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 Dispositiu especial als 45 col·legis 
 electorals de Badalona per anar a votar     

Eleccions 14F | Redacció

155.353 badalonins i badalo-
nines estan cridats, aquest 
diumenge 14 de febrer, a les 
eleccions al Parlament català, 
Els comic is ,  que ar r iben 
enmig de la tercera onada de 
la pandèmia, tenen i tindran 
moltes incògnites fins al mateix 
diumenge. La jornada electoral 
fa dies que es prepara, però 
la constitució de les meses, la 
participació i com anirà tot el 
dispositiu preocupa, sobretot 
perquè serà la primera vegada 
que se celebra una jornada 
amb tantes precaucions per la 
situació sanitària. A Badalona, 
obriran 45 col·legis electorals, un 
més que les anteriors eleccions. 
Una novetat serà l'obertura del 
poliesportiu Joaquim Blume, a 
Sant Crist, substituint l'institut 
La Pineda i també serà desdo-
blat l'escola Planas i Casals, 

a Bufalà, amb l'obertura de 
l'escola Les Ciències. La respon-
sable del dispositiu electoral de 
l'Ajuntament de Badalona, la 
Núria Carreras, ha reconegut al 
TOT que aquests comicis han 
portat més feina de l'habitual pel 
que fa al dispositiu.

Protocol de desinfecció a tots 
els col·legis electorals
Els 45 col·legis electorals de 
Badalona seran desinfectats 
abans, durant i després de la 
jornada electoral per garantir 
la seguretat dels components 
de les meses i votants. A partir 
de les 6 del matí de diumen-
ge seran desinfectarà tots els 
col·legis, així com durant tota 
la jornada. Un cop acabin les 
votacions, un equip de neteja 
també pentinarà cada centre. 
Pel que fa a les escoles, la 
majoria de la ciutat no obriran 
dilluns perquè és el dia triat 

5

per lliure elecció dels centres, 
coincidint amb el cap de setma-
na de Carnaval.

L'Ajuntament ha acceptat 
més de 450 al·legacions per 
no formar part d'una mesa
L'Ajuntament de Badalona havia 
acceptat fins aquest dimecres 
450 al·legacions per no formar 
part d'una mesa electoral. 
Fins aquest divendres 12 les 
persones que així ho consi-
derin poden presentar les 
al·legacions pertinents. Aquesta 
xifra d'al·legacions acceptades 
(les presentades i rebutjades 
no es comptabilitzen) supera 
ja les de les eleccions de l'any 
2017, quan va haver-hi 307 
renúncies. Tot i aquestes dades, 
l'Ajuntament considera que hi 
haurà prou persones per cobrir 
les 250 meses electorals que 
volen obrir-se aquest diumenge 
a la ciutat. 

La Setmana
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Cada un dels 45 col·legis 
electorals de Badalona tindrà 
una pare l la  d 'agents  de 
policia, durant tota la jornada. 
Segons ha explicat la respon-
sable del dispositiu electoral 
de l'Ajuntament de Badalona, 
Núria Carreras, hi haurà una 
estreta col·laboració entre la 
Guàrdia Urbana i els Mossos 
d'Esquadra. Com passa a 
totes les eleccions, els col·legis 
electorals obriran a les 9h del 
matí i tancaran a les 20h. 
L'horari de votació es dividirà 
per torns segons les recoma-

5

nacions de les autor i tats 
sanitàries. La franja de 9 del 
matí a 12 del migdia es reserva 
per als col·lectius de risc; de 12 
del migdia a 7 de la tarda, per a 
les persones sense cap impedi-
ment; i de 7 de la tarda a 8 del 
vespre, per a casos positius 
de Covid-19, persones aïllades 
amb símptomes o que han estat 
en contacte directe amb algun 
positiu. Diversos experts, com 
el doctor de Can Ruti Oriol 
Mitjà han demanat màxima 
prudència als membres de les 
meses i, directament, recoma-

Dispositiu policial a cada punt de votació i protocol especial
na als contagiats que no vagin 
a votar. Mitjà ha assegurat que 
és l'única manera d'evitar els 
contagis. Les persones que 
vagin a votar hauran de fer 
cua fora de cada centre. Entre 
la logística requerida, també 
figura el proveïment de material 
sanitari a tots els membres de 
les meses. En concret, rebran 
dues mascaretes FFP2, gel 
hidroalcohòlic, desinfectant 
per la taula, ulleres protectores, 
guants d'un sol ús, una pantalla 
facial i un Equip de Protecció 
Individual (EPI).

 Franges horàries per votar 

De 9 a 12 h: persones de risc
De 12 a 19 h: 

conjunt de la població
De 19 a 20 h: contagiats 
i contactes estrets

El govern català també recomana 
franges horàries específiques per 
anar a votar segons el col·lectiu. 
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Classes solidàries a Badalona
per donar suport a alumnes
en exclusió

Educació | Carles Carvajal

Tusclases solidarias, junta-
ment amb la Generalitat de 
Catalunya i d'altres entitats, 
han engegat  un p la  per 
combatre el fracàs escolar 
durant aquest curs. La plata-
forma Tusclases solidarias, 
que compta amb el suport 
d ' u n s  5 .0 0 0  p r o fe s s o r s 
voluntaris, ha començat a 
donar c lasses a diversos 
alumnes de l' institut Enric 

Borràs de Badalona. De fet, 
alguns joves han començat a 
participar en aquest projecte 
amb una gran acceptació, 
segons han explicat des de 
Tusclases solidarias. Des 
d'aquesta plataforma volen 
fer una cr ida perquè e ls 
professors de la ciutat puguin 
apuntar-se a la iniciativa. El 
reforç escolar per a nens 
de pr imàr ia i  secundàr ia 
és l 'act ivi tat més deman-
dada i en la qual hi par ti-

Imatge exterior de l'institut Enric Borràs 

cipen el nombre més gran 
de voluntaris de Tusclases 
Solidarias. Els professors 
ajuden als infants que no es 
poden permetre un profes-
sor particular a assolir els 
seus objectius acadèmics. 
Els professionals volunta-
ris estan a disposició dels 
diferents projectes d'entitats 
com Pere Tarrés, Casal dels 
Infants o La Rotllana.

[+] Tusclasesparticulares.com

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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La unitat Omega torna als carrers 
de Badalona després de 6 anys

Seguretat | Redacció

Des de l'1 de febrer ha tornat 
als carrers de Badalona la 
Unitat Omega, una divisió de 
la Guàrdia Urbana d'actuació 
ràpida que ja va estar en 
funcionament entre 2011 i 
2015, durant el primer mandat 
d 'Alb io l .  La uni tat va ser 
desmantellada pel govern de 
Dolors Sabater, només arribar 
a l 'a lcad ia .  Amb catorze 
agents i tres comandaments, 
la seva missió serà "garantir 
la normal convivència" a tots 
els barris de la ciutat, motiu 
pel qual actuaran també de 
manera proactiva en aquells 
indrets on hi ha més tensió 
social, segons ha dit l'alcalde 
de Badalona, Xavier Garcia 
Albiol. L'objectiu és, un cop 
s'aixequi el toc de queda, 
arribar fins als 28 agents. 
Els agents faran de reforç 
de les unitats de seguretat 
ciutadana, i tindran ara per 
ara un horari que començarà 
a les 18.00 h i acabarà a les 

2.00 h, mentre que els caps 
de setmana s'allargarà fins a 
les 6.00 h. Quan es derogui 
e l  toc de queda es taran 
operatius cada dia de 18.00 
h a 6.00 h. Amb un vehicle 
inicial, una furgoneta logoti-
pada, es preveu incrementar 
els instruments de la unitat 
a mesura que se sumin la 
resta d'efectius pendents. 
La unitat actua de manera 
complementària a la resta 
del cos de la Guàrdia Urbana, 
reforçant el torn de tarda i de 
nit, i amb especial incidència 
en aquells punts on es poden 
produir de manera habitual 
confl ictes amb problemes 
d' incivisme i convivència. 
"És una unitat d'acció ràpida 
per donar cobertura a altres 
situacions com ara baralles, 
i en situació de pandèmia 
també es controlarà aquells 
que se salten el toc de queda 
o que no duen mascareta, 
actuant de manera preven-
tiva", va explicar l 'alcalde 
Xavier Garcia Albiol. 

