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 L'incendi de fa un any 
 a la nau del Gorg pot 
 tornar a passar a Badalona 

Societat | Redacció

Ara farà un any, el 9 de des-
embre, un incendi en una nau 
ocupada del carrer Guifré 
provocava la mort de 4 per-
sones i deixava en evidència 
un drama social. Antigues 
fàbriques de la ciutat porten 
ocupades des de fa anys per 
persones sense recursos i 
en condicions infrahumanes. 
Aquesta setmana, la mor t 
d'una família amb dos me-
nors, en un local d'una antiga 
oficina bancaria a la plaça 
Tetuan de Barcelona ha fet 
tornar a posar la mirada a Ba-
dalona. Durant aquest darrer 
any, i després d'uns mesos 
on una part dels afectats de 
la nau cremada van viure en 
un alberg, han tornat a diver-
ses antigues naus del Gorg. 
Actualment, les fàbriques 

que més persones apleguen 
són les situades al carrer 
Progrés i al carrer Antoni Bo-
tey. A la nau de Progrés hi 
dormen unes 200 persones i 
unes 100 a la nau de Botey. 
Gràcies a plataformes com 
Badalona Acull s'ha inten-
tat que puguin tenir alguns 
serveis, com aigua, llum o 
lavabos, però les condicions 
segueixen sent inhumanes. 
Un dels riscos, sobretot amb 
l'arribada del fred, són les 
instal·lacions elèctriques. La 
connexió d'estufes o cale-
factors fa carregar les línies, 
per exemple passa la nau del 
Progrés, i això pot provocar 
un incendi en pocs minuts. A 
més, l'electricitat està punxa-
da a les línies del carrer i els 
veïns de la zona denuncien 
que moltes vegades surten 
guspires dels pals elèctrics 

5

d'aquesta zona de la ciutat. 
Diverses entitats socials re-
clamen una solució residen-
cial per aquestes persones 
que també tenen pendents 
ordres de desnonament.

Amenaça de desnonament 
de la nau de Progrés 
Aquest dimarts, una vintena 
d'ocupants de la nau del ca-
rrer Progrés van manifestar-
se fins als jutjats del carrer 
d'en Prim. Els ocupants de-
manen que s'aturi l'ordre de 
desnonament, per part de la 
Sareb, d'aquest espai. Al mo-
ment de tancar aquesta edi-
ció del TOT, s'havia ajornat 
el desnonament fins al 13 de 
gener. Tot i així, els ocupants 
estan molt preocupats per on 
aniran a viure, o millor dit a 
malviure, si han de marxar 
d'aquesta antiga nau.
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La Setmana

L'incendi d'aquesta setmana a 
Barcelona, on ha mort 4 per-
sones en un antic local d'una 
oficina bancaria, ha fet mirar 
cap als locals ocupats i baixos 
a Badalona. En diversos edificis 
de la ciutat trobem exemples 
similars, com per exemple a 
l'Avinguda Amèrica de Llefià o 
al carrer Indústria. Ara un any, 
un cop va passar l'incendi, els 
Mossos van realitzar un llistat de 
locals ocupats que presentaven 
un risc. Aquest informe, que 

comptabilitza 65 espais, el va 
elaborar la policia després de 
l'incendi que es va produir en 
una nau ocupada del Gorg. En 
aquest informe hi ha espais de 
Badalona, i també hi havia el 
local cremat aquest dimarts a 
la plaça Tetuan de Barcelona. 
A la Regió Policial Metropolitana 
Barcelona hi ha el 42%, seguit 
de la Regió Policial Metropolita-
na Sud amb un 15% i la Regió 
Policial Girona i Ponent, amb 
un 8%. 

Locals i baixos ocupats a Badalona

Acte en record de 
les víctimes de fa un any
Diverses entitats socials de 
la ciutat, com Almas Que-
madas i Justícia i Pau, han 

preparat pel pròxim 9 de 
desembre actes en record 
per les víctimes de fa un any 
a la nau cremada del Gorg. 
A les 10h, s'ha convocat una 
pregària en record a les víc-

times davant l'antiga fàbrica 
del carrer Guifré 590, a les 
12h, una pintada d'un mural, 
a les 14h, un dinar popular i 
a les 18h una concentració 
a la rambla del Gorg.
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Veïns del Bosc d'en Vilaró reben 
notificacions per enderrocar casa seva

