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Nadal a Badalona. Aquest
divendres, a les 19h, tindrà
lloc l'encesa de llums
Nadal | Redacció

B ad a l o n a e s pr e p ar a p er
tornar a viure el Nadal d'una
m a n er a m o l t s e m b l a nt a l
d 'a b a n s d e l a p a n d è m i a .
Després d'un any amb poca
activitat nadalenca, la ciutat
es prepara per retornar a la
presencialitat de les activitats tradicional i n'impulsa de
noves per potenciar el Nadal
com una gran festa de ciutat.
L'encesa de l'arbre de Nadal,
els llums i les grans figures
lumíniques, aquest divendres
a les 19h, obrirà les festes a
la ciutat. El concert del grup
de gòspel badaloní "Sentits"
actuarà a la plaça de la Vila

per inaugurar les festes a la
ciutat. Enguany, a part dels
carrers que van il·luminar-se
l'any passat, també s'han
sumat l'Avinguda Sant Salvad or, Av in g u d a Ll ore d a ,
ronda de Sant Antoni de
Llefià i alguns c arrer s de
S ant Ro c. A p ar t , aq u e st
divendres també s'han encès
les 10 figures gegants, com
regals, campanes o cor s,
re p ar t i d e s p er B ad a l o n a .
L'encesa coincideix, com els
darrers anys, amb la campanya comercial del "Black
Friday" i de pas la campanya
nadalenca. Aquest dimecres,
en roda de premsa, el govern
local ha explicat el programa

d'actes d'aquestes festes. El
govern ha volgut programar
diverses activitats al carrer,
com màgia amb el mag badaloní Enric Magoo a diversos
barris o l'activitat "boles de
neu gegants" que arribaran
de l'11 al 19 de desembre
a 10 punts de la ciutat i els
infants podran experimentar la sensació que nevi a
la ciutat. A més, el mateix
dia, el dissabte 19, el grup
familiar Xiula actuarà a les
12h a l'Escorxador. A més,
enguany Badalona celebrarà
els 100 anys dels Pastorets
del Círcol amb diversos tastets dels Pastorets per tota
la ciutat.
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La Setmana

Els Reis d'Orient arribaran
el 28 al Pont el Petroli
Aquest any, igual que l'any passat, els Reis d'Orient arribaran
a Badalona uns dies abans de
la data tradicional. El dimarts 28
de desembre, a les 16:30h, Ses
Majestats arribaran per mar,
davant del Pont del Petroli. L'any
passat els Reis van arribar en
helicòpter, i enguany canviaran
el mitjà de transport. L'endemà,

els tres Reis "acamparan" al
Parc de Montigalà, fins al 4 de
gener, al Campament Reial.
Per segon any, durant 5 dies,
i de 17h a 21h, es podrà visitar
l'espai. Podran reservar-se les
cites al web agendabadalona.
cat. L'Ajuntament treballa, ara
per ara, per mantenir la Cavalcada, la tarda del 5 de gener.
A més, enguany tornaran els
personatges dels "Tornemis",

després que l'any passat el govern del PP va decidir suprimir
aquests personatges. D'altra
banda, a partir del 17 de desembre s'instal·laran 6 bústies
reials repartides per la ciutat. A
la programació nadalenca ni hi
faltarà la Mostra de Diorames, al
Refugi, o el pessebre de la plaça
de la Vila, que s'inaugurarà,
com sempre, per Santa Llúcia,
el 13 de desembre.

Les dades de Nadal
26 de novembre:
Encesa dels llums
13 de desembre:
Inauguració del pessebre

28 de desembre:
Arribada dels Reis d'Orient
29 de desembre:
Inauguració del

Campament Reial
5 de gener:
Cavalcada
de Reis
5
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Degradació i inseguretat
a les antigues galeries Victòria
La Fira de Nadal obre
aquest mateix divendres

Ciutat | Redacció

El pas de les antigues galeries
Victòria, entre Via Augusta i
Francesc Layret, s'ha convertit
en un dels punts més degradats
del Centre de Badalona. Lluny
queden les galeries plenes de
vida. De fet, la mateixa oficina
del TOT havia estat en aquest
espai fins a l'any 2006. Ara
mateix, a part del bar que fa
cantonada amb Via Augusta,
hi ha pocs negocis en aquestes galeries. La imatge de
locals tancats i la poca llum
provoca des de fa anys una
sensació d'inseguretat, sobretot en certes hores de la nit. El
tram final del carrer Sant Joan,
així es diu oficialment aquest
pas, la degradació encara és
més evident. L'antic edifici dels
recreatius Miguel, que fa temps
està en venda, està ocupat
per un grup de sense sostre.
En aquest espai, a més, s'han
produït diversos incendis. L'Anna

TUSGSAL cedeix
tres noves plataformesremolc per evitar que
els Reis d'Orient acabin
la Cavalcada a peu
L'empresa de transport urbà cedirà gratuïtament a l'Ajuntament,
durant els pròxims quatre anys
tres plataformes-remolc perquè
puguin ser emprades com a carrosses en la cavalcada de Reis
o per altres activitats culturals
de la ciutat. En els darrers anys,
les carrosses s'havien espatllat
al tram final del recorregut.

Imatge de les antigues galeries
Victòria, al Centre

Pascual, una veïna de la zona,
ha explicat que fa anys demanen
una actuació a l'Ajuntament,
o a quin pertoqui, per millorar
l'enllumenat de les antigues
galeries i pintar les parets, per
millorar la sensació de seguretat
d'aquest pas. Pascual reconeix
que hi ha hores que moltes
veïnes no el creuen. "Preferim
anar per Sant Anastasi i evitar
ensurts en creuar les antigues
galeries". De moment, el pas es
continua degradant.

L a Pl a n a a c o l l ir à , f i n s a l
23 de desembre, la tradicional Fira de Nadal. Les
parades s'han muntat al
llarg d'aquesta setmana per
poder obrir por tes aquest
mateix divendres. A la fira hi
trobareu tot el necessari per
preparar la llar per les festes
nadalenques, des d'arbres a
pessebres.

Arriba la Fira
de Joves Creadors,
"Connect'Art"

A q u e s t d i s s a b te, 27 d e
novembre, tindrà lloc la 8a
edició de la Fira de joves
Creadors i Creadores de
B a d a l o n a C o n n e c t 'A r t .
Durant tot el dia, de 10 a
20 h a l a Pl aç a Po m p e u
Fabra hi haurà moltes
propostes que permetran
ve u r e l e s c r e a c i o n s d e
joves de la ciutat.

Torna el Mercat
del Trasto a Montigalà

Després del parèntesi, per la
pandèmia, aquest diumenge
28 de novembre el parc de
les Muntanyetes, a Montigalà, acollirà la 26a edició del
Mercat del Trasto. Durant el
matí, hi trobareu unes 248
parades amb productes de
segona mà, alguns relacionats amb Nadal.
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Enèsim retard. Ara Can Casacuberta
podria obrir "cap al març"
A judici el conductor
begut, drogat i sense
carnet que va matar
dos motoristes

Imatge de l'exterior de la Biblioteca de Can Casacuberta
Entitats | Redacció

Les obres de remodelació de la
Biblioteca Central de Badalona va pel camí de convertir-se
en un serial. D'aquí a poques
setmanes farà dos anys del
tancament d'un equipament
central i sembla que acabarem
l'any amb les portes tancades.
Can Casacuberta va tancar amb
Àlex Pastor a l'alcaldia i han
passat tres alcaldes i segueix
tancada. La darrera previsió,
segons l'exalcalde Xavier Garcia
Albiol, era que l'obertura seria
possible "a mitjans del mes de
novembre". Aquesta previsió no
s'ha complert. Preguntat al nou
govern, per aquest mitjà, han
apuntat que "el que ha viscut

6.000 adhesius contra
la violència masclista
Coincidint amb el Dia Internacional de l'eliminació de la
violència les dones, la Federació de Dones de Badalona ha
posat en marxa una campanya
per "dipositar el masclisme a la
brossa". Part d'aquests adhesius s'han enganxat a les papereres de la ciutat.

la ciutat amb Can Casacuberta
és intolerable. La ciutadania
es mereix tenir uns equipaments culturals que estiguin en
bones condicions i que puguin
donar un bon servei públic". El
nou govern apunta que "s'està
mirant d'accelerar al màxim
les obres i arranjaments que
permetran el retorn de l'activitat
a la biblioteca" El govern també
ha explicat que "per les informacions que ens arriben des dels
serveis tècnics confiem que cap
al març de 2022". Els treballs a
l'equipament s'estan fent a la
coberta, climatització i altres
reformes interiors. Per la seva
part, Guanyem ja ha demanat
explicacions al govern per saber
com estan les obres.