Imatge de presentació de la unitat Omega 
El Suprem cita l'exregidor 
José Téllez pel cas dels 
cartells de l'1-O

Els Mossos d'Esquadra inves-
tiguen les circumstàncies de la 
mort d'un menor al carrer Torrent 
d'en Grau, i la possible implica-
ció d'un altre menor en els fets. 
El menor agredit estava en estat 
crític a Can Ruti i va morir aquest 
dimarts. Els fets es remunten 
al matí de diumenge quan es 
va produir una baralla entre 
menors. Dimecres, tant l'institut 
Albéniz com l'Ajuntament van 
organitzar un minut de silenci.

El Tribunal Suprem ha citat 
l'extercer tinent d'alcalde de 
Badalona José Téllez el proper 
23 de febrer per uns incidents 
del 25 de setembre del 2017 
relacionats amb uns cartells del 
referèndum de l'1-O. La fiscalia 
va presentar un recurs contra la 
decisió de l'Audiència de Barce-
lona d'absoldre'l, recurs que el 
Suprem ha admès ara a tràmit.

La Generalitat passa a tenir 
el 50% d'accions de Marina 
de Badalona

Divendres passat va tenir lloc 
a l 'edifici de Capitania del 
Port de Badalona l'acte de 
signatura que formalitzava la 
transmissió del 50% de les 
accions de la societat Marina 
de Barcelona, que corres-
ponien al d issol t Consel l 
Comarcal del Barcelonès, a 
la Generalitat de Catalunya. A 
partir de llavors l'accionariat 
queda participada al 50% per 
l'Ajuntament i la Generalitat.

Mor el menor apunyalat 
diumenge a Montigalà
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Desallotgen l'acampada del solar 
de la nau incendiada del Gorg

Societat | Redacció

La Guàrdia Urbana de Badalo-
na i els Mossos d'Esquadra 
van  d es a l l o t j a r  d im ar t s 
l'acampada que hi havia al 
solar de la nau incendiada 
al barri del Gorg. El consis-
tori havia demanat una ordre 
judicial per fer fora les perso-
nes que ocupaven l'espai i 
així poder acabar l'enderroc 
de l'edifici. El jutjat contenciós 
administratiu número 4 de 
Badalona va enviar la interlo-
cutòria a l'Ajuntament dijous 
passat i donava una setma-
na de termini per executar el 
desallotjament. Un cop fetes 

fora les prop de deu persones 
que hi havia al solar, el consis-
tori ha aixecat un mur per 
delimitar la finca. Segons el 
govern local, Serveis Socials 
ha tornat a donar alternativa 

Imatge del desallotjament de dimarts 

a les persones que estaven 
acampades. Veïns de la zona 
havien denunciat, durant les 
darreres setmanes, diversos 
incidents amb les persones 
que ocupaven aquest solar.
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La UPC reprodueix l'impacte
del Glòria al Pont del Petroli

Les antigues bàscules Mobba, un objecte 
molt buscat per col·leccionistes

Medi ambient | Redacció

El Laboratori d'Enginyeria 
Marítima de la Universitat 
Pol i tècnica de Catalunya 
(LIM-UPC) està reproduint 
l'impacte del temporal Glòria 
al Pont del Petroli per identifi-
car per què es va trencar ara 
fa un any. Ho fa a través d'un 
simulador d'onades i de dues 
maquetes. L'objectiu és saber 
quins elements van provocar la 
ruptura, per evitar que el futur 
pont torni a quedar escapçat 
quan hi hagi nous temporals. 
Per aquest motiu, el simulador 
té en compte també paràme-
tres com l'augment del nivell 
del mar i l'escalfor de l'aigua 
a causa del canvi climàtic. 

Ciutat | Redacció

L'any 2003, ara fa 18 anys, va 
tancar les portes la fàbrica 
Mobba, al Centre de Badalona 
per traslladar-se al polígon de 
Bonavista, on continua la seva 
activitat. Alguns dels elements 
que fabr icaven des de la 
Mobba, sobretot les bàscules, 
s'han convertit en un objecte 
molt preuat per col·leccionistes. 
En algunes pàgines d'internet 
poden trobar aquestes bàscu-
les que molts utilitzen per 
decorar algun espai. D'altra 
banda, aquesta setmana, 
l'Ajuntament de Badalona ha 
confirmat que l'antiga fàbri-
ca anirà a terra durant el mes 
d'abril. El govern local estudia 

"Volem recuperar un espai 
molt estimat pels veïns de 
Badalona, però volem fer-ho 
amb màximes garant ies", 
ha apuntat l'alcalde Xavier 
Garcia Albiol.

ara si és viable construir un 
aparcament soterrani.

Adif comença a reparar 
el passeig marítim de 
Montgat

Obres urgents al pas 
subterrani de la Riera 
Canyadó

Des de fa dos mesos, el passeig 
marítim estava tallat a vianants 
i ciclistes per un enfonsament 
davant l'estació de Montgat 
Nord. Després de diverses 
gestions per part de l'Ajuntament 
amb Costes, l'empresa Adif està 
fent aquests treballs. Durant els 
dies vinents, segons les previ-
sions, el passeig quedarà obert.

Adif està realitzant, aquesta 
setmana, unes obres nocturnes 
al pas subterrani de la Riera 
Canyadó. Els treballs obliguen 
a tancar aquest pas subterrani, 
les nits de l'11 i 12 de febrer, 
de 22h a 6h del matí, i no serà 
possible el pas de vehicles cap 
al passeig marítim. Les obres 
son per reparar deficiències en 
aquest punt.

La platja de Badalona té 
una fondària més pronun-
ciada que les platges del 
voltant

L'Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) ha publicat la carto-
grafia marina de les platges 
de Badalona i Sant Adrià de 
Besòs. Segons l'estudi, el litoral 
badaloní té un fort pendent 
que és molt més pronunciat 
que les platges del voltant, 
on els 20 metres de profundi-
tat s'assoleixen a només 300 
metres de la línia de mar. 

Imatge de la reproducció del Pont 
del Petroli a la UPC

Una de les antigues bàscules 
de Mobba
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Entra en funcionament el nou espai hospitalari polivalent de l'Hospital Germans Trias
Després d'11 mesos, i obres de reparació, torna a obrir la piscina del Centre 
Els esportistes traslladen el gimnàs a l'aire lliure
Desenes de persones van rendir homenatge dissabte a les víctimes ofegades a la platja de Tarajal fa 7 anys

1 |
2 |
3 |
4 |

1

2 3

4

La setmana en imatges

Actualitat-12.indd   12Actualitat-12.indd   12 08/02/2021   12:22:5308/02/2021   12:22:53



GUANYEM.indd   1GUANYEM.indd   1 10/02/2021   14:32:1610/02/2021   14:32:16



14

Futbol | Manel Expósito

El conjunt de Manolo González 
va superar la UE Olot després 
de dues derrotes seguides. 