Urbanisme | Redacció

El Bosc d'en Vilaró és la urbanit-
zació que trobem prop del 
mirador de la Vallensana, entre 
Badalona i Montcada i Reixa. 
Una part d'aquestes cases està 
encara dins del terme municipal 
badaloní. Les primeres cases 
van construir-se fa uns 50 anys. 
Fa anys que la urbanització està 
en perill perquè estan en terreny 
forestal. Ara, una quinzena de 
veïns, de les 250 cases que 
actualment estan construïdes, 
han començat a rebre resolu-
cions judicials i que els obliguen 

a enderrocar casa seva i, a més, 
a assumir-ne el cost. Davant 
d'aquesta situació, des de 
l'Associació de Veïns del Bosc 
d'en Vilaró, la seva presidenta, 
Loli Alfonso, demana temps 
a les administracions abans 
de les execucions davant del 
que qualifica de drama social, 
i no només d'una problemàti-
ca de sòl. Els veïns demanen 
legalitzar la urbanització i poder 
canviar el Pla General Metropo-
lità per poder trobar una solució. 
Mentrestant, l'alarma s'ha estès 
entre els veïns de la urbanit-
zació.

Creu Roja tanca 
el Banc d'Aliments 

C o n t i n u e n  l e s  o b r e s 
d'ampliació del passeig de 
Montgat i la remodelació de 
l'espai per construir-hi una 
plaça on s'hi ubicarà la nova 
pèrgola de la subhasta del 
peix montgatina. Les obres, 
que estan a la segona fase, 
seguiran durant els propers 
dies al passeig marítim de 
Montgat. 

La Creu Roja ha tancat la 
seu del Banc d'Aliments 
a Badalona per acumu-
lac ió d ' impagaments de 
l 'A j u n t a m e n t .  S e g o n s 
l'entitat, el consistori té un 
deute de factures sense 
pagar que sumen més de 
dos milions d'euros, des 
del passat juny de 2020. 

Tanquen els restaurants 
La Sargantana 
i El Trabucaire

A q u e s t a  s e t m a n a  h e m 
conegut e l tancament de 
dos res taurants  bada lo -
nins. Després de 21 anys, 
s'acomiada la Sargantana, 
situada a Dalt la Vila, tal com 
han explicat a les xarxes. Per 
la seva part, el Trabucaire 
tancarà el 19 de desembre 
després de 9 anys.

Remodelació del tram 
central del passeig de 
Montgat

Imatge del Bosc d'en Vilaró, entre Badalona i Montcada 

Aquest dimecres s'ha presentat, 
a la plaça del Gran Sol de Lle-
fià, 12 nous agents de la Guàr-
dia Urbana que s'incorporen al 
cos policial badaloní. El govern 
va anunciar la convocatòria de 
més places de cara al any vi-
nent per tal d'ampliar la plantilla 
de la policia local.

S'incorporen 12 nous 
agents a la Urbana
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Els concerts tornen a l'Olímpic 
a partir del 16 de desembre

Entitats | Redacció

La música en directe tornarà a 
sonar al Palau Olímpic després 
de més de 6 anys. El desembre 
de 2015, just dies abans del 
concert programat d'Antonio 
Orozco, l'Ajuntament de Badalo-
na va demanar al Club Joventut 
de Badalona que l'Olímpic no 
acullis cap concert fins que no 
complís la normativa de segure-
tat preceptiva per a esdeveni-
ments extraordinaris de caràcter 
massiu, fora de l'ús esportiu. 
A partir de llavors, la Penya 
ha invertit un milió d'euros en 
millorar diversos aspectes de 

seguretat del Palau, sobretot 
després de la tragèdia que va 
passar al Madrid Arena. El fons 
Scranton, propietari del club, 
ha aportat, durant els darrers 
anys, els recursos perquè el 
pavelló compleixi amb la norma-
tiva actual. La pandèmia ha fet 
retardar el retorn dels concerts. 
Ara ja tenim data del primer 
concert. Jhay Cortez actuarà el 
16 de desembre per presentar 
el seu segon disc, Timelez z, 
un treball on col·labora amb 
reconeguts artistes de la música 
urbana com Anuel AA, però 
també amb una estrella de la 
música electrònica com Skrillex.

Badalona tindrà 
una Comissió per 
regular les cases 
d'apostes

Tots els grups municipals 
van aprovar dimarts el Pla 
de React ivac ió Econòmi-
ca i Social de Badalona per 
dotar- lo de 4,5M d'euros. 
D'altra banda, el govern té la 
intenció de presentar un nou 
pressupost abans d'acabar 
l'any.