L'Audiènc ia d e Barc elona
jutjat, des d'aquest dimarts,
un home de 24 anys acusat
de dos presumptes delic t e s d ' h o m i c i d i . E l n o i va
provocar la mor t de dos
motoristes, el març de 2020
a l'Avinguda Alfons XIII, al
barri d'Artigues. Ara el fiscal
li demana 11 anys i mig de
presó.
Ofereixen habitatge
i formació a mares
amb fills sense llar

Els ajuntaments de Badalona, Santa Coloma, Sant
Adrià i Montcada s'han
unit amb entitats del tercer
sector per donar una alternativa de vida a mares
amb fills a càrrec seu que
viuen al carrer. L'objectiu és
afavorir la seva reinserció a
la societat, facilitant-los un
habitatge.
L'Ajuntament comprarà
350 contenidors més per
reposar els que falten

Els incendis són una de les
causes principals de la manca
de contenidors als carrers de
Badalona. El passat mes de
març, l'Ajuntament anunciava la compra de 200 contenidors. Vuit mesos després,
s'anuncia la compra de 350
contenidors més.
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La Generalitat notifica al CN Bétulo
que el club s'ha d'enderrocar
L'AV de Sant Roc
denuncia el robatori
de porteries

L'as so c iac ió d e veïns d el
barri de Sant Roc ha denunciat el robatori de porteries,
de comunitats de pisos, així
com de tapes de claveguera i embornals, durant els
darrers dies. Segons l'entitat
veïn a l, aq u e s t s r o b ato r i s
s ' h a n p r o d u ï t a d i ve r s o s
punts del barri, com el carrer
Huelva.

Imatge de la piscina del CN Bétulo
Entitats | Redacció

La Generalitat de Catalunya ha notificat, en aplicació
de la Llei de Costes, una
resolució comminant el CN
Bétulo a enderrocar les
seves instal·lacions de forma
imminent. L'espai, afectat per
la Llei de Costes, ha d'anar
a terra segons l'ordenament
legal actual. La resolució
assenyala que el club ha de
"presentar un projecte tècnic
d'obres d'enderroc i un programa de restauració i reposició del terreny al seu estat

Els dimonis de Pompeu
Fabra esborrats pel pas
del temps
Ara fa 11 anys, el 2010, va estrenar-se l'estació de Pompeu
Fabra. Una de les singularitats
del vestíbul era poder veure tots
els dimonis cremats per Sant
Anastasi. 10 anys després no
s'han actualitzat les imatges i
les antigues s'han fet malbé pel
pas del temps.

anterior".En el mateix escrit,
es denega al CN Bétulo la
sol·licitud de pròrroga de la
c oncessió d 'o cupac ió del
domini públic maritimoterrestre a la platja i declara l'extinció
de venciment de la concessió
atorgada des de l'any 1942.
L'alcalde de Badalona, Rubén
Guijarro, s'ha reunit d'urgència
amb el president del Club,
Josep Anton Violán, i el gerent
de la Federació Catalana
de Vela, Josep Saguer, per
sol·licitar mesures cautelars i
permetre les activitats esportives de l'entitat.

Robatoris de pisos
del barri de Bufalà

Pr e o c u p ac i ó a l b ar r i d e
Bufalà per diversos robatoris de pisos. El passat
dijous, cap a les 19h, els
lladres van entrar a tres
pisos en pocs minuts de
diferènc ia d e l'avingud a
Bufalà. Els lladres actuen
molt de pressa, però causen
nombroses destrosses als
habitatges.
78 persones
identificades
en un operatiu policial

Operació policial conjunta
entre la Guàrdia Ur bana,
Mossos d'Esquadra i Policia
Nacional als barris de La
Pau i Llefià, divendres
passat. A l'operatiu es van
i d e nt ifi c ar u n tot al d e 78
persones i van aixecar-se
12 ac tes p er t inen c es d e
drogues i armes.
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La casa modernista "Casa Enric Mir",
ubicada a Martí i Pujol, a la venda
La Generalitat pacificarà
la N-II de Montgat a Mataró

Ciutat | Redacció

Una de les poques cases
modernistes de Badalona,
la "Casa Enric Mir", fa temps
que està a la venda. Es tracta
d'una casa entre mitgeres de
planta baixa pis i golfes, obra
de 1908-1909. Ara fa més de
110 anys. La Casa "Enric Mir"
està ubicada a la part baixa
de l'Avinguda Martí Pujol, a
pocs metres d'una altra casa
modernista de la ciutat, la Casa
Pavillard, el monument modernista més important de Badalona. De fet, la Casa "Enric Mir"
té una façana asimètrica: la
porta es troba desplaçada de
l'eix central i, al pis principal, els
balcons tenen formes diferents,
tots dos, però, amb la llosana
ondulada. Les golfes s'obren
amb dues finestres inspirades
en les "bow windows" angleses.
La façana es corona amb uns
pinacles units amb una barana
corbada.
A la venda per
un milió 200 mil euros
La casa modernista fa temps

Demanen més llum a
Can Solei i Ca l'Arnús
Una enquesta de l'AMB sobre
parcs metropolitans ha posat
de manifest que una de les
mancances més important del
parc de Can Solei i Ca l'Arnús
és la manca d'enllumenat. Amb
l'horari d'hivern, molts usuaris
consideren que el parc és fosc
i poc agradable per passejar-hi.

El govern català ha tret
a licitació la redac ció del
projecte d'integració urbana
de la carretera N-II al Maresme, entre Montgat i Mataró.
L' a c t u a c i ó s u p o s a r à u n a
inversió de 18 MEUR i pretén
transformar l'N-II és una via
cívica i pacificada i millorar
l'espai d'aquesta carretera.
La casa està ubicada
a l'Avinguda Martí i Pujol

que està a la venda a diversos
portals immobiliaris per un preu
d'un milió 200 mil euros. La
casa té 685 metres construïts,
3 plantes, 10 habitacions, 3
lavabos i jardí. Els diversos
anuncis avisen que la casa
està catalogada, que s'ha de
reformar, i que s'ha de tenir
cura a l'hora de fer-ho. A més,
un dels suggeriments per la
seva venda apunta que la casa
pot destinar-se a domicili, però
també a residència o bé hotelrestaurant.

Milloraran l'accessibilitat
de les estacions
de Montgat

L a m i n i s t r a d e Tr a n s por ts, Mobilitat i Agenda
Urbana, Raquel Sánchez,
ha anunciat la creació d'un
pla d'actuació immediata
per a Rodalies a Catalunya,
que inclou millores. Una
d'aquestes és la instal·lació
d'ascensors i escales
mecàniques a les estacions
de Montgat i Montgat Nord.
Talaran la palmera
de la "Casa de la Palmera"
de Tiana

L'Ajuntament de Tiana ha
començat aquesta setmana
una actuació de conservació i sanejament del jardí de
la casa de la Palmera amb la
tala de la mateixa palmera
i altres arbres per motius
de seguretat, després de
la caiguda del mur de les
p lu g e s d e l p a s s at d i a 29
d'octubre de 2021.
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La setmana en imatges
1|
2|
3|
4|

25N: Pinten bancs de Llefià per denunciar les violències contra les dones
Badalona celebra amb diverses activitats el Dia dels Drets dels Infants. Foto: D.Guerrero
Mural reivindicatiu per demanar un parc i un centre de creació a la Mobba
Festa per celebrar el 75è aniversari dels capgrossos de Badalona a la plaça Font i Cussó
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Esports
Ferran Bassas: gran regal
de Nadal verd-i-negre
Futbol | Manel Expósito

El Club Joventut Badalona no
està tenint cap sort amb les
lesions durant aquest inici de
curs 2021 – 2022. Més de la
meitat de la primera plantilla
verd-i-negra ha patit alguna
mena de lesió en aquests dos
primers mesos de temporada i aquest contratemps ha
condicionat les convocatòries i
plantejaments de Carles Duran.
Ferran Bassas és el jugador
que més partits ha hagut de
viure des de la graderia però
la seva recuperació ja es troba

al seu tram final. La Penya va
publicar la setmana anterior
que el base badaloní començava a exercitar-se amb el grup i a
partir d'aquest mes de desembre ja podria debutar oficialment amb l'equip. El passat 31
d'agost – més de tres mesos
de recuperació – va patir una
greu lesió al canell dret i des
d'aleshores no ha pogut participar en cap partit. El proper
5 de desembre torna la Lliga
Endesa després de l'aturada
per les Finestres FIBA i podria
jugar davant l'UCAM Murcia a
l'Olímpic (17h).