Bàsquet | Manel Expósito

El Joventut encetarà a partir 
d'aquest divendres (18:30 
hores) la seva participació a 
la Copa del Rei 2021. Després 
de l'absència del conjunt verd-
i-negre en l'edició de l'any 
passat, el conjunt de Carles 
Duran tornarà a participar i 
amb un escenari pràcticament 
idèntic al de fa dues edicions: 
mateix rival i mateix pavelló. 
La Penya disputarà el partit 
de quar ts de final davant 
el TD Systems Baskonia al 
Wizink Center de Madrid. Tal 
com va ocórrer l'any 2019. La 
gran diferència, però, serà el 
context en què es produirà 
aquest partit. La Covid-19 no 
permetrà la presència de públic 
al pavelló i això dilueix força 
l'ambient tradicional d'una 
competició com és la Copa 
del Rei. Una llàstima.
El conjunt vitorià és el gran 
favorit en aquesta elimina-
tòria però també ho era fa dos 
anys. En aquella ocasió, Nico 
Laprovittola va liderar el gran 
triomf del Joventut i la Penya va 

Valentin Merchan va ser l'autor 
de la diana escapulada, al tram 
final del partit. Dissabte, els 
badalonins viatgen a Llagos-
tera en una nova final.

accedir a semifinals amb una 
autèntica exhibició a la pista del 
temple madrileny (89-98). 36 
punts,  7 assistències, 4 rebots i 
50 de valoració del base argen-
tí. Si la Penya supera diven-
dres el seu rival, FC Barcelona 
o Unicaja són els possibles 
rivals de l'enfrontament badalo-
ní i es disputaria dissabte a les 
19:00 hores al mateix escenari. 
Recordem que a Badalona 
tenim 8 Copes del Rei: 1984, 
1953, 1955, 1958, 1969, 1976, 
1997 i 2008. És el tercer equip 
amb més títols, després del 
Real Madrid i del FC Barcelona.

La Penya vol aturar 
la dinàmica negativa

El Badalona agafa aire

Esports

Les 'gavines' van perdre 
per tercera jornada con-
secutiva davant la UD Co-
llerense (2-1). El conjunt 
d'Ana Junyent cau a la 
sisena posició de la clas-
sificació i dissabte (13 ho-
res) buscaran recuperar el 
camí de la victòria davant 
el Zaragoza CFF, rival di-
recte a la classificació.

El Seagull torna 
a caure

L'a t l e t a  b a d a l o n i n a  d e 
la UGE Laia Zurita va fer 
història amb la seva primera 
participació als Campionats 

d'Espanya de Clubs Absolut 
en la seva modalitat dels 400 
m.II, amb un temps de 56'' 
83 i una quarta posició. Per 

la seva part, Marc Garcia va 
concloure la seva participa-
ció en dotzena posició amb 
una marca, 23' 15.

Laia Zurita, quarta al seu debut al Campionat d'Espanya
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El 16 de febrer, de fa 11 anys, 
s'iniciava l'enderroc de l'antiga 
clínica del Carme, al carrer 
Francesc Layret. Els treballs 
per enderrocar l'edifici es feia de 
manera manual en una prime-
ra fase. Després es feia servir 
maquinària lleugera per comple-
tar l'operació. L'enderrocament 
d'aquest edifici era el pas previ 
necessari a l'inici de les obres 
per construir el futur Centre 

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

Cívic i Cultural El Carme. Davant 
de l'enderroc i desaparició de 
l'antiga Clínica del Carme, 
des de La Sargantana es va 
organitzar un homenatge a les 
persones que van tirar endavant 
aquest equipament i a les perso-

nes que hi van néixer. Des de 
La Sargantana es va regalar un 
tros de Clínica del Carme a totes 
aquelles persones que hi van 
néixer per tal que tinguessin per 
sempre més un bocí d'aquest 
indret.

Desplaçar-se en bici amb 
un menor a Badalona és 
una feina feixuga, trobar la 
ruta més segura és missió 
impossible. 100 metres hem 
circulat per calçada, quin 
patir... 
@sarasyous

A Badalona escalfem 
motors per l'inici del XXI 
Festival Internacional de 
Màgia - Memorial #LiChang!
@ForesJuliana

Ahir, la petita artista anòni-
ma de la plaça de la Ciutat 
Romana de Badalona es va 
deixar els guixos al carrer. 
Si avui acaba plovent, se li 
faran malbé 
@QuicoLlucia

Opinió

Començava 
l'enderroc de 
l'antiga clínica  
del Carme

FA 11 ANYS ERA NOTICIA  

#TOTBADALONA A INSTAGRAM  
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La badalonina Maria Arnal i 
Marcel Bagés han publicat 
'Fiera de mi', l'avançament del 
seu pròxim disc Clamor, que 
sortirà a la venda el pròxim 5 
de març, gairebé quatre anys 
després del seu reeixit àlbum 
de debut 45 cerebros y 1 

corazón. Kronos Quartet, Holly 
Herndon i Morphosis Ensem-
ble col·laboren en aquest nou 
àlbum. 'Fiera de mi' és una 
cançó és plena de sensualitat i 
anuncia un disc que "indaga en 
el desig i la carnalitat" i "apel·la 
a la nostra animalitat oculta", 
segons la discogràfica Fina 
Estampa. Sense renunciar a la 
seva essència, el duo renova 
la seva paleta sonora. L'àlbum 
en ha estat compost, enregis-
trat i produït entre Barcelona i 
Atenes, al costat de David Soler.

Aquesta setmana: 
Aniràs a votar aquest 
pròxim 14 de febrer?
Sí, aniré a votar 50%
No, no aniré a votar 30%
Encara m'ho estic pensant 
20%

Pròxima pregunta: 
Creus que s'hauria 
d'enderrocar l'antiga 
fàbrica de la Mobba del 
Centre de Badalona?
Sí, s'ha d'enderrocar
No, caldria conservar

583 vots

via Twitter @totbadalona

Ingrid López
Quins bons moments he passat aqui...

Sonia Gallego
Ooohh quantes bones estones!!!

Ricard Arqués
Nos hemos quedado sin futbolin

La cantant badaloni-
na Maria Arnal torna 
a publicar un nou 
treball

EL PERSONATGE  

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT  

ENQUESTA  
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Carnestoltes | Redacció

L'edició del Carnaval 2021 de 
Badalona s'ha adaptat a les 
restriccions provocades per 
les mesures de prevenció de 
la Covid-19 amb un programa 
confeccionat per participar de les 
activitats a través d'Internet i de 
les xarxes socials. També s'han 
previst activitats que, mantenint 
les recomanacions sanitàries, 
tindran lloc a les escoles o als 
mercats municipals, àmbits que, 
tot i les restriccions, mantenen 
el seu funcionament. De fet, 
aquest Dijous Gras, els mercats 
municipals han seguit la tradició 
i moltes escoles han adaptat 
la festa, amb festes dins dels 

18

El Carnaval de Badalona 2021, 
virtual i sense rues

centres. No cal dir que totes les 
rues, que habitualment tenien 
lloc pels carrers de la ciutat, han 
quedat suspeses. En els punts 
més emblemàtics del recorregut 
de la Rua de Carnestoltes de 
Llefià es podran veure plafons 
amb fotografies d'edicions 
passades de la rua. Aquests 
punts són: Centre Cívic Torre 
Mena, carrer de Pérez Galdós, 
Parròquia de Sant Antoni, cruïlla 
de l'avinguda del Doctor Bassols 
amb l'avinguda del Marquès de 
Sant Mori i la plaça de Trafalgar.
Tota la informació estarà dispo-
nible i s'actualitzarà a través 
dels perfils oficials de les xarxes 
socials i de l'App i el web de 
l'Agenda Cultural Badalona.

Objectes fabricats d'argila cuita. 
Forma part del polígon industrial 
de les Guixeres, el nomenclàtor del 
qual està relacionat amb elements 
lligats a la indústria i als oficis.

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

CARRER DE LA CERÀMICA 
LES GUIXERES
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Les rues no sortiran, aquest  Carnestoltes,  pels carrers de Badalona

Projecció de "Dolor y  
loria" al teatre del Círcol

La Biblioteca de Canyadó-
Casagemes Joan Argen-
té exposa, aquests d ies, 
l'exposició "Visca la revolu-
ció". En aquesta mostra traba-
reu un seguit de llibres amb 
personatges que decideixen 
revolucionar-se. Hi trobareu 
revoluc ions minúscules i 
íntimes, però també algunes 
de majúscules i col·lectives. 
Totes trenquen una llança a 
favor dels canvis i de les millo-
res de tot allò que ens envolta.