E l  p l e  o r d i n a r i  d e 
l 'A j u n t a m e n t  d ' a q u e s t 
novembre ha aprovat la 
creació d'una Comissió de 
Seguiment de la regulació 
de jocs d'atzar. Per la seva 
banda, la plataforma Stop 
Cases d'Apostes ha tornat 
a demanar que s'aturin les 
obres del Bingo de Llefià.

Treballs a dues escoles 
per evitar filtracions

A q u e s t a  s e t m a n a 
s ' impermeabi l i t zaran les 
cobertes de l'Institut Escola 
Baldomer Solà i de l'Escola 
Llorens Ar t igas per evitar 
noves f i l t rac ions. També 
s 'e s t an  fen t  t r e ba l l s  d e 
manteniment a l'Antoni Botey 
on ja s'ha arreglat una gotera 
que afectava el gimnàs.

El ple aprova un 
pressupost pel Pla 
de Reactivació

Una imatge d'arxiu del concert al Palau Olímpic

La comunitat de veïns del ca-
rrer Mar Tirrena, 1, al barri de 
la Mora, celebrarà aquest Nadal 
amb un gran arbre amb llums 
de Nadal que s'ha instal·lat a la 
façana de l'edifici. L'arbre s'ha 
fet amb bombetes leds. 

Instal·len un gran arbre 
lluminós al barri de la 
Mora
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Pugen els ingressos per Covid 
i es restringeixen les visites 
als pacients a Can Ruti

Salut | Redacció

L'augment de contagis de 
Covid que s'està registrant 
en les darreres setmanes 
comença a tenir repercus-
sions a l'Hospital Germans 
Trias. La xifra de pacients 
ingressats a causa del virus 
ha crescut notablement en la 
darrera setmana, i la situació 
obliga a restringir, de nou, les 
visites de familiars. Aquest 
dimecres, segons dades de 
Salut, hi havia una trentena 
de pacients de la ciutat ingres-
sats a Can Ruti per Covid. 
L'índex de rebrot a la ciutat 

s'ha situat en els 249 punts 
aquesta setmana. Per aquest 
motiu han quedat restringides 
les visites als pacients hospi-
talitzats, amb les excepcions 
que ja estaven indicades fins 
al moment: unitats especials, 
situacions de gravetat clíni-
ca, pacients cuida'm i cirur-
gia. Segons el Germans Trias 
seguint les mesures del nou 
pla d 'acompanyament de 
l'Hospital la porta del vestíbul 
de Psiquiatria romandrà tanca-
da i només quedaran oberts 
els accessos de l'entrada de 
l'edifici principal i el de mater-
nal.

Argimon visita 
l'Ajuntament 
de Badalona 

Aquesta setmana s'ha fet 
una v is i ta d 'obres a Can 
Casacuberta on la regidora 
de Cultura, Ana Maria Lara 
ha admès que no hi ha data 
per l'obertura, tot i que fa una 
setmana el mateix govern 
havia informat que seria cap 
al març vinent.

E l  c o n s e l l e r  d e  S a l u t , 
Josep Maria Argimon, es 
va reunir diumenge amb 
l'alcalde, Rubén Guijarrro, 
per repassar la s i tuació 
sanitària actual a Badalo-
na. Durant la reunió es va 
parlar de les obres del CAP 
del Gorg i del hub sanitari 
a la muntanya de Can Ruti.

Dia Internacional 
de les Persones amb 
Diversitat Funcional

Deixem de ser inv is ib les 
farà un acte, aquest diven-
dres dia 3 juntament amb 
l'UPC, un acte per detectar 
les principals barreres de la 
ciutat. Serà a les 11h, a la 
plaça Trafalgar. Per la seva 
banda, la FAVB ha convocat 
un debat sobre diversitat 
funcional, a les 17h, a l'AV 
Sant Roc.

El govern no aclareix 
ara quan tornarà a obrir 
Can Casacuberta

Imatge exterior de l'Hospital de Can Ruti 

Aquest dijous s'ha inaugurat 
"Llars Horitzó" al carrer Santa 
Madrona 48. La llar acull per-
sones majors de 60 anys amb 
autonomia física i mental, però 
que es troben en situació de 
vulnerabilitat i no poden accedir 
a un habitatge.