El Badalona segueix sumant punts
Tot i no aconseguir la victòria
davant la SD Formentera,
els escapulats van sumar
un empat que els hi permet

apropar-se a la zona tranquil·la
de la classificació. Amb Javi
Moreno a la banqueta, el
Badalona només ha patit una

única derrota i aquest diumenge rebrà l'Europa a l'Estadi
(17h). Ara mateix, rival directe
dels escapulats.

Juli Garcia, destituïda al Seagull
Després de 10 jornades de lliga,
el Seagull ha pres la decisió de
sentenciar la seva entrenadora
a la banqueta de les 'gavines'.
El primer equip necessita un
canvi de rumb urgent i deixar
enrere les posicions vermelles
de la classificació. Aquest cap
de setmana hi haurà jornada
de descans i el proper partit
serà dissabte 4 de desembre
a l'Estadi contra l'AEM (13h).

Els Dracs, a la final de la Copa Catalana
El LIDERTEL Badalona Dracs
van superar l'Argentona Bocs
(8-35) a la semifinal de la Copa
Catalana 2021. El conjunt

d'Óscar Calatayud va superar el
seu rival a domicili i buscarà el
seu 11è títol autonòmic contra el
Terrassa Reds durant el cap de

setmana de l'11 i 12 de desembre. Els Dracs acumulen 10 títols
de la Copa Catalana i acumulen
9 de forma consecutiva.
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Opinió
FA 10 ANYS ERA NOTICIA

Desmantellaven un
laboratori il·legal on
reomplien begudes
La Guàrdia Urbana de Badalona i el grup fiscal de la Guàrdia
Civ il p or t aven a ter m e, a
finals de novembre de 2011,
una operació conjunta que
va permetre desmantellar un
laboratori il·legal on es manipulaven, reomplien, emmagatzemaven i distribuïen una
important quantitat de begudes
alcohòliques, concretament
de whisky i ginebra. El local

utilitzat com a laboratori, ubicat
al carrer de Rosella de Coll
i Pujol, s'hi van trobar unes
300 ampolles buides de diverses marques que s'anaven
a utilitzar per omplir-les de
nou d'alcohol. Com a resultat

d'aquesta operació, el grup
fiscal de la Guàrdia Civil va
detenir dues persones acusades de delictes contra la salut
pública, contra la propietat
industrial i d'estafa contra la
hisenda pública.

La situació és desesperant,
per ser suaus. Cap govern
de Badalona dona la més
mínima importància a un
equipament com a Can
Casacuberta @estelgrifol
El tancament i abandonament de la biblioteca de Can
Casacuberta que patim avui
dia va començar just abans
de Nadal de 2019...aviat farà
dos anys @riquiamaya
L'Ajuntament ens ha informat
de la previsió d'arbres nous
a Badalona, es trigaran anys
en recuperar el que mai
s'havia d'haver perdut!
@Bdnpelclima
#TOTBADALONA A INSTAGRAM

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

Quins d'aquests temes
posaries a la llista de
prioritats del nou govern
de Badalona?
Seguretat 57%
Habitatge 22%
Neteja 16%
Altres 5%

EL PERSONATGE

La badalonina Júlia
Enrique, subcampiona
europea de patinatge
artístic
La badalonina Júlia Enrique,
veïna del barri de la Morera,
va quedar segona a la Copa
d'Europa de Patinatge artístic al Campionat que s'ha
celebrat, a principis d'aquest
mes de novembre, a la ciutat
de Paredes, a Portugal. En

concret, la Júlia va participar
en la Copa d'Europa Juvenil i la
seva actuació no va poder tenir
una millor classificació: medalla
de plata continental. Enrique,
de 16 anys, patina actualment
al Club de Caldes d'Estrac, al
Maresme, i ha estat tercera de
Barcelona, sisena de Catalunya, sisena d'Espanya i ara
segona de la Copa d'Europa.
La passió d'Enrique, el patinatge artístic ha fet animar-la a
seguir, no aturar-se, i aconseguir més títols i recompenses.

873 vots

Pròxima pregunta:
Avançaràs les teves
compres de Nadal per la
pujada de preu de molts
productes?
Sí, avançaré les compres
No, no les avançaré

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT

Núria Vrbk:
A l'institut La Llauna hi havia un emblemàtic professor
que li tenia tírria al tippex i els confiscava.
Valtuerta Jd:
Pero si esto se ha hecho toda la vida
Magda CM:
Només per això ja es poden aprovar a totes
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Cultura

El badaloní Oriol Genís porta a la ciutat
¿Qué fue de Andrés Villarrosa?

Teatre | Redacció

El Teatre Margarida Xingu, el
Principal de tota la vida, viurà
aquest divendres, 26 de novembre a les 20h, un homenatge
a la llegendària figura d'un
cantant oblidat de varietats
de la Barcelona dels anys 90.
Es tracta d'Andrés Villarosa,
un artista que, tot i actuar pels
envelats més importants del
país, no ha comptat mai amb
un reconeixement rellevant. Es
recordarà al cantant a través
de l'obra ¿Qué fue de Andrés
Villarosa?. La interpretació del
protagonista anirà a càrrec de
l'actor badaloní, Oriol Genís.
Una proposta que juga entre
la ficció i la realitat, entre el

¿Qué fue de Andrés Villarrosa? arriba al Teatre Margarida Xirgu

patetisme i l'emoció. Una
proposta divertidíssima amb
un Oriol Genís que, des de
fora, s'ha mimetitzat perfectament amb el protagonista d'un
espectacle amb olor d'antic,

ressorgint enmig de vestuaris i coreografies extretes del
record i la nostàlgia. La dramatúrgia és de Marc Rosich i les
coreografies del mateix Andrés
Villarrosa.

Homenatge a Joan Novell, fundador dels Catifaires de Dalt la Vila
Cultura popular | Redacció

Aquest dissabte, 27 de novembre, l'associació dels Catifaires de Dalt la Vila faran un
homenatge a Joan Novell,
el president que va fundar
l'entitat de cultura popular
i que la Covid va endur-se'l
l'any passat. Novell era una
persona molt estimada pels
col·lectius de cultura popular

de Badalona. El seu paper va
ser fonamental en la constitució de l'Associació Catifaires de
Dalt Vila de Badalona, el gener
de 2014, on va exercir la presidència. Els catifaires faran una
catifa d'art efímer, la més gran
que s'ha vist mai a Badalona, de 8X11 metres. La catifa
començarà a fer-se des de
primera hora del matí, davant
l'església de Santa Maria.