El teatre del Círcol segueix 
apostant pel cinema de prop. 
El pròxim 19 de febrer s'ha 
programat el film "Dolor y 
Gloria", a les 19h. L'any 2019 el 
cineasta Pedro Almodóvar va 
confiar el paper principal de la 
seva nova pel·lícula a Antonio 
Banderas. Juntament amb 
altres celebritats (Penélope 
Cruz entre elles) va aconse-
guir una obra on ens mostra 
la vida de Salvador Mallo, un 
veterà director de cine.

Arriba l'exposició "Visca 
la revolució" a Canyadó 
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Màgia | Redacció

El Festival Internacional de 
Màgia de Badalona - Memorial 
Li-Chang celebra la seva 21a 
edició amb una programa-
ció que inclou mags i artistes 
nacionals i internacionals, que 
posaran l'accent en les diverses 
disciplines de l'il·lusionisme. 
El certamen comença aquest 
dissabte, 13 de febrer, amb la 
gala 'Màgia i humor' amb Dani 
Pérez, Jandro i Xulio Merino. 
La gala internacional d'aquesta 
edició inclourà professio-
nals de prestigi internacional 
que interpretaran números 
d'il·lusionisme amb mímica, 
manipulacions, bombolles i 
canvis de vestuari amb noms 
com Solange Kardinaly, Marco 
Zoppi, Rubèn Vilagrand o el 
Mag Edgard. La pandèmia, 
però, tindrà impacte en el certa-
men, que ha hagut d'anul·lar 

Exposició | Redacció

El Museu de Badalona obrirà, 
el 18 de febrer a les 19h, una 
nova mostra que porta per 
nom "Badalona sobre rodes", 
i que també porta nom a un 
nou llibre de l'editorial Efadós. 
Tant l'exposició com la publi-
cació recolliran un conjunt de 
fotografies de l'Arxiu d'Imatges 
del Museu, relatives al tema 
del transport sobre rodes, ja 
sigui de tracció animal, com 
els carros; humana, com les 
bicicletes, o mecànica, com els 
cotxes o el tren. Les fotogra-

19

La gala 'Màgia i humor' obre  
el Festival Li-Chang aquest dissabte

El Museu recordarà la "Badalona sobre rodes"

Cultura

activitats paral·leles que impli-
caven proximitat. La gala 'Màgia 
Humor' es consolida un any més 
en el format de nit de cabaret i 
màgia clandestina, malgrat que 
la pandèmia en modificarà la 
distribució del públic. Tindrà lloc 
aquest dissabte 13 de febrer, 
a les 20h, al Teatre Margari-
da Xirgu a càrrec del televisiu 

fies, que abracen des dels 
darrers anys del segle XIX fins 
a l'arribada del metro a Badalo-
na el 1985, se centren sobre-
tot en les dècades de 1950 i 
1960. Aquesta exposició, a 
més, aportarà una important 

Les entrades per aquesta primera proposta ja estan exhaurides

Jandro, que torna al festival 
una edició més. L'acompanyarà 
el gallec Xulio Merino, un dels 
nous representants de la màgia 
actual, que convertirà accions 
quotidianes en miracles, en un 
esdeveniment que presentarà 
l'actor i humorista Dani Pérez. 
El festival seguirà durant tot el 
mes de febrer.

novetat: es presentarà en dues 
etapes, ja que el 25 de març, 
coincidint amb la presenta-
ció del llibre del mateix títol, 
es canviaran la major part de 
les fotografies per altres de la 
mateixa temàtica.
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BADALONA

DIVENDRES 12 DE FEBRER 

Teatre, amb l'obra "Els Bruga-
rol", a les 20h, al Teatre Zorrilla

DISSABTE 13 DE FEBRER 

Festival Internacional de Mà-
gia, memorial Li Chang, gala 
de Màgia i humor, a les 20h, al 
teatre Margarida Xirgu 

DIUMENGE 14 DE FEBRER

Visita guiada a la Casa dels 
Dofins i a l'Espai Termes De-
comanus del Museu, a les 
10:30h, cap inscripció al Museu

DILLUNS 15 DE FEBRER

Cicle Per fi és dilluns amb el 
concert de Clàudia Cabero & 
Guillem Aguilar amb "Ària", a 
les 20h, a l'Escola de Música 
moderna de Badalona

DIMECRES 17 DE FEBRER

Taller de la sardina de dime-
cres de cendra, al youtube @
Badablios

Cicle Gaudí" Cinema amb el 
film "La Boda de Rosa" de 
Icíar Bollaín, a les 20h, al teatre 
Margarida Xirgu

DIJOUS 18 DE FEBRER

Biblioteca i salut, conte sobre 
fruites i verdures, a càrrec del 
personal de la Xarxa Municipal 
de Biblioteques de Badalona. 
Al canal YouTube @badabiblios

Inauguració de l'exposició 
"Badalona sobre rodes", a 
les 19h, al Museu de Badalona

Cicle "Ja és dijous" amb Dan-
sant el so i musicant el movi-
ment, a les 20h, al Conservatori 
de Música de Badalona

DIVENDRES 19 DE FEBRER 

Cicle de cinema Aprop al Cír-
col, amb el film "Dolor y gloria", 
a les 19h, al Círcol

DIUMENGE 21 DE FEBRER

Festival de màgia Li Chang, 
teatre familiar, amb The Post-
man, a les 18h, al teatre Mar-
garida Xirgu

DIJOUS 25 DE FEBRER 

Poètic Trio -"Ja és dijous!", 
a les 20h, al Conservatori de 
Música de Badalona 

MONTGAT

DIVENDRES 12 DE FEBRER

Carnestoltes a Montgat. 
Disfressa't i penja la teva foto-
grafia o vídeo amb la coreografia  
i participaràs a dos sortejos de 
100 € 

DISSABTE 13 DE FEBRER

Cursa solidària de Carnaval. 
Corre, camina, salta o vola! Fes 
la cursa solidària per ASPAMO-
TI!. Més info a 629 096 460

*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

'Els Brugarol'
Divendres 12 de febrer a les 20h, al Teatre Zorrilla

20
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Manca de manteniment  
de la Plaça Josep Tarradellas
Susana P. 

Cada cap de setmana la 
plaça s'omple de criatures 
jugant a futbol, amb patinets, 
bicis o patins i la plaça supo-
sa un veritable perill. Moltes 
de les clavegueres existents 
a la plaça, per recollir l'aigua 
de la pluja, no fan la seva 
funció a causa del mal estat 
d'aquestes. La plaça està 

plena de forats, falten tros-
sos de reixes i les poques 
que estan en bones condi-
cions no canalitzen l'aigua, 
ja que estan plenes de bru-
tícia. Una llàstima l'estat 
d'aquesta plaça, ja que és 
un espai força gran on els 
nens i les nenes poden jugar 
lliurement tot respectant les 
distàncies de seguretat.

Lectors

El futur que ens espera
Iván Zabal 

Ara que poc a poc estem 
veient com el virus va perdent 
força i, de mica en mica, va 
arribant el final del túnel fosc 
en el que haurem passat més 
d’un any, molts ens pregun-
tem ... Quin serà el nostre fu-
tur? Abans de que el Covid-19 
arribés a Espanya, el futur dels 
joves no era molt prometedor a 
causa de la poca oferta laboral 
digne que havia. Actualment, 

després d’un any quasi de pan-
dèmia, el futur encara és més 
complicat que anteriorment. 
La pandèmia ha provocat que 
molts comerços hagin tancat al 
no poder suportar les restric-
cions i al tenir poques ajudes 
o ajudes insuficients per poder 
sobreviure. Això comporta que 
molta gent s’hagi apuntat a la 
cua de l’atur el qual ha cres-
cut amb uns tants per cents 
elevats. Esperem que, un cop 
passada la pandèmia, poc a 
poc puguem anar recuperar 
l’economia i re-construint una 
nova Catalunya de manera 
que s’obrin diferents opcions 
pels joves i no tant joves que 
necessiten treballar i viure amb 
dignitat. Cada any que passa, 

els preus augmenten, els sa-
laris, en cas de fer-ho, és molt 
més baix que l’augment dels 
preus de qualsevol producte 
en qualsevol àmbit. Des dels 
òrgans superiors i competents 
haurien de fer un pensament 
de com solucionar aquest pro-
blema que arrastrem des de fa 
molts anys. Pocs som els que 
hem tingut la sort de seguir 
endavant en l’àmbit laboral i 
de tenir una vida normal en la 
que podem viure amb certa 
tranquil·litat però, no tothom té 
aquesta sort. Com a ciutadà 
demanaria que, l’òrgan enca-
rregat i competent en aquest 
àmbit, protegís a tota persona 
vulnerable e indefensa, sigui 
nacional o internacional.

