,6 °C. 
Durant bona part de l’agost es 
va mantenir la calor intensa, 
però sense extrems. Ara bé, 
l’ambient de ple estiu va quedar 
estroncat a partir del dia 28 
per una entrada d’aire fred que 
va fer reaparèixer la neu als 
cims del Pirineu. En el cas de 
Badalona, la temperatura va 
baixar fins als 15,9 °C. Caldria 
recular fins a l’any 2007 per a 
trobar un registre semblant.
Amb l’arribada del primer mes 
de tardor des d’un de vista 
climàtic, el setembre, van 
aparèixer els típics aiguats que 
gairebé cada any hi sol haver 
per aquestes dates. El dia 6 de 
setembre una forta tempesta 
va quedar ancorada a la part 
baixa de Badalona i a l’est de 
Barcelona durant una bona 
estona. Al barri del centre es 
van arribar a acumular fins a 

65,1 l/m2. En canvi, als barris 
més propers a la Serralada 
de Marina la quantitat de pluja 
acumulada va ser molt més 
modesta. Per contra, el dia 9 
les pluges més abundants van 
afectar Canyet, el Mas-ram i la 
zona de la Conreria, fet que va 
provocar la crescuda sobtada 
de les rieres. A més, aquell 
mateix vespre es va poder 
observar una mànega marina 
just davant de la costa.
A partir d’aquí, la resta de 
la tardor ha estat seca. Les 
consecutives situacions de 
nord que hi va haver fins a 
finals d’octubre van portar un 
fred força primerenc, però de 
pluja en van deixar ben poca. 
Durant el mes de novembre 
l’anticicló ens va afectar de 
ple, de manera que tampoc 
era una situació favorable 
perquè es formessin núvols 
i plogués. Finalment, el que 
portem de mes de desembre 
han anat creuant fronts atlàn-
tics que, com que per arribar 
a Catalunya han de creuar tota 
la Península Ibèrica, acaben 
desgastant-se pel camí.
En qualsevol cas, aquest 2020 
haurà estat un any plujós, 
ja que a hores d’ara hi ha 
un superàvit de precipitació 
de gairebé 100 l/m2 gràcies 
als temporals dels mesos de 
gener i abril. S’han acumu-
lat 669,8 l /m2, dels quals 
459,8 l/m2 corresponen al 
primer semestre i 210,0 l /
m2 al segon. Pel que fa a la 
temperatura, dècima amunt 
o dècima avall, la tempera-
tura mitjana anual s’acabarà 
situant al voltant dels 17,5 
°C. Això és vuit dècimes de 
grau per sobre de la mitjana 
climàtica.

Precipitació diària (barres verticals de color blau) i precipitació acumulada 
(línia de color blau marí) de l’any 2020, i precipitació acumulada mitjana 
(zona ombrejada de color blau clar)
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idealista.com

La crisi del coronavirus conti-
nuarà marcant el pas dels 
preus de l'habitatge a Espanya, 
i provocarà més ajustos pròxi-
mament.
Almenys, això és el que apunta 
un estudi elaborat per de 
l'Associació Espanyola d'Anàlisi 
de Valor (AEV), que ha comptat 
amb la col·laboració de la 
Universitat d'Alacant i diversos 
experts del sector immobiliari, 
entre ells taxadores.

Immobiliària

 El preu de l'habitatge podria 
 continuar baixant fins a 2023 
 si hi ha una tercera onada de Covid 

En la seva opinió, el preu de 
l'habitatge trigarà almenys 
tres trimestres a tornar al punt 
d'equilibri, encara que tot depèn 
de si es produeix una tercera 
onada del virus. De produir-
se una nova recaiguda, els 
números vermells podrien 
prolongar-se fins a 2023.
El document explica que la 
demanda d'habitatges usats 
ha caigut pràcticament a la 
meitat, a conseqüència de la 
incertesa que està provocant 
la crisi sanitària. Un fre que fins 

i tot està afectant la demanda 
d'habitatge solvent i que s'està 
deixant notar en el mercat de 
segona mà. “Les transaccions 
realitzades ‘al comptat’ (aquells 
intercanvis que no requerei-
xen un crèdit hipotecari) són 
les que s'han ajustat durant la 
crisi del covid-19 fins a gairebé 
desaparèixer. No obstant això, 
els incentius d'inversió no han 
desaparegut amb la crisi, ja que 
la taxa de capitalització supera 
el 8%, malgrat la caiguda en els 
preus. Per tant, un dels efectes 
de la crisi ha estat alterar, tempo-
ralment, les decisions d'inversió 
de llarg termini de les llars en el 