Imatge d'arxiu del "catifaire"
Joan Novell

CARRER DE LUXEMBURG,
MONTIGALÀ

Estat de l'Europa occidental situat
entre Bèlgica, Alemanya i França. La
capital és Luxemburg. A la zona, altres carrers també porten noms de
la Unió Europea.
Tots els carrers de Badalona. Museu Badalona, 2003. Margarida Abras, Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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Lliurament dels Premis Literaris
Ciutat de Badalona 2021
Jornada cultural
sobre els Pastorets

La gala dels Premis tindran lloc el dijous 2 de desembre
Lletres | Redacció

El Museu de Badalona acollirà
e l pr òx i m 2 d e d e s e m bre
la cerimònia de lliurament
dels Premis Literaris Ciutat
de Badalona 2021, que serà
conduïda per l'actriu Miriam
Puntí. En el decurs de la gala
es farà un homenatge a la
pintora i poeta Felícia Fuster
en el centenari del seu naixement: Sílvia Comas interpretarà algunes de les peces del

seu espectacle "Una cançó
per a ningú", basat en l'obra
de l'autora. El passat 16 juny
es van reunir els diferents
jurats dels Premis Literaris
Ciutat de Badalona 2021 i
van proclamar guanyadors
a Francesc Duch Casano va, Jordi Virallonga, Arturo
Padilla de Juan i Jordi Tena i
Galindo en les categories de
Narrativa, Poesia, Narrativa
Juvenil i Teatre respectivament.

Sota el nom "Veniu fúries de
l'infern", una frase extreta de
l'obra de Folch i Torres, des de
Xitxarra — Grup d'estudis de la
festa, El Círcol i l'Ajuntament
de Badalona, organitzen unes
jornades de reflexió i debat
entorn dels Pastorets, que
enguany el centenari de la
seva primera representació.
Serà aquest dissabte, de 10h
a 14h, al CC El Carme.
Presentació del nou
llibre de l'escriptor
Rafel Nadal

Deu anys després de la publicació de Quan érem feliços,
Rafel Nadal torna a posar la
seva mirada literària sobre la
memòria, el pas del temps i
les noves generacions en el
nou llibre que porta per nom
"Quan s'esborren les paraules". El llibre serà presentat el
29 de novembre, a les 19h, a
l'Espai Betúlia.

Tornen les Fires
Medievals
a Badalona

Concert de Santa
Cecília al Círcol

Les fires medievals han
tornat a la ciutat. El passat
cap de setmana va ser el
torn de la III Fira Medieval de tardor a la plaç a
Pompeu Fabra i aquest cap
de setmana arribarà la Fira
Medieval al Passeig de la
Salut.

Aquest divendres, 26 de
novembre, el Círcol acollirà
el concert de Santa Cecília
a m b l a c o r a l d e l 'e nt i t at
(dirigida per Txell Bascompte) i la coral convidada: Cor
d e d o n e s d e l ' EM M D d e
Tiana (sota la direcció de
Gessamí Boada). El concert
c o m e n ç ar à a l e s 21h, al
mateix teatre del Círcol.
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Agenda
BADALONA
DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE
Exposició "Que sonin les
campanes", fins al 30 de novembre, a la planta baixa de
la Casa de la Vila
Fira Medieval al Passeig de
la Salut, durant el cap de setmana, al mateix passeig
Encesa dels llums de Nadal, a les 18h, a la plaça de
la Vila
Inauguració de la Fira de
Nadal, durant la tarda, a la
Plana(fins al 22 de desembre)
Concert de Santa Cecília, a
les 21h, al Círcol

DISSABTE 27 DE NOVEMBRE
Jornades de Cultura Tradicional - Els Pastorets, durant
el matí, al Círcol
23 F. Anatomia d'un instant,
d'Àlex Rigola, a les 20h, al
Zorrilla

DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE
Homenatge a Joan Novell
– Catifaires de Dalt la Vila,
amb la catifa feta més gran
a Badalona, durant el matí,
davant l'església de Santa
Maria
Visita guiada al monestir de
Sant Jeroni de la Murtra, a
les 10:30h, al mateix monestir
"De terra endins, de mar
enllà", 70 anys en dansa, a
les 18:30h, al Zorrilla
WASABI Teatre estrena el
seu primer espectacle com a
col·lectiu: "Wasabi", a les 19h,
al Círcol

Encesa dels llums de Nadal
Divendres 26, a les 18h, a la plaça de la Vila

DILLUNS 29 DE NOVEMBRE
Presentació del llibre «Quan
s'esborren les paraules», de
Rafel Nadal, a les 19h, a l'Espai
Betúlia
Concert, "Per fí és dilluns!",
amb Mariano Camarasa, a les
20h, a l'Escola Música Moderna

DIMARTS 30 DE NOVEMBRE
Presentació del llibre «Memòria de la pols», de Valentí Soler, a les 19h, a l'Espai
Betúlia
Conferència "Baetulo, oppidum civium romanorum. Nova
proposta de trama urbana", a
les 19h, al Museu

DIMECRES 1 DE DESEMBRE
Docs del mes amb "Mothers",
a les 20h al Teatre Margarida
Xirgu

DIJOUS 2 DE DESEMBRE
"Híbrida", espais liminars de
poesia, a les 19h, al Círcol
Cicle "Ja és dijous!", amb
Bufa&Sons, a les 20h, al Conservatori

MONTGAT
DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE
Acte d'encesa dels llums de
Nadal a Montgat, a les 19h, a
la plaça de la Vila

TIANA
DISSABTE 27 DE NOVEMBRE
Fem la Caminada per la Marató de T V3, sor tida a les
9.30h al Parc Joan Armengol
T&M Women Cristmas Market, durant el cap de setmana, al Tiana Garden Experience
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Penya
en
joc!!!

La

en

directe

cada DIUMENGE,
a
LES

12.30h

Retransmissió dels partits que jugui al Palau
Olímpic el Joventut de Badalona de la

Lliga Femenina Challenge

I quan jugui a fora, Televisió de Badalona
oferirà tots els partits de la Penya B,
el filial verd-i-negre de la lliga EBA

RETRANSMISSIó DE:

LLIGA FEMENINA CHALLENGE
LLIGA EBA
BDNCOMUNICACIO.indd 1
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ENCESA DE L’ARBRE DE NADAL
Actuació de Gospel Sentits

BOLES DE NEU GEGANTS
Activitat infantil

CONCERT INFANTIL
a càrrec de Xiula

26 novembre
Pl. de la Vila

11 desembre d’11 a 14 h
Pl. Segona República

19 desembre 12 h
CC Escorxador - Nau 3

11 desembre d’11 a 14 h
Ptge. Sant Elies / davant del
Mercat Municipal Sant Roc

NADALES AMB SWING
a càrrec de Games of Tones

11 desembre de 17 a 20 h
Pl. de la Dona

19 desembre
Pl. de la Vila

19 h

FIRA DE NADAL
Del 27 de novembre al 23
de desembre de 10 a 21 h
Pl. de la Plana
LA MÀGIA DEL NADAL
Espectacle a càrrec
d’Enric Magoo

12 desembre d’11 a 14 h
Rbla. del Gorg
12 desembre de 17 a 20 h
Pl. dels Músics

30 novembre 17.30 h
Casal Cívic Pomar

18 desembre d’11 a 14 h
CC Escorxador - Nau3

3 desembre 17.30 h
Pl. Països Catalans

18 desembre d’11 a 14 h
Pl. Antònia Boada i Ros

10 desembre 17.30 h
Centre Cívic Sant Roc

18 desembre de 17 a 20 h
C. Coll i Pujol / av. Puigfred

17 desembre 17.30 h
CC Escorxador - Nau 3

19 desembre d’11 a 14 h
CC Escorxador - Nau3

18 desembre 17 h
Pl. Antònia Boada i Ros

19 desembre de 17 a 20 h
Pl. de la Baixadeta

NADAL GRAN

INAUGURACIÓ
DEL PESSEBRE TRADICIONAL
I DE LA 23a MOSTRA DE
PESSEBRES DE BADALONA
EXPOSICIÓ DE DIORAMES
Cantada de Nadal a càrrec del
Conservatori Professional de
Música de Badalona

Del 9 al 20 de desembre
Casals de gent gran de Badalona
Construeix el teu centre de Nadal
Als casals cantem nadales

13 desembre
Pl. de la Vila

AJUNTAMENT.indd
2
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IPTIOC.indd 1

18 h

PATIS OBERTS A LES ESCOLES
Del 27 al 31 de desembre
i 3, 4, 5, 7 i 8 de gener
D’11 a 14 h
Consulteu el llistat d’escoles
a badalona.cat