Bar - Restaurant

Santa Madrona, 122 - 123
08911 Badalona 

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

ESPECIALITAT
en Tapes Variades i típiques d'Aragó

des de 1973
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que s'han de quedar a casa 
fent quarantena preventiva.

S'han vist modificats els 
resultats acadèmics dels 
alumnes arran de la pandè-
mia?
E n  a q u e s t s  m o m e n t s 
no tenim evidències que 
demostr in que els resul -

Noèlia Villar 

L'escola és un lloc segur o 
és un lloc necessari?
Ambdues coses. És un dels 
llocs més segurs en l'àmbit 
soc ia l ,  tenint en compte 
que el risc zero no existeix 
enl loc. En el nostre cas, 
i  penso que a la major ia 
d'escoles està passant el 
mateix, quan hi ha hagut 
algun positiu i s'ha hagut 
de p rac t i car  l es  p roves 
PCR a tots els membres 
del grup, totes han sor t i t 
negatives. Això demostra 
que les mesures de preven-
ció que s'estan prenent són 
efectives i eviten el contagi. 
L'escola és un lloc neces-
sari perquè l'ésser humà és 
social i la interacció amb els 
altres afavoreix el desen-
vo lupament emoc ional  i 
físic, i és fonamental per a 
l'aprenentatge.

Com és dirigir una escola 
en plena pandèmia?
To t  u n  r e p t e .  D e s p r é s 
de l 'experiència del curs 

passat, els equips direc-
tius hem hagut de progra-
mar aquest curs tenint en 
compte diversos escenaris 
possibles, procurant donar 
la millor resposta educativa 
a cada situació. Des de la 
modalitat presencial a la de 
confinament total, passant 
per l 'atenció als alumnes 

 "L'escola és un lloc necessari 
 perquè l'ésser humà és social" 

Parlem amb la Rufi Millán, 
directora de les escoles Minguella

Portes obertes

ens vols conèixer?
Visites 
virtuals 

interactives

Trobades
presencials 

segures
Entrevistes

personalitzades

Creant
històries,

transformant futurs
#somMinguella

C/ Sta. Madrona, 75. Badalona · Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya

Reserva
ara www.escolesminguella.org · Tel. 93 464 50 90

80 anys fent escola

PO TOT_21_definitiu.indd   1 07/02/2021   13:19:53

Escoles Minguel la és un 
centre educatiu, fundat l'any 
1940 per Joaquima Mingue-
lla Pruñunosa, al servei de 
l'ensenyament a Badalona. 
És un centre concertat amb 
una oferta educativa que 
s'adreça als nois i noies dels 
3 fins als 16 anys. Actual-
ment, en temps de pandèmia, 
d'incertesa i canvis constants, 
Rufi Millán està al capdavant 
de la direcció de l'escola.
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 "L'escola és un lloc necessari 
 perquè l'ésser humà és social" 

ens vols conèixer?
Visites 
virtuals 

interactives

Trobades
presencials 

segures
Entrevistes

personalitzades

Creant
històries,

transformant futurs
#somMinguella

C/ Sta. Madrona, 75. Badalona · Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya

Reserva
ara www.escolesminguella.org · Tel. 93 464 50 90

80 anys fent escola
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tats acadèmics del nostre 
alumnat s'hagin vist afectats 
s ign i f i ca t i vament  per  la 
p an d è m i a .Ca l  d e s t ac a r 
que aquesta transforma-

curs, quan un grup s'ha de 
confinar, el curs continua 
de forma telemàtica tot el 
temps que duri la quaran-
tena, i quan un alumne ha 

ció no hauria estat possible 
sense la dedicació, l'esforç 
obstinat, la creativitat, la 
humanitat i l'entusiasme de 
mestres i professors. Aquest 

27
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de fer aïllament preventiu, 
es connecta per seguir les 
classes en línia des de casa. 
Hem creat un entorn virtual 
que facilita molt el treball 
en línia.

organitzat una visita virtual 
interactiva en horari lectiu. La 
farem en directe, via streaming, 
perquè els pares i mares puguin 
preguntar a través del xat 
qualsevol dubte que els pugui 
sorgir. També hem organitzat 
visites presencials amb grups 
reduïts (màxim 10 persones), 
mantenint totes les mesures de 
seguretat, els matins dels dos 
darrers dissabtes de febrer i el 
primer de març.

Com s'encaren aquest any 
les portes obertes?
Aquest any hem organitzat 
diferents modalitats. Com que 
no es pot entrar a l'escola per 
veure com treballem, hem 

 Podeu llegir 
l'entrevista 

completa al 
web del TOT
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¡REGALO SESIÓN 

AURICULOTERAPIA!

5 SESIONES
199€
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redacció - amic.cat

Els llavis són un dels grans 
protagonistes del rostre i, encara 
que actualment pel carrer 
portem màscara, no significa 
que hàgim d'oblidar-los. Totes 
volem tenir uns llavis sans , 
però en moltes ocasions, no els 
cuidem suficient.

Factors que danyen els llavis
Hi ha diferents factors que 
afecten la salut dels nostres 
llavis. Els factors ambientals, 
per exemple, són les principals 
causes que ressequen i deshi-
draten els llavis. Hi ha altres 
factors que, encara que no el 

Tendències
 Consells i recomanacions per a 
 mantenir uns llavis sans a l'hivern 

Joieria · Rellotgeria

Guifré, 82 · 93 397 71 56

Serà un dia
inoblidable!

DISPOSEM DE TALLER DE JOIERÍA 
I DE REPARACIÓ DE TOTES 

LES MARQUES DE RELLOTGES
-GARANTIA DE QUALITAT-

creguem, també influeixen. Una 
mala alimentació pot produir 
manca de vitamines. Fumar, 
humitejar o mossegar-se els 
llavis habitualment són mals 
hàbits que fan que els llavis es 
ressentin i es danyin.

Consells per a mantenir 
uns llavis sans
Beu molta aigua i porta sempre 
damunt un bàlsam labial per a 
usar-lo sempre que notis els 
teus llavis secs. Recorda que 
l'àcid hialurònic és un gran aliat! 
A casa també pots fer algun 
tractament d'hidratació. També 
és important que els exfoliïs 
almenys una vegada a la setma-

na, per a retirar impureses i pells 
mortes. Ara, amb les màscares, 
és més fàcil protegir-los del fred 
directe, però, així i tot, intenta 
cobrir-los amb un mocador o 
una bufanda, per a protegir-los 
més.

¡REGALO SESIÓN 

AURICULOTERAPIA!

5 SESIONES
199€
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escapar a l'acció dels anticos-
sos neutralitzants generats 
amb la infecció natural o la 
vacunació. El 19 de gener la 
Comissió Europea va instar els 
països a incrementar la taxa de 
seqüenciació, ja que conside-
ren que l'actual no és suficient 
per identificar la progressió 
de les variants o detectar-ne 
de noves. Plantegen que els 
estats membres han d'assolir 

Can Ruti analitza 200 mostres de covid 
setmanals per controlar les variants 

la capacitat de seqüenciar al 
menys el 5%, i preferiblement 
el 10%, dels resultats positius 
de les proves de covid.
El Hub de Seqüenciació del 
Campus Can Ruti està coordi-
nat pel Servei de Microbiolo-
gia del Laboratori Clínic de la 
Metropolitana Nord, l'Institut de 
Recerca Germans Trias i Pujol 
(IGTP) i l'Institut de Recerca de 
la Sida IrsiCaixa.