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

BON NADAL! 
C/ Canonge Baranera, 137

93 144 44 14 · 656 911 868 · mgiimmobiliaria@gmail.com

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONES, 

ALBAÑILERIA, 
ELECTRICIDAD, 

FONTANERIA, GAS, 
PINTURA, ECONÓMICO

670 -232 -977
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seu procés de diversificació del 
risc, que, per precaució, estarien 
dilatant les seves decisions 
d'inversió. El 80% dels especia-
listes està d'acord amb aquesta 
afirmació, argumentant que es 
tracta un ajust important que 
mostra quina era la demanda 
d'habitatge per causes familiars 
enfront de la demanda per raons 
d'inversió”, explica l'estudi, que 
estima que s'han ajornat entorn 
de vuit de cada 10 operacions 
de compra d'habitatge com a 
inversió. En el cas de l'obra 

nova, el pronòstic és totalment 
diferent. Els preus de moment 
estan repuntant, el seu pes en 
les compravendes està creixent 
i s'espera un fre en la nova 
producció que podria impulsar 
més els preus. L'informe, en 
canvi, veu més factible que es 
mantinguin els nivells actuals 
tant de demanda com de preus. 
“La preferència dels compradors 
per l'habitatge nou fa que els 
demandants, encara que dismi-
nueixin, continuïn sent suficients 
per a mantenir un ritme constant 
en la compravenda d'habitatge 
de nova construcció, així com 
que els segments de la població 
més afectats per la crisi són 
principalment els que ja estaven 
majoritàriament exclosos de 
l'accés a l'obra nova”, recalca en 
aquest sentit l'estudi. Entre els 
motius que expliquen l'impuls de 
les cases recent-ment construï-
des, els experts assenyalen per 
exemple que són operacions 
que incorporen finançament i 
que solen estar dirigides a una 
demanda de major nivell de 
renda.

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
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TOT L’EQUIP DE KSA ELS DESITJA 
UNES BONES FESTES I UNA 
BONA ENTRADA D’ANY 2021

SI HAS DE VENDRE LA TEVA PROPIETAT INFORMA’T 
DE LA NOSTRA PROMOCIÓ I SIGUES EL PRÒXIM!

 
KSA GRUP IMMOBILIARI T’OBSEQUIA 

AMB UN XEC REGAL VALORAT EN 500€ PER 
GASTAR EN UN COMERÇ DE LA NOSTRA CIUTAT...

FEM BADALONA!!!

www.ksagrup.com  ksabadalona@ksagrup.com

Ens podeu trobar al:
C/Prim, 136 . 08911 Badalona
616 271 965 - 637 261 422 – 636 298 789 –  933 842 544

/ksagrupimmobiliari
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BARRI MANRESÀ  

Recollida d'ampolles de cava 
(aleshores "xampany") després 
dels dies de Nadal de l'any 1955. 
El benefici de la venda de les 
ampolles anava a actuacions 
socials.

Emili Bultó/Museu de Badalona. 
AI. Fons l'Abans-Emili Bultó

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

La Badalona d'abans

LA FOTO DELS LECTORS  

El carrer Barcelona, a Dalt 
de la Vila, després de la 
nevada del dia de Nadal 
de l'any 1962

Foto: M.Vilardell

MUSEU DE BADALONA.indd   46MUSEU DE BADALONA.indd   46 07/12/2020   17:39:3807/12/2020   17:39:38



FINQUES BADALONA.indd   1FINQUES BADALONA.indd   1 09/12/2020   10:12:0109/12/2020   10:12:01



108 109

Frases cèlebresFrases cèlebres DitesDites

«Tot el món vol canviar el món, però 
ningú vol canviar-se a si mateix.» 