TASTETS DELS PASTORETS
a càrrec de la Dramàtica
del Círcol
10 desembre 18 h
Casal Cívic Pomar
14 desembre 17.30 h
Biblioteca Canyadó i
Casagemes - Joan Argenté
15 desembre 18 h
Biblioteca Lleﬁà - Xavier Soto
16 desembre 18 h
CC Escorxador - Nau 3

19 h

24/11/2021 15:13:57
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PROGRAMA

TALLER DE FANALETS
a càrrec de Soca-rel i A-plec

CONTE I CRIDA ALS REIS
a càrrec de Soca-rel i A-plec

20 desembre 18 h
Biblioteca Sant Roc

3 gener 17.30 h
Biblioteca Lloreda

21 desembre 17.30 h
Biblioteca Canyadó i
Casagemes - Joan Argenté

3 gener 18 h
Biblioteca Lleﬁà - Xavier Soto

21 desembre 17.30 h
Biblioteca Pomar

4 gener 17.30 h
Biblioteca Canyadó
i Casagemes - Joan Argenté

22 desembre 18 h
Biblioteca Lleﬁà - Xavier Soto

4 gener 17.30 h
Biblioteca Pomar

4 gener 17.30 h
Biblioteca Lloreda

5 gener 11 h
Biblioteca Sant Roc

Més informació: badabiblios.cat

Més informació: badabiblios.cat

BÚSTIES REIALS
Del 17 de desembre al 6 de gener

ARRIBADA DE SES
MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT

VISITA DELS PATGES
A LES BÚSTIES REIALS

28 desembre 16.30 h
Pont del Petroli

28 i 29 desembre

d’11 a 13 h

C. Pomar de Baix / c. Riera de Canyadó
Parc Torrent d’en Grau
Av. Martí Pujol / av. dels Vents
3 i 4 gener

d’11 a 13 h

C. Pérez Galdós
Av. Alfons XIII / c. Sant Lluc
Pl. Artigues

CAMPAMENT REIAL
29 i 30 desembre
i 2, 3 i 4 gener de 17 a 21 h
Parc de Montigalà
Cal sol·licitar cita prèvia a
agendacultural.badalona.cat

CAVALCADA DE REIS
Informació actualitzada a:
@culturabdn

@culturabdn

@culturaBDN

@culturaBDN

5 gener 18 h
Inici del recorregut av. Pius XII /
c. Ramiro de Maeztu
Més informació a:
badalona.cat
agendacultural.badalona.cat
Hi col·labora:
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Lectors

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

Perill amb els cables
Familiares de Patricio Cano
al carrer Sant Llorenç
Quisiéramos
las Gracias
de fa moltdar
de temps,
després de
la construcció
d'un noudeledifici,
a todos
los profesionales
la Sociosanitario
instal·lació està
en aquesta
Els veïns del carrer Sant LloCentre
El Carme
situació, a part d'un tub que surt
renç, en ple Centre de Badadel mateix edifici. Demanen la
lona, ja no sabem on trucar
seva retirada urgent abans de
perquè retirin aquest pal elèclamentar una desgràcia, sobretric amb cables que poden
tot amb algun infant.
provocar un gran perill. Des
Bea Llinars

Quin criteri segueix la grua per retirar vehicles?

Francesc García

Cada tarda, i des de sempre,
el carrer del Temple i els seus
voltants són una zona sense llei a l'hora d'aparcar. La
proximitat de diverses escoles

provoca cotxes a tot arreu.
Una plaça que han trobat els
conductors més incívics és la
illeta situada davant l'església
de Santa Maria. La manca
d'una pilona provoca que alguns conductors tinguin una

Aquest Nadal, tres edicions del TOT!
Els dies 3, 17 i 30 de
desembre, edició de paper
El tradicional Especial de
Nadal sortirà el dia 17!
Trobaràs el TOT
al teu distribuïdor habitual

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 262

plaça particular per aparcar.
La grua, per bé que hi actua
al carrer, no acostuma a retirar els cotxes aparcats en
aquesta illeta. Per què? Misteri. No entenc tampoc com
l'Ajuntament no instal·la la pilona que hi falta i que evitaria
aquestes situacions.

Agraïment
Família Batlle-Maymó

La família d'en Ramon Batlle
Vilaseca, mort el passat dimecres al carrer Canonge, en
voldríem donar les gràcies a
totes les persones que aquella tarda, de manera incondicional, el van estar ajudant
per intentar que no es produís el fatal desenllaç. També
voldríem agrair les mostres
d'afecte i el suport de tots
aquells que ens heu acompanyat aquests dies. A tots
us portarem sempre al nostre
cor. Moltes gràcies

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

651 976 517 · comercial@totbadalona.com
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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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Interiorisme

Triar el llum de sostre ideal
Decoracion2.com - amic.cat

A l'hora de decorar qualsevol llar, un dels punts més
important és triar el llum de
sostre que col·locarem en
c adascuna de les habitacions. És fonamental que
aquesta s'ajusti a les nostres
necessitats, tenint en compte
la seva grandària, el disseny
o la forma, que ajudaran a
aportar estil a la llar, dotant-lo
de major personalitat.
No és el mateix triar el llum de
sostre per al saló, que si és

per a la cuina o per al dormitori. El més recomanable és
buscar el model que millor
encaix amb les característiques de cada estada.
C a l te n ir c l ar c o m vo l e m
d'àmplia que sigui la llum
emesa pel nostre llum de
sostre, per a evitar fatiga
visual.
També conèixer les dimensions de l'habitació resulta
fonamental per a encer tar
la grandària del llum, i tant
la seva estructura com els
colors que la caracteritzen

s ó n d e v it al im p or t àn c ia .
En e l m e r c at e n s p o d e m
tr o b ar mu l t i tu d d 'o p c i o n s
diferents, i una de les quals
estan pegant més forta són
els llums penjants, destinades a il·luminar una àrea
específica. En la nostra llar
passem gran part del nostre
temps lliure i estar còmode és
transcendental per a un bon
descans. En aquesta faceta
juga un paper important la
il·luminació, ja que garanteix
el confort visual dels convivents.

Reformes integrals
Cuines
Banys
Pressupost sense compromís

C/ Sant Bru 208, Badalona –

651 688 970 – 93 464 10 24 -

lamevareforma@instalksa.com
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Així es decora un saló allargat
vivirhogar.republica.com - amic.cat

Aposta per un estil minimalista, amb mobles baixos i
per un sofà més allargat que
ample. A vegades es tenen
salons allargats, els quals
són més difícils de decorar
o almenys això sembla al
principi. Però, en realitat, pot
tenir uns certs beneficis per
a decorar una casa, ja que
té algunes característiques
úniques.
Dins de la decoració d'un
saló, el sofà és el rei, ja que
és el que més ocupa i on
més temps es passa. Si tens
una estada més allargada,
ò bv i a m e nt c a l b u s c ar u n
sofà allargat i evitar opcions

que ocupin l'espai horitzontal. Es tracta d'aprofitar tot
l'espai vertical i de mantenir
al màxim l'horitzontal.
Dóna suport al sofà contra
la paret per a aprofitar-lo al
màxim i deixa almenys 40
centímetres d'espai entre
aquest moble i la televisió,
l'armari i altres mobles que
hagis posat enfront. Al costat
del sofà pots col·locar una
tauleta auxiliar amb els teus
corresponents accessoris.
Cal augmentar la llum perquè
hi hagi més amplitud, alguna
cosa que es fa pintant les
parets de blanc i altres colors
clars. També aposta per la
llum natural de les finestres i
també pels miralls, i la taula

de centre també hauria de
ser de cristall per a reflectir
encara més la llum.
Utilitza mobles de baixa
altura, que faran una major
sensació d'espai, i aprofita
el que puguis les cantonades
per a col·locar els mobles
petits.