L'Hospital Germans Trias i 
Pujol de Badalona ha impulsat 
el Hub de Seqüenciació del 
Campus Can Ruti per analitzar 
detalladament les mostres de 
covid-19 i identificar quines 
són les variants que circulen 
a l'àrea Metrpolitana Nord i a 
Girona. En concret, seqüencia 
de forma completa 200 mostres 
setmanals de SARS-CoV-2, 
seleccionades aleatòriament 
entre les proves positives de la 
zona. Se'n trien un 80% des de 
l'atenció primària i un 20% des 
de l'àmbit hospitalari. També es 
farà una recerca selectiva de 
la variant britànica i es donarà 
suport a l'estudi de brots per 
ajudar a identificar les mostres. 
La setmana passada ja es va 
detectar una positivitat de la 
variant britànica a la Metropo-
litana Nord d'un 7,7%.
Un cop seleccionades les 
mostres, la preparació, la 
seqüenciació i les anàlisis 
es fa íntegrament al Campus 
Can Ruti. L'Hospital remar-
ca que el seguiment de les 
variants és clau per controlar la 
pandèmia, ja que l'aparició de 
noves soques pot augmentar 
la transmissibilitat del virus, la 
seva virulència o que puguin 
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Neurosis en temps de Covid-19

Soledad Velasco

Terapeuta Gestalt

En aquests moments d’incerte-
sa, inseguretat i cert caos i 
falta de salut, és quan es fan 
més patents les neurosis de la 
població general, amb totes les 
seves emocions.
Ara és quan hem d’estar atents 
per ajudar a visibilitzar les 
maneres saludables d’afrontar 
una crisi i de reconquerir la 
percepció de control.
Quan aquestes neuros is 
apareixen, els éssers humans 
creen, desenvolupen i posen 
en joc mecanismes neuròtics, 
que no és altra cosa que 
mecanismes de defensa per 
poder reduir les emocions 
desagradables com l’enuig, 
la por, la desesperació i la ira, 
entre altres. Tant en l’àmbit 
laboral com en el personal, per 
la pèrdua de desenes de vides 
diàries, comiats en solitari, 
falta de mitjans d’autoprotecció 
i recursos, pors vers l’auto 
contagi i el de familiars, confi-
naments, alteració de rutines, 
etc.
Entre els mecanismes neurò-
tics existents, vull destacar els 
següents: 
El primer a destacar és la 
confluència, és a dir, la pèrdua 
de límits entre un mateix i 
l’entorn. La situació de pandè-
mia ha portat a fer que moltes 
persones es trobin absoluta-
ment soles a l’hospital, molts 
a les portes de la mort i sense 
que ningú els pugui acompan-
yar. També es fa molt present 
la retroflexió, un mecanisme 
de defensa que es gira contra 

nostre, és a dir, es fan servir 
emocions desagradables com 
a mecanisme de càstig perso-
nal. Es fa molt tangible amb 
frases com “segur que podria 
haver fet més” o “si en comptes 
d’això hagués fet allò altre…”.
Per úl t im cal destacar la 
deflexió. Aquest mecanisme 
s’activa com a últim recurs 
quan la persona arriba al límit 
emocional i ha de desconnec-
tar del món real. És a dir, ha 
de refredar o evitar el contacte 
amb la realitat que està vivint, 
tant en l’àmbit personal com 
professional. En resum, podem 
veure com la situació actual, 
provocada per la Covid-19, fa 
palès l’aparició de mecanis-
mes neuròtics per defensar-

nos i intentar pal·l iar, tant 
com sigui possible, l’alteració 
emocional que aquesta situa-
ció està provocant.

Salut
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 PFB Serveis Funeraris col·labora 
 amb l'ampliació de l'hospital 
 de Can Ruti  

assistencial de llits de crítics 
del centre. En aquest sentit, 
la companyia badalonina ha 
subministrat part del material 
necessari per a la renovació 

PFB Serveis Funeraris ha 
col·laborat en l'ampliació de  
l 'hospital Germans Trias i 
Pujol, el qual té l 'objectiu 
d 'augmentar la capac i tat 

del dipòsit de cadàvers que 
s'ubica en aquestes noves 
dependències hospitalàries. 
En e l  contex t  de la greu 
situació provocada per la 
pandèmia, que ha impactat 
de ple en el sistema hospi-
talari, la directora general 
de PFB Serveis Funeraris, 
Ana Gassió afirma que "les 
empreses funeràries, com a 
part de la cadena sanitària, 
som mo l t  consc ien ts  de 
l'esforç sobrehumà que està 
fent a diari tot el personal dels 
hospitals. Per això, poder 
contribuir d'alguna manera a 
ajudar aquest col·lectiu que 
ens és tan proper, és una 
prioritat per a nosaltres, més 
encara en aquests moments 
d'emergència". Per la seva 
banda, Marc Jaumà, direc-
tor de Serveis Generals de 
l 'hospital Germans Trias i 
Pu jo l ,  cons idera que " la 
col·laboració entre les dues 
institucions sempre ha estat 
magnífica, i en aquesta ocasió 
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n'hem tingut un nou exemple". 
"La situació epidèmica ha 
tornat a posar de relleu la 
força que té la coordinació de 
tots els actors implicats en el 

sistema de salut", ha afegit. 
L'ampliació de l'hospital de 
Can Ruti consta d'un edifici 
de tres plantes, que té un total 
de 4.277 metres quadrats. Fa 

pocs dies finalitzat la primera 
fase, consistent a una sala 
polivalent que disposa de 
40 llits d'UCI per a malalts 
afectats de Covid-19.

SOLEDAD VELASCO. TERAPEUTA GESTALT
Terapia presencial y online 

¿ESTÁS PASANDO POR UN MOMENTO DIFÍCIL EN TU VIDA?
Si es así, te invito a conocerte y respetarte, para que puedas sanar 
los traumas pasados, recuperar tu equilibrio emocional, aumen-

tar tu autoestima y construir mejores relaciones. 

PODEMOS AYUDARTE EN…

• Tomar conciencia de tus emociones.      • Crecimiento personal
• Sanar las heridas pasadas      • Equilibrio emocional
• Duelos (muerte, ruptura, separación...)  • Autoestima  
• Superar los miedos e inseguridades     • Ansiedad
• Gestionar los conflictos 

Para más información contacta conmigo.
Correo electrónico: svelasco9857@gmail.com

Instagram: soledad_terapiagestalt
Teléfono: 637513916
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Triar un bon llit és garantia de sa-
lut física i mental. El somni repa-
rador allarga la vida i ens fa viure 
millor. Hi ha infinits sistemes de 
descans, per la qual cosa s’ha 
de triar el més adequat.
El matalàs és bàsic en un bon 
llit i no és fàcil trobar un que 
s'adapti als gustos i necessitats 
personals. La seva dimensió 
ha d'anar en concordància a 
l'alçada i pes corporal, i si es 
comparteix, d'almenys 75 cm 

per a cadascun. Un de ferme-
sa mitjana, respecta les corbes 
naturals del cos. Quan és molt 
dur o massa tou, l'esquena es 
força. Per això, el matalàs ha 
de ser ferm, però alhora elàstic 
i confortable. Quant al material, 
una bona combinació de capes 
de materials fan que el matalàs 
sigui còmode i elàstic per al cos i 
reguli la temperatura.
El somier ha d'ajustar-se perfec-
tament al matalàs, per la qual 
cosa s'aconsella comprar-los 
junts. Per als viscoelàstics i de 

làtex és sempre millor un somier 
de làmines a una base entapis-
sada, ja que els primers perme-
ten la ventilació del matalàs i les 
segones, no. Les millors làmines 
són les de fusta de faig, en ser 
duradores i flexibles. En els ma-
talassos de molls es poden usar 
els dos tipus de base. I no hem 
d'oblidar el coixí, ja que cap, coll 
i columna vertebral han d'estar 
alineats. Un coixí baix (10 cm) 
és millor per a dormir boca avall, 
i més alt (de 10 a 15 cm) per a 
dormir d'esquena o de costat.