Mary Ann Evans

«Ja has begut oli»

Significat: l'has ben espifiat / estàs perdut 
/ estas ficat en un merder / t'has ben 
embolicat

 Àries (Del 21/3 al 20/4)

Els teus sentiments estaran a flor 
de pell, el millor és que no t'exposis, 
perquè estaràs molt vulnerable. A 
pesar que l'any acaba, el tancament 
comença a afectar-te.

 Taure (Del 21/4 al 20/5)

Els astres et donaran molta energia 
i et mantindràs positiva davant les 
coses. En l'amor, les coses amb la 
teva parella es comencen a enfortir i 
el seu vincle es fa cada vegada més 
pròxim al d'una parella.

 Bessons (Del 21/5 al 20/6)

Els astres estaran del teu costat, serà 
una setmana genial per a tu. Podràs 
descansar després de tot l'estrès que 
has acumulat, canviaràs la teva rutina 
i et sentiràs com a nova.

 Cranc (Del 22/6 al 21/7)

La teva actitud davant la vida canvi-
arà, et sentiràs molt més madura i 
tens molts propòsits per a any nou. 
En l'amor, és hora de dir-li al que 
sents per ell.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et sentiràs molt oberta quant a les 
teves emocions i pensaments, així 
que no tindràs por de dir el que pen-
ses o sentis.

 Verge (Del 24/8 al 23/9)

Et sentiràs molt optimista i alegre 
durant els següents dies. Les teves 
relacions personals estaran en el seu 
millor moment, així que gaudeix de 
la gent que t'envolta.

 Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escolta els consells dels altres, 
moltes vegades és pel teu bé, no 
és un reny. Les teves emocions no 
estaran del millor, tindràs una baixa-
da i una crisi existencial, però serà 
passatgera.

 Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Les teves emocions estaran a flor 
de pell, pot ser que siguis una mica 
imprudent i sentis penediment. 
Tracta de mantenir la paciència i 
controlar-te.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Estaràs molt expressiva en els prò-
xims dies, aprèn a dir les coses de 
manera sincera. Tracta de no pren-
dre't tot a pit o solo et posaràs de 
mal humor.

 Capricorn (Del 22/12 al 20/1)

Et sentiràs molt inquieta respecte 
a unes certes decisions de la teva 
vida, però has d'aprendre a confiar 
més en tu. Pot ser que rebis una 
bona notícia al llarg de la setmana.

 Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Aquesta setmana els astres influiran 
en la teva vida amorosa, perquè tot 
el que alguna vegada vas somiar 
comença a complir-se amb aquest 
noi. Rebràs bones notícies.

 Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Et sentiràs molt apegada als teus 
amics i família, tracta d'aprofitar el 
temps que passis al costat d'ells. 
En l'amor, no et prenguis tot tan 
personal.

Horòscops
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Sudokus

Gaudeix aquestes vacances 
amb els millors curts de 
Filmets en Família a 
Televisió de Badalona

25 de 
desembre 
a les 10h

Aquest any...
ElNadalÉsNostre
Gaudeix aquestes vacances 
amb els millors curts de 

NostreNostreNostreNostreNostreNostreNostreNostreNostreNostreNostreNostreNostreNostreNostreNostreNostreNostreNostreNostreNostreNostre
 a 

Televisió de Badalona
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P I S O  2  H A B I TAC I O N E S 
y cocina amplias, reforma-
do, ex ter ior,  2°real .  Junto 
m e t r o  l l e f i a .  1 0 6 . 0 0 0 €  
Tlf. 629 963 772
PARTICULAR VENDE vivien-
da so leada en c tra ant iga 
Valencia - Llefià, 6°, 3 habita-
ciones, amueblada, equipada, 
ascensores 158000 euros. 
619 18 17 35

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: 
muñecas, scalextrics, geyper-
man madelman tebeos comics 
objetos religiosos y militares 
puros plumas licores libros y 
mucho más pago inmediato 
627 937 101 
TÉCN ICO I NFORMÁTICO , 
reparamos su ordenador en 

su domicilio a un precio muy 
económico, Tel. 616.75.03.09 
COMPRO COMICS, álbumes 
de fútbol, Playmobil, Scalex-
tric, Geyperman,Madelman, 
muñecas, Tente, Rico, Paya y 
antigüedades en general. 
679 736 491 