REFORMAS, OBRAS,
REPARACIONES,
ALBAÑILERIA,
ELECTRICIDAD,
FONTANERIA, GAS,
PINTURA, ECONÓMICO
670 -232 -977
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5 objectes perquè la teva llar
es vegi elegant
vivirhogar.republica.com - amic.cat

Si busques que la teva llar
es vegi més elegant, has
d'incloure alguns objectes
que li donaran el toc de
decoració que necessites.
La decoració és un procés
que requereix bastant dedicació, i es necessita creativitat
perquè aquesta activitat sigui
realment òptima i faci que la
llar es vegi de la millor forma
possible, tenint en compte els
gustos i les necessitats dels

que hi viuen.
Si vols que la llar es vegi
elegant, hi ha 5 objectes que
no poden faltar en la teva
decoració.
Gerros. La naturalesa
sempre és una bona aliada
per a les d e c orac ions, ja
que transmeten una sensac ió in creïble d e vitalitat i
frescor. El més recomanable
quant a aquest accessori, és
incloure'l en la sala d'estar, ja
que és en aquests espais en
els quals millor es veu.

Miralls. Per més bàsic que
sembli, afegir miralls a la
casa dóna un toc d'elegància
bastant notable. El més
aconsellable és utilitzar-ne
varis, de diferents grandàries.
Quadres. L'art sempre mostra
que les persones de la casa
són elegants, per la qual cosa
incloure aquest tipus d'obres,
farà que la sala d'estar o les
habitacions es vegin molt
millor.
Coixins. Tant el luxe com
l'elegància es poden notar a
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les cases que compten amb
coixins, especialment quan
aquests estan ben combinats

amb els mobles.
Tapets. Si es parla de decoracions elegants, sens dubte no

es pot deixar d'esmentar els
tapets. Fa que la casa es vegi
molt més elegant.

info@obradecor.com
Guifré, 150 Badalona, Tel: 93 464 63 39
Rosselló, 356 Barcelona, Tel: 93 459 35 09
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Gastronomia
El millor "xarel·lo" de Catalunya
s'elabora a Badalona: El Badiu
El passat 15 de novembre es
va celebrar la Festa de presentació de La Guia de Vins
de Catalunya i Rosselló 2022
a l'Espai Fòrum de Barcelona.
Un esdeveniment que va reunir
un centenar de cellers d'arreu
de Catalunya i va servir fins
a 400 referències recomanades amb una puntuació igual
o superior als 9.5 punts en la
present edició. A més a més,
l'esdeveniment va permetre
tastar produccions petites i
limitades. La jornada també
va servir per donar els premis
als millors vins de la guia de
l'any. D'entre un total de 1.248
referències tastades i avaluades destaca un vi badaloní, El
Badiu, que va ser la gran sorpresa de l'acte. En la categoria
de millor pansa blanca/xarel·lo

va guanyar El Badiu 2020, de
Vins de la Memòria (DO Alella). El vi, elaborat per Xavi Nolla, està elaborat a la Masia de
Can Coll de Canyet. El Badiu
2020 ha estat puntuat amb una

nota estratosfèrica: un 9,83,
només 3 dècimes per sota del
9,86 que es van endur els tres
escumosos Corpinnat que van
obtenir la màxima puntuació de
la Guia 2022.

Obert de dilluns a diumenge
de 10h. a 15.30h.
Segueix-nos

Canonge Baranera, 121 Tel. 93 464 19 76

RECOMPENSEM LA TEVA FIDELITAT AMB UN MENU GRATUÏT

POLLASTRES A L'AST · MENJARS PER EMPORTAR
MENÚ DIARI 7,50€
POLLASTRES A L'AST · MENJARS PER EMPORTAR · ESMORZARS · DEGUSTACIÓ

SERVEI A DOMICILI AL CENTRE 93 464 19 76 (ENCÀRRECS)
(GRATUÏT COMANDES SUPERIORS A 15€)
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Salut

Can Ruti comença un projecte
per detectar precoçment les
persones amb acromegàlia
L'acromegàlia és una malaltia que afecta unes 50 persones per milió d'habitants i es
diagnostiquen entre tres i sis
casos nous cada any per cada
milió d'habitants. Està causada per un excés de secreció
d'hormona de creixement,
produïda en més del 99% dels
casos per un tumor generalment benigne de la hipòfisi.
El grup de recerca de malalties endocrines de l'Institut de
Recerca Germans Trias i Pujol
(IGTP), juntament amb l'spinoff de la Universitat Rovira i
Virgili U2Smart, ha dissenyat
un programari per a la detecció precoç de l'acromegàlia.
Aquest programari, batejat com
a Acroface, permet detectar
de manera precoç els canvis

facials en aquests pacients
mitjançant l'anàlisi de les
seves fotografies i avançar
uns cinc anys el diagnòstic de
la malaltia. "Com més tardà
és el diagnòstic, més grans
són els problemes de salut
que tenen aquests pacients i
més dificultosa la seva curació.
Aquesta eina ens pot permetre
fer diagnòstic a escala poblacional i de forma precoç", ha
afirmat Manel Puig, líder del
grup de recerca de l'IGTP, a la
roda de premsa de presentació
del projecte.
El nou instrument de detecció
de l'acromegàlia s'ha dissenyat mitjançant la contribució
que 40 persones afectades
per la malaltia han fet, aportant
fotografies de les seves cares

durant els 10 anys previs al
diagnòstic. Mitjançant l'anàlisi
amb diversos procediments
d'intel·ligència artificial, s'han
pogut precisar quins tipus
de canvis amb el temps són
capaços de fer sospitar de la
malaltia de manera precoç
i formular in score el risc de
patir-la.
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Tendències

Pell amb tendència acneica:
els millors aliats per a
adolescents i adults amb acne

bellezaactiva.com - amic.cat

Una temporada més, el
cabell arrissat, la moda
curly, és tendència absoluta. T'havies preguntat per
què? Vols saber quins són
els talls més adequats per
a treure-li el màxim profit?
Parlem amb Daniel Flores
Salas, de l'equip creatiu del

saló Raffel Pages, que ens
donarà respostes a les teves
preguntes sobre el cabell
arrissat. Pren bona nota!
Per què és tendència el
cabell arrissat?
Perquè hi ha una tendència
creixent en buscar la naturalitat del cabell. La consumidora, el cabell de la qual té

forma, gest o rínxol, ha après
a potenciar la seva imatge
natur al i d e ixar d e lluit ar
"contra natura". Ara ja sap
com potenciar-ho i tractarl o c o m e s m ere i x p er q u è
llueixi més bonic, i això és
també gràcies a les línies
específiques que han creat
les marques de productes
capil·lars.
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Canonge Baranera, 105

Tel. 930 077 377
ungleria

@ungleria

Aquapure
Dispositivo no invasivo
para el cuidado facial que
trata una amplia variedad de
imperfecciones cutáneas y
que proporcionan resultados
inmediatos.
Es lo último en
tecnología facial
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Quins són els talls més
adequats per a potenciar
els rínxols?
Com a norma general,
cal construir un volum i un
moviment diferent en contraposició al cabell llis. Per a això
cal crear, en segons quins
casos, petites desconnexions
per a aconseguir volums més

adequats a les tendències
més en voga. L'objectiu és
crear efecte de textura, per
a acomodar els rínxols i així
evitar l'encrespament o excés
de cabell, ja que per la seva
forma natural es veu el volum,
però no els relleus.
Quines tècniques de colora-

ció més exitoses són les
que utilitzeu per a cabells
arrissats?
Adaptem el balayage amb
efectes desgastats, perquè
per a un cabell arrissat, com
comentàvem abans, l'efecte
d 'a r r e l p r o f u n d a i e fe c t e
d'aclarit de mitjans a puntes li
proporciona un joc de relleus.