Llar

 Triar un bon llit 

• 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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redacció - amic.cat Un estil decoratiu és a grans trets, 
una forma particular de projectar 

un disseny en un espai. I és aquí 
on s'obre una varietat d'estils i 
mescles d'aquests. Alguns dels 
més comuns són:
Rústic: Una aposta natural i per 
les cases campestres. S'utilitza 
molt la fusta en mobles i reves-
timents. 
Vintage: recrea diferents èpo-
ques passades: empaperats en 
parets, mobles de disseny, llums 
de lava o objectes antics, ...
Nòrdic: Prové del nord d'Europa, 
es caracteritza per ambients 
minimalistes, parets blanques i 
pocs mobles. 
Ètnic: Qualsevol cultura ori-
ginària d'un país s'inclou aquí. 
Els elements que s'inclouen han 
de portar reminiscències de la 
seva cultura.
Industrial: Va néixer en els lofts 
dels Estats Units, quan van pas-
sar de ser velles factories a habi-
tatges d'artistes i persones adine-
rades. Necessita un espai ampli i 
sostres alts.

 Decoració d'interiors 

39
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Amb Latent i el Programa d’Ajuts a la Rehabilitació Energètica d’Edificis Existents (PREE)

Estalvia energia
A Latent sabem com fer-ho 
Som arquitectes consultors experts en edificació sostenible. 
Dissenyem la intervenció per reduir els consums energètics. 
Gestionem integralment els ajuts, el projecte i l’obra.  

Més informació: www.latent.cat info@latent.cat +34 646 335 114

Ajuts del 35% fins al 85% de la inversió

Beneficiaris 
Propietaris de tot tipus
(comunitats, empreses, 
entitats, etc.)

Actuacions
Rang complet de millores 
(tancaments, instal·lacions, 
renovables i il·luminació.)”

Cobertura
Conjunt de la inversió
(gestió, projecte, obra, 
IVA, etc.)

Usos
Tot tipus d’ús.
(residencial, administratiu, 
sanitari, etc.)

UNIÓN EUROPEA

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) / Una manera de fer Europa 
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idealista.com

Segons els comptes de 2020, 

Immobiliària

 El 8% de la cartera de 
 la gran banca ja està en 
 risc d'impagament pel Covid 

les sis majors entitats finan-
ceres del país ja arrosseguen 
entorn de 159.000 milions 

d'euros, la qual cosa repre-
senta un 8% dels préstecs 
en circulació. És a dir, vuit 
de cada 100 euros prestats 
podrien entrar en mora pròxi-
mament. Santander és el 
banc més afectat per volum, 
amb uns 69.0 0 0 mi l i ons 
d'euros.
La xifra s'ha disparat un 20% 
en tot just tres mesos i el 
mercat preveu que la morosi-
tat aconsegueixi el seu pic 
en 2022. De fet, l 'agència 
de qualificació Standard & 
Poor’s creu que no es veuran 
els efectes dels impagaments 
fins a la primera meitat de 
2022, encara que hi ha previ-
sions que apunten al fet que 
seran v is ib les en aquest 
exercici.

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

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONES, 

ALBAÑILERIA, 
ELECTRICIDAD, 

FONTANERIA, GAS, 
PINTURA, ECONÓMICO

670 -232 -977
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Tot i que actualment els vehicles 
vénen equipats de fàbrica de 
forma molt completa, són diver-
sos els motius pels quals volem 
personalitzar el nostre automò-
bil en funció de les nostres 
necessitats. Des d'instal·lar 
cadiretes o un portabicicle-
tes. Quan decidim recórrer a 
aquests accessoris i recanvis 
no oficials, ens exposem a una 
sèrie d'inconvenients i com a 
resultat, podem trobar des de 
peces que no encaixen bé, o 
les que es deterioren al cap de 
poc. O, més perillós, que es 

41

Per què hem d'apostar
per accessoris originals

trenquin o deformin. És cert que 
els recanvis originals són més 
cars, però ofereixen una fiabi-

litat i durabilitat que agrairem a 
la llarga, a més d'una sèrie de 
prestacions.

Motor
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Facilitat Roser Bona · AMIC

Frases cèlebresFrases cèlebres DitesDites
«No hi ha molts camins. Hi ha molts 
noms pel mateix camí, i aquest 
camí és la consciència» 

Osho

«L'escriure et farà perdre el llegir»

significat: es diu a una persona quan 
aquesta es cuida més de coses que no són 
essencials i es descuida de les que sí ho 
són.

 Àries (Del 21/3 al 20/4)

L’economia és un tema que et preo-
cupa. Si desconfies d’algun contracte 
o document signat anteriorment, no 
dubtis en contactar amb una asses-
sor legal. No ho deixis passar.

 Taure (Del 21/4 al 20/5)

Inclinació a resoldre assumptes la-
borals pendents i que vas posposar. 
Si tenies un conflicte amb el pare o 
una persona d’edat avançada, es pot 
donar una reconciliació.

 Bessons (Del 21/5 al 20/6)

Mercuri retrògrad et fa desitjar sor-
tir del teu ambient habitual i fer una 
escapada a un lloc del passat. Si no 
pots, per les circumstàncies actuals, 
planejaràs el viatge.

 Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Una persona de més edat que tu, 
pot donar-te un cop de mà en un 
assumpte laboral. Un tema delicat, 
que vas intentar oblidar, torna per 
recordar-te que l’has de resoldre.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Parles amb més persones del que 
és habitual. Compte però, que no 
tothom té les millors intencions. 
Possible tensió amb la parella per 
un assumpte relacionat amb els fills.

 Verge (Del 24/8 al 23/9)

Si tens un problema d’articulacions, 
pots sentir-te alleugerit o trobar millor 
tractament. Romanticisme en pare-
lla i si no en tens, pots conèixer una 
persona captivadora.

 Balança (Del 24/9 al 23/10)

Venus amb Saturn, inclina a viure 
un temps de contenció verbal, però 
també de més control sobre la teva 
voluntat. Si tens parella, voldries do-
nar un pas cap a l’estabilitat.

 Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Podries haver de fer front a algunes 
despeses relatives a la llar, ja sigui 
per una reforma o per canvi d’habi-
tatge. Trobada entranyable amb una 
persona d’edat avançada.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Una persona dels teus contactes, 
mostra interès en conèixer-te més 
íntimament, però ho farà discreta-
ment. Si darrerament estaves una 
mica passiu, comences a fer exercici.

 Capricorn (Del 22/12 al 20/1)

Tot i que poden ser dies de certa con-
tenció econòmica, ets més conscient 
de que mica en mica aconsegueixes 
avançar i complir amb algun dels teus 
projectes més personals.

 Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Amb Venus i Saturn al teu signe, si 
tens una relació sentimental, podries 
estar arribant a una etapa de més 
estabilitat i compromís. Recuperes 
la comunicació amb un amic.

 Peixos (Del 20/2 al 20/3)

El bon aspecte de Mart amb Neptú et 
dona un extra d’energia i si normal-
ment ets més aviat passiu, passes 
finalment a l’acció. Noticies relacio-
nades amb el sector laboral.

Horòscops
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SudokusSudokus

Meteorologia / Oriol Rodríguez

El mes de gener va acabar ben 
diferent de com va començar. 
El vent aponentat i l’ambient 
assolellat van afavorir que la 
temperatura s’enfilés clarament 
per sobre dels 20 °C el dia 29, 
assolint el valor més elevat per 
a un mes de gener dels darrers 
cinc anys. Aquesta suavitat, 
però, no va ser suficient per a 
compensar el fred rigorós que 
hi va haver durant la prime-
ra quinzena. Això explica 
que, finalment, aquest gener 
hagi acabat sent més fred del 
compte, amb una mitjana de 
9,4 °C (-1,0 °C per sota del que 
tocaria).
Aquesta bonança ga i re -
bé primaveral també ens ha 
acompanyat durant els primers 
dies de febrer, repetint valors de 

Després de la tempesta de la 
matinada de diumenge, durant 
el matí encara es van produir 
alguns ruixats febles. A la tarda 
es van obrir clarianes, tot i que 
encara hi havia nuvolades 
força gruixudes. Així ho mostra 
aquesta fotografia feta des de la 
falda del turó d’en Seriol (290 m), 
situat just darrere de Can Ruti. 
Fotografia de Marta Rodríguez.