TREBALL

SEÑORA CON EXPERIENCIA 
y referencias se ofrece para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza por horas. Externa. 
632 316 911
S'OFEREIX CUIDADORA per 
hores de gent grand i disca-
pacitades.  Amb t i tulac ió i 
experiència. Trucar a par tir 
de les 10h. 628 477 745. Rosa
SEÑORA SE OFRECE para 
limpieza, cocina y cuidado de 
mayores. 631 198 427
SEÑORA SE OFRECE para 
trabajar de interna.  Experien-
cia y papeles en regla. 
606 711 411
SEÑORA OFRECE servicios 
para l impieza, cuidado de 

mayores y niños por horas. 
603 894 881
S E Ñ O R A  B O L I V I A N A  s e 
ofrece para cuidar mayores, 
niños y limpieza. Interna. 
612 510 347
SEÑORA BUSCA TRABAJO. 
Interna, externa o f ines de 
semana. 631 911 351
S E Ñ O R A  E S PA Ñ O L A  s e 
o f rece para acompañar  a 
personas mayores. 679 183 
180 

AMISTATS

SEÑOR DE BADALONA 79 
años desea conocer señora 
que viva sola en badalona para 
hacernos mutua compañia 
convivencia, ofrezco amistad, 
piso, alimentacion interesadas 
llamar al telefono 
93 387 14 33 Ramón
CABALLERO DE 63 AÑOS le 
gustaría conocer una señora 
para una posible amistad y si 
hay "feeling", lo que surja. 
Miguel 645 419 886

 INSERTA EL TEU   
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Marketing Digital

Impartidos por profesionales | Certificaciones oficiales

Digital Traffic Management

Curso Facebook & Instagram Ads

Curso Community Manager

Curso Analítica Web

Curso Google Adwords

Curso WordPress

Curso Posicionamiento Web – SEO

Másters

Cursos

¡Aprovecha el tiempo
para formarte!

Barcelona / Badalona
+34 935 48 95 85  
institutomarketing.es
info@institutomarketing.es

 
(Mediante Streaming, 
clases en directo a través 
de nuestro campus virtual) 

Presencial 
Online

Aportamos soluciones
adaptadas a tu negocio
Consultoría de Estrategia y Marketing Online
Desarrollo y diseño web · SEO · Campañas publicidad de pago
Analítica web · Email Marketing · Social Media

+34 93 464 44 88 | info@avidalia.com | Barcelona | Badalona | www.avidalia.com
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   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

Chaiselongue one
Chaiselongue reversible, seients

lliscants extensibles i respatllers inclinables. 
Mesura 256 cm d'ample i 173 cm de fons. 

Unitats limitades, no t'ho perdis!

529€

Taula de centre elevable
Ample: 100 cm x Fons: 50 cm x Alt 
tancada: 42 cm Alt oberta: 54 cm.

79€

Conjunt taula extensible i cadires
 Taula extensible de 140 x 90 cm  i 4 

cadires a joc. Més colors disponibles.

259€

Taula Consola Extensible
Fins a 5 posicions d'obetura. 
Obertura total 235 cm. 
Disponible en més colors

199€

Entrega ràpida!

SAYEZ-239.indd   1SAYEZ-239.indd   1 10/12/2020   15:02:3210/12/2020   15:02:32


	001_tb
	002_tb
	003_tb
	004_tb
	005_tb
	006_tb
	007_tb
	008_tb
	009_tb
	010_tb
	011_tb
	012_tba013
	014_tb
	015_tb
	016_tb
	017_tb
	018_tb
	019_tb
	020_tb
	021_tb
	022_tb
	023_tb
	024_tb
	025_tb
	026_tb
	027_tb
	028_tb
	029_tb
	030_tb
	031_tb
	032_tb
	033_tb
	034_tb
	035_tba036
	037_tb
	038_tba039
	040_tba041
	042_tba043
	044_tba045
	046_tba047
	048_tb
	049_tb
	050_tba059
	060_tba063
	064_tba072
	073_tb
	074_tba076
	077_tba078
	079_tba087
	088_tb
	089_tb
	090_tb
	091_tba099
	100_tba101
	102_tba104
	105_tb
	106_tb
	107_tb
	108_tba109
	110_tba111
	112_tb