Tractaments d'addiccions
Accumbens ofereix els tractaments més
eficaços per a les addiccions a substàncies,
addiccions comportamentals i patologia dual.
Demana la teva primera visita gratuïta
sense compromís
Ser lliure és possible.
C/ Carme 52 bis, local – 08911 · Tel. 93.389.04.27 · www.accumbensaddiccions.es
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En funció de cada necessitat
i estil, creem efectes ombré,
shadow roots i una infinitat
de tècniques per a aconseguir una il·lusió d'arrel profunda, i així jugar amb efectes
de desgast solar. El nostre
objectiu és sempre enriquir
el color amb qualitat de to i
lluentor, però sense que la
fibra capil·lar es vegi oxidada,
ja que per la seva fisiologia,
els cabells arrissats acostumen a transmetre la sensació de cabells més apagats i
desgastats.
Quins són els millors
consells i tractaments

per mantenir i embellir els
rínxols?
Recomanem sempre una
molt bona hidratació a través
de molt bons productes de
cosmètica capil·lar, i és que,
els cabells arrissats sempre
estan mancats d'hidratació
(aigua). Amb això s'evitarà
que l'arrissat esdevingui un
cabell fràgil i de fàcil encrespament. Després de la rentada, cal utilitzar un producte
de protecció tèrmica previ
a l'assecat amb difusor, o
deixar-lo assecar al natural.
Des de Raffel Pages optem
per aportar fixació o potenciar els rínxols amb produc-

tes específics per a rínxols
en textura crema, i evitem
usar escumes pels aerosols
i el percentatge d'alcohol
que aporten, els quals ressequen el cabell. En cas que
agradi aquesta fixació que
ofereix l'escuma, recomanem sempre aplicar abans
una petita quantitat d 'oli /
sèrum reparador i, després,
l'escuma. L'endemà – o fins
i tot durant el mateix dia –
podem reanimar els rínxols
am b un pro d u c te d 'ai g u a
de mar, o rehabilitador per
a rínxols que ens ajudi a
acomodar el cabell i portarlo sempre impecable.
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Motor

Ciclistes i circulació:
dubtes freqüents
circulaseguro.com - amic.cat

Els ciclistes, juntament amb
els vianants, són els usuaris
més vulnerables de les vies
públiques. Molts usuaris de
bicicletes continuen tenint
dubtes sobre les normes de
circulació.
És obligatori baixar de la
bici i creuar els passos de

vianants caminant. Els ciclistes poden circular en fila de
dos en carretera sempre que
es col·loquin tot el possible a
la dreta de la via, excepte en
trams sense visibilitat.
Els senyals dels semàfors,
igual que les verticals, són
per a tots els conductors,
inclosos els ciclistes.
No es pot usar el telèfon

mòbil ni auriculars mentre
es va en bici.
La taxa màxima d'alcoholèmia
per als conductors en general
també afecta als ciclistes.
És obligatori senyalitzar les
maniobres.
Només es permet portar un
passatger de 7 anys com a
màxim, en seient addicional
homologat i sempre que el

Taller de Reparacions

Badauto
Horarios: 8,30 a 13h. · 15,30 a 19h.
C/ Jovellar, 18-20 | Rbla. de Sant Joan, 139
T. 93 384 11 52
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conductor sigui major d'edat.
Sempre que circulin de nit, en
passos inferiors o per túnels,
els ciclistes han de portar
les llums enceses davant i
darrere per a veure i fer-se
visibles.

Els ciclistes han de cedir el
pas als vianants davant un
pas per a vianants degudament senyalitzat i quan giren
per a entrar en una altra via
i hi ha vianants creuant-la,
encara que no hi hagi pas.

Actualment el casc és obligatori solament per als menors
de 16 anys. El consell és que
el porti tothom, sempre.
No complir aquestes normatives pot comportar sancions
d'entre 100 i 1.000 euros.
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Llar

Els sistemes de
calefacció més eficients
viviendasaludable.es - amic.cat

L'arribada del fred ha suposat l'encesa de la calefacció a
casa, però, amb els preus de
la llum, tenim por que també es
congelin les nostres butxaques.
És fonamental saber quins són
els sistemes més econòmics.
Substituir la caldera tradicional per una de condensació:

fomenta l'eficiència energètica
i suposa una reducció de fins
a un 26% de gasos contaminants. Calefacció per biomassa: poden suposar un estalvi
de fins a un 75% respecte als
sistemes tradicionals. No contamina, ja que la seva combustió no emet gasos tòxics. És
una energia econòmica, ja que
el seu cost és fins a 4 vegades

menor que el dels combustibles fòssils.
Bomba de calor: pot generar
fins a un 70% d'estalvi en comparació amb altres sistemes
que subministren electricitat,
gas o gasoil. Genera un ambient més saludable i té fàcil
manteniment. És sostenible, ja
que utilitza energia procedent
de fonts renovable.
Sòl radiant: La seva instal·lació
és possible en sostres, sòls
i parets. Funciona imitant la
radiació solar emetent ones
de calor infraroja. No genera
emissions de CO₂ i està fabricat amb un 95% de materials
reciclables.
Instal·lació de plaques solars
per a l'autoconsum: Ofereix
una gran rendibilitat, amb un
estalvi aproximat del 50% a
llarg termini.

40

LL.indd 35

19/11/2021 9:29:30

3 plantes d'interior que
marcaran tendència el 2022
guiadejardineria.com - amic.cat

Les plantes no sols porten
vida i bellesa, l'acte de cuidarles és realment gratificant.
A mesura que canvien les
estacions i les nostres llars
van adaptant-se a nous estils de vida, sorgeixen noves
tendències. Les plantes amb
flors, els arbres d'interior i les
plantes comestibles seran els
preferits per al 2022.
El Scindapsus pictus, també
conegut com a Pothos, és
una de les plantes d'interior
que marcaran tendència en
el 2022. Té un fullatge verd
mat setinat amb plata, la qual
cosa la converteix en una
planta enfiladissa enlluernadora, però fàcil de cuidar.
Proporciona-li molta llum perquè es mantingui forta i mulla

la terra quan estigui seca. La
Monstera siltepecana és una
planta enfiladissa bella, el fullatge de la qual pot entrenarse per a grimpar.
Encara que no és una planta
difícil de mantenir, conrear-la
fins a la maduresa requereix
que es compleixin uns certs
requisits. Proporciona-li llum
indirecta brillant, humitat re-

gular, una mescla de substrat
rica en nutrients amb bon drenatge i una temperatura que
superi els 12 °C. El ficus umbellata és una planta d'interior
d'origen africà que posseeix
fulles amb forma de cor de
gran grandària que prosperaran en un emplaçament amb
molta llum indirecta brillant i
reg moderat.
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Horòscops
Facilitat Roser Bona · AMIC

Àries (Del 21/3 al 20/4)
La tensió entre Mart i Urà et pot
fer reaccionar de la pitjor manera.
Comptar fins a deu i practicar exercicis de relaxació, t'ajudaran a no
ficar-te en algun embolic.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Vols sortir-te amb la teva al sector
laboral. Segueix amb el pla traçat i
aviat veuràs resultats. Si tens parella, demanaràs més llibertat perquè
et sents un pèl ofegat.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Darrerament pots haver viscut un
xoc d'interessos amb una persona
que aprecies i t'ha produït malestar.
Passa pàgina perquè venen nous
escenaris més satisfactoris per tu.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

El Sol entra al teu sector afectiu i
l'amor es pot fer present. Augmenta
el teu magnetisme i et sents més a
gust amb tu mateix. Compres un
regal per sorprendre a algú.

Compte amb la família política
doncs es pot produir algun malentès.
Mesura les paraules i no tindràs més
problemes. Possible retrobament
satisfactori amb algú del passat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

El Sol per Casa III pot portar noves
idees o una manera diferent de veure les coses que t'ajudarà. Millora la
relació amb els germans. Més converses i trobades amistoses.

Poses punt final a un conflicte que
et feia perdre la son. L'esforç dels
darrers mesos va donant fruits. Pel
que fa a l'economia, et recuperes
una mica. L'amor segueix en pausa.

Felicitats! El Sol entra al teu signe i
deixes enrere un any que potser ha
estat massa tranquil. Segueixes una
mica encaparrat i poc comunicatiu.
Canvis interessants.

Temes pendents de la família tornen
a sorgir per tancar-los. Surts de compres per posar la casa al dia. Si hi
havia un conflicte amb la parella, es
mostrarà més conciliadora.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Comença un període de reflexió i cautela. Sospeses moltes coses que formen part de la teva vida. T'enfoques
en la gestió de l'economia.