Temp màx 22,2 °C el dia 29

Temp mín 7,4 °C el dia 27
Hr màx 93% el dia 4

Hr mín 40% el dia 1

Press atm màx 1025,0 hPa dia 26
Press atm mín 999,7 hPa el dia 6
Vent màx 56,3 km/h (oest) 

el dia 30
 Precipmàx 24h 17,5 l/m2 dia 7
 Precip anual 35,6 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

temperatura màxima de 19 a 21 
°C i amb mínimes per sobre dels 
10 °C. Tot i això, de mica en mica 
la massa d’aire més càlid ha 
anat marxant. Diumenge passat 
de matinada hi va haver una 
tempesta molt activa, que fins 
i tot va anar acompanyada de 
calamarsa en alguns barris de la 
ciutat. Es va formar pel pas d’un 
front, el qual ha obert les portes 
a la situació meteorològica molt 
més dinàmica que estem tenint 
aquestes darreres jornades.

Meteo

MIRANT EL CEL  

La méteo dels dies 25 
de gener a 7 de febrer

4 8 7
5 2 7 9

8 9
3 2 6 7 8
7 1

8 4 9 7 6
2 3

3 2 1 6
9 5 6

2 9 4 3 8 7 1 6 5
6 1 3 5 4 2 7 9 8
8 7 5 6 9 1 3 4 2
3 2 6 7 1 9 8 5 4
7 4 9 8 6 5 2 3 1
1 5 8 2 3 4 9 7 6
9 6 7 4 2 8 5 1 3
5 3 2 1 7 6 4 8 9
4 8 1 9 5 3 6 2 7

Dificultat: baixa

4 1
8 6 5

4 3 5
6 3 2

2 6 8 4 1
1 2 6

3 6 8
2 7 4

9 7

2 3 5 8 7 6 4 9 1
8 1 6 9 4 2 3 5 7
7 4 9 1 3 5 6 2 8
5 6 8 7 1 3 9 4 2
3 9 2 6 8 4 1 7 5
1 7 4 2 5 9 8 6 3
4 5 1 3 6 7 2 8 9
6 2 3 5 9 8 7 1 4
9 8 7 4 2 1 5 3 6

Dificultat: mitjana
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VARIS
COMPRO COMICS, álbumes 
de fútbol, Playmobil, Scalex-
tric, Geyperman,Madelman, 
muñecas, Tente, Rico, Paya y 
antigüedades en general. 
679 736 491 
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
ES VEN COTXE Toyota Aygo 5 
portes 2013, Km 23 800, quasi 
nou 5800euros Adriana, 
664 211 645

TREBALL
CHICA BUSCA TRABAJO de 
interna o externa. Cuidado de 
niños, mayores y limpieza. 
663 557 955 
CHICA CON EXPERIENCIA 
busca trabajo para limpieza, 
cuidado adultos.  Horario a 
convenir. 722 770 326  
CHICA CON EXPERIENCIA 
en enfermería busca trabajo 
cuidando personas mayores o 
discapacitados tef: 641 413 824
CHICA BUSCA TRABAJO por 

horas de limpieza, cuidado de 
mayores y niños. 602 382 427
CHICA HONDUREÑA busca 
trabajo de canguro. Externa, 
interna o por horas. 631 815 608
CHICA BUSCA TRABAJO de 
interna, externa o por horas. 
631 803 747
CHICO RESPONSABLE busca 
trabajo para cuidado de mayores 
o limpieza. De lunes a viernes. 
602 018 592
CHICA RESPONSABLE con 
papeles en regla busca trabajo 
para cuidar personas mayores 
o limpieza. Fines de semana. 
631 656 410
CHICA BUSCA TR ABAJO 
externa para cuidado de niños, 
abuelos, limpieza. De lunes a 
viernes. 631 311 946
CHICO CON EXPERIENCIA 
en cocina, plancha, limpieza 
y cuidado de personas busca 
trabajo. Disponibilidad inmedia-
ta. 612 580 130
S E Ñ O R A  C O N  M U C H A 
EXPERIENCIA busca trabajo 
al cuidado de mayores. Interna. 
688 496 749
SE OFRECE CHICA  joven 
dinámica para cuidar personas, 
canguro y limpieza. 609 775 623

CHICA BUSCA TRABAJO para 
cuidado de mayores, niños y 
limpieza. Interna o externa. 
Disponibilidad inmediata. 
631 438 002
CHICA BUSCA TRABAJO de 
limpieza por horas. Fines de 
semana. Con experiencia. 
631 595 839
C H I CA C O N 3  A Ñ O S D E 
EXPERIENCIA en cuidado de 
personas mayores busca traba-
jo. 688 228 180 
CHICA BUSCA TRABAJO de 
limpieza y cuidado de personas 
por horas.  Fines de semana.  
603 894 881 
EMPRESA DE ADMINISTRA-
CIÓN DE FINCAS en Badalona 
precisa incorporar administra-
tiva con experiencia tanto en 
propiedad ver tical como en 
propiedad horizontal. Interesa-
das enviar CV a bffincasbdn@
gmail.com

IMMOBILIARIA
SE ALQUILA HABITACIÓN, en 
el centro de Badalona 250€ Tel. 
615 166 572

 INSERTA EL TEU   
 CLASSIFICAT 

 ONLINE: 
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Anuncis 
per paraules

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

És possible  
personalitzar  

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

empresa. Consulta'ns.

Expositor de venda 
Gel hidroalcohòlic

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

45,45€ 
+ IVA

MASCARETA FFP2 
HOMOLOGADA + 
AJUSTADOR

0,82€
+ IVA

0,24€
+ IVA

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

La Badalona d'abans

LA FOTO DELS LECTORS  

Hospital Municipal de 
Badalona. Imatge dels anys 
80.

Foto: Maria M.

BADALONA  

Interior de les 
instal·lacions de 
l'empresa de gas ubi-
cada entre els carrers 
de Progrés, Sagunt i 
Indústria.

Josep Cortinas/Museu 
de Badalona. AI. Fons 
Josep Cortinas
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Troba la teva 
revista als 

distribuïdors 
oficials del TOT 

Distribuïdors

Horari: de dilluns a diumenge de 7 a 14 h.
Gran assortiment en pastissos,entrepans i catering, 

consulta la nostra web
fornmarena.com 

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè és una revista de referència a la ciutat i volem 

col·laborar a mantenir als veïns i veïnes informats 
sobre la situació general de Badalona..

RENOVACIÓ 
Baldomer Solà 33 

93 397 96 71 

Horari: 
Sería de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 y de 17:00 

a 20:00 i dissabtes de 10:00 a 14:00

A la nostra botiga especialitzada trobaràs per la teva 
mascota,una àmplia gamma de productes de les millors 

marques a preus ajustats.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè és la millor revista local i els nostres clients, 

l'esperen cada setmana.

RENOVACIÓ 
Roger de Flor, 82

93 388 74 57

Horari: De dilluns a dissabte 
Matins: de 9.30 a 13.30h. Tardes: de 17 a 20.30h.

Les últimes tendències i els millors preus!
Disposem de taller de joieria i de reparació 

de totes les marques de rellotges.

Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè el Tot va molt buscat i a la gent li fa molta

il·lusió quan se'l troba!

RENOVACIÓ 
Guifré, 82

93 397 71 56
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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

Moble de TV de 155 cm.

130€

Sofà Chaiselongue Goya 256 cm
Comodíssim chaiselongue amb 
seients extraibles, respatllers 
reclinables, arcó i pufs.

639€

Canapé i matalàs amb 
tractament antibacteries
135x190. Disponible en més 
mides i colors.

454€

Entrega ràpida!
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