Frases cèlebres

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El bon aspecte de Venus amb Urà,
facilita que vegis el futur amb una
mica més d'optimisme, sobretot pel
que fa a l'economia. L'amor es pot
trobar entre les amistats.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Moment d'expansió al sector professional. Compte amb una persona
que es fa passar per amiga. Observala amb més detall i recorda que la
confiança no es regala, es guanya.

Dites
«Omplir el cap»

«Sóc l’amo del meu destí. Sóc el
capità de la meva ànima.»
William Ernest Henley

Significat: parlar massa, sense adonar-se'n,
que el que escolta no té interès pel que se
li diu o que el que escolta ja està cansat de
sentir el mateix tema massa estona.
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Meteo
MIRANT EL CEL

La méteo dels dies
8 a 21 de novembre
Meteorologia / Oriol Rodríguez

La notable mar de fons que
hi va haver fruit del temporal
de gregal de fa quinze dies
va fer arribar les onades fins
a algunes de les edificacions
que hi ha a la platja, com
per exemple el Club Natació
Badalona i la piscina municipal. Fotografia d’Helena
Guasch.

Pels volts del dia 10 vam tenir
una situació de vent de gregal
(del nord-est) que va dur precipitació, vent fort i una notable
alteració de la situació marítima. Tot i això, el Baix Maresme
va ser dels trams de litoral
menys afectats per l’onatge a
causa de l’orientació a xaloc
de la costa. En qualsevol cas,
varen ser dues jornades de
temps de tardor, amb molta
variabilitat. Un cop acabat
aquest episodi, hi va haver un
repunt de la temperatura, un
breu “estiuet” que va fer pujar
el termòmetre per sobre de la
marca dels 20 °C. Tot i això, la
massa d’aire més suau es va
allunyar ràpidament, fet que
va portar alguns ruixats i una
normalització de la temperatura. Així, la tercera setma-

Sudokus

Dificultat: Mitjana

4

na de novembre va ser molt
tranquil·la i força més fresca.
L’anticicló es va instal·lar ben a
la vora nostra, i això va afavorir que predominés l’ambient
assolellat i el vent encalmat.
A parent m ent, res no feia
pensar que el mes de novembre podria enfilar la recta final
amb una situació meteorològica molt més dinàmica, com la
que estem tenint aquests dies
i que està ajudant a apaivagar
la sequera.
Temp màx

20,4 °C el dia 12

Temp mín
Hr màx

8,2 °C el dia 18
91% el dia 10

Hr mín

37% el dia 9

Press atm màx

1030,8 hPa dia 19

Press atm mín

1013,0 hPa dia 8

Vent màx

64,4 km/h (nordest) el dia 11

Precipmàx 24h

11,1 l/m2 dia 10

Precip anual

313,6 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Dificultat: Molt alta
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Anuncis
per paraules
TREBALL
SEÑORITA BUSCA TRABAJO
de interina. Por horas. Disponibilidad inmediata. 631 003 166
SEÑORITA BUSCA empleo
interna o externa. Disponibilidad inmediata. 670 378 197
SEÑORA BUSCA trabajo de
limpieza. Jornada completa,
media o por horas. 631 198 427
CH I CA BUSCA trabajo los
fines de semana para cuidar
mayores. 634 921 233
C H I CA B U S CA tr a b aj o d e
limpieza y cuidado de mayores.
Jornada completa. 693 671 673
SEÑORA BUSCA trabajo de
cuidar persones mayores o
niños. Interina, externa o por
horas. 636 273 774
SEÑORITA BUSCA trabajo,
interina,externao por hores.
Disponivilidad enmediata
643 975 834
CHICA DE 33 AÑOS BUSCA
trabajo interinao externa, cuidado de personas matores y/o
niños, limpieza por horas. Con
experiencia, disponovilidad
inmediata. 602 024 082

INSERTA EL TEU
CLASSIFICAT
ONLINE:

VARIS
COMPRO COMICS, discos,
álbumes de fútbol, Playmobil,
scalextric, Geyperman, Madelman, muñecas, Tente, Rico,
Paya y Antigüedades en general
679 736 491
MAESTRO DINA CURANDERO Autentico vidente africano 20 años de experiencia te
ayuda resolver todos Tipo de
problemas negocios deporté
divorcio judicial Cura impotencia sexual resultado inmediatos
garantizado llama
Tl. 638 320 349
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
HACEMOS TODO TIPO DE
PALETERIA, pintura y fontanería Presupuesto sin compromiso 625 068 570
EMPRESA HAMADA SERVICIOS, SL. Reformas en general.
Disponemos de los mejores
especialistas del sector. Todo
tipo de reformas en su hogar.

¡Presupuestos económicos!
Trato personalizado. Disponibilidad inmediata. Albañilería.
Pladur. Pintura. Electricidad.
Fontanería. Carpintería. Obra.
Rehabilitación fachadas. Impermeabilizaciones. 699 20 40 45
- 631 01 16 68
AMISTATS
SEÑOR BUSCO MUJER
española extranjera amistad
relación estable 698 243 029

ARA POTS
ENVIAR-NOS LES
TEVES CARTES,
FOTOS DENÚNCIES I
INFORMACIÓ SOBRE
NOTÍCIES QUE PASSIN
A
BADALONA
AL WHATSAPP
DEL TOT.
651 976 517
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PAN

FONTISI I EL TOT
et regalen
aquesta Panera
Pastisseria Fontisi i el TOT et
regalen aquesta panera de
Nadal.
Les persones que vulguin
participar al sorteig han de
seguir els perfils d'Instagram
del TOT Badalona i Fontisi
Pastisseria.
Atents, el 26 de novembre
comencem el sorteig!

Aquest Nadal volem
que t'il·lusionis!

CONDIS I EL TOT sortegen aquesta Panera
Per participar, heu d'enviar les fotos de la vostra decoració de Nadal, de
casa vostra. La decoració més original s'emportarà aquesta Panera. Podeu
enviar les vostres imatges, fins el 19 de desembre, al WhatsApp del TOT,
651.976.517
45
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La Badalona d'abans

BADALONA

Barques a la platja
de Badalona, a la
dècada dels noranta.
Desconegut/Museu
de Badalona. AI.
Fons Ajuntament

LA FOTO DELS LECTORS

Casa pairal Mas Ram.
Foto datada cap a l’any
1950

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

SHAN HAI CITY

Troba la teva
revista als
distribuïdors
oficials del TOT

RENOVACIÓ

Avd. Marquès de
Mont-Roig, 72-74
93 397 91 63
658 91 81 51

Comida china a domicilio
Abierto todos los días
Horario: de 12h a 16h - de 19:30h a 24h
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Nos encanta la revista y hace muchos años que
colaboramos con ellos.

RENOVACIÓ

Indústria, 143 - 149 local
93 397 59 65

Horari:
Dilluns a divendres de 9.30 a 13.30h i de 16.30 a 20.30h
La xarxa immobiliaria nº1 a Espanya. Deixi's assessorar
per agents especialitzats, que sàpiguen entendre les
seves necessitats d'avui, protegint la seva tranquil·litat
de demà.
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Volem continuar oferint el TOT als nostres clients.
RENOVACIÓ

Coll i Pujol, 185
934 610 405

Horari:
Dilluns a Dissabte
8:30 a 20:30h.
Diumenge
9:30 a 14:00h.
El teu supermercat. No tanquem al migdia.
Per què continues com a distribuïdor del TOT?
Ens fem distribuïdors del TOT perquè molts
clients ens demanen repartir aquest setmanari.
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Pis oferta amb chaiselongue - Inclou
moble Tv, taula extensible, 4 cadires, taula
elevable, capçal, tauletes i chaiselongue.

1282€

1239€
Sabater

Capacitat fins a 30
parells de sabates

139€

130€

Llit tren

Disponible en
altres colors

479€

465€
Taula d'escriptori
reversible

115€

110€

Moble de menjador

Modern y amb molt d'estil

949€

899€

*Ofertes vàlides fins al 30 de novembre o esgotar existències

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