Inaugurat la nova 
"Llar Horitzó" al carrer 
Santa Madrona
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Badalona ja té encesos 
els llums de Nadal 

Nadal | Redacció

Una plaça de la Vila, plena de 
gom a gom, va acollir el passat 
divendres l'acte d'encesa dels 
llums de Nadal de la ciutat. Les 
nadales cantades pel grup de 
gòspel Sentits va ser el preàm-
bul del moment de l'encesa per 
part de l'alcalde, Rubén Guija-
rro. Des de divendres, els llums 
de Nadal de diferents barris de 
la ciutat ja estan encesos. Des 
de divendres passat també 
s'han encès les 10 figures 
lluminoses gegants que s'han 
instal·lat arreu de la ciutat. Els 
llums estaran encesos, fins al 6 
de gener, de 17:30h a 23h, els 
dies feiners i fins a les 24h els 
caps de setmana.

El Port de Badalona encén 
els llums de Nadal aquest 
divendres
Els l lums de Nadal tambè 

arr ibaran, un any més, al 
Por t de Badalona. Aquest 
divendres, a les 18h, es farà 
un acte d'encesa a la plaça 
de la Capitania i comptarà 
amb un concer t  del  grup 
de gospel Sentits. A més, 
hi haurà berenar amb una 
xurreria. 

ADIF ha reparat 
tres passos sota 
via a Montgat

La p laça Pompeu Fabra 
acollirà una nova fira aquest 
desembre. El cap de setma-
na de l'11 i 12 de desembre 
arribarà la primera edició de 
la fira "Bada Galet". Durant 
dos dies trobareu regals, 
gastronomia i decoració per 
aquestes festes nadalen-
ques en diverses parades. 

Durant les darreres setma-
nes, ADIF ha fet treballs de 
millores a tres passos sota 
la via del tren, al seu pas 
per Montgat. En concret, 
els operaris han fet obres 
de reparació als passos de 
la riera Miquel Mata i els 
dos successius en direcció 
al Masnou que presentaven 
esquerdes. 

Tiana obrirà l'arbre 
i els llums de Nadal 
l'11 de desembre

L'A j u n t a m e n t  d e  T i a n a 
donarà la benvinguda a les 
festes de Nadal el dissa-
bte 11 de desembre una 
nova edició de l'encesa de 
L lums amb la  par t i c ipa-
ció de l 'Escola Munic ipal 
de Mús ica i  Dansa,  Duo 
Dance i Aspamoti. L'acte 
de l 'encesa de Llums del 
Nadal 2021 començarà a 
les 18:30h. 

Badalona estrenarà 
la fira "Bada Galet"

Acte d'encesa de les llums 
de Nadal el passat divendres 

La revista El TOT ja està tre-
ballant per l'edició de l'Especial 
de Nadal 2021. L'extra, dedicat 
a les festes, estarà disponible 
el 17 de desembre als punts 
de distribució habituals. En 
aquest número trobareu repor-
tatges, entrevistes, articles de 
diversos col·laboradors i també 
moltes seccions dedicades a 

El TOT publicarà l'Especial Nadal el 17 de desembre
Nadal. A més, en aquesta edi-
ció trobareu totes les activitats 
d'aquestes festes a Badalona. 
De cara al 30 de desembre, el 
TOT publicarà el darrer número 
d'aquest 2021. En aquesta edi-
ció trobareu el resum de l'any i 
els recorreguts de la Cavalcada 
de Reis de Badalona, Montgat 
i Tiana.
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Instal·lada la Fira de Nadal, fins al 23 de desembre, a la plaça de la Plana
La plaça Pompeu Fabra va acollir la 8ena. Fira de joves creadors, Connect'Art
Concentració a la plaça de la Vila del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones 
Els Catifaires de Badalona homenatgen Joan Novell amb una gran catifa davant Santa Maria
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2 |
3 |
4 |
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La setmana en imatges
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Futbol | Manel Expósito

El partit ajornat del Río Breogán 
i l'aturada per les Finestres 
FIBA ha provocat que el Joven-
tut estigués pràcticament tres 
setmanes sense disputar un 
partit ACB. Aquest diumen-
ge (17h), el conjunt de Carles 
Duran tornarà a jugar un partit 
de la competició domèstica. 
Un enfrontament clau contra 
l'exigent UCAM Murcia per 
seguir consolidats entre les vuit 
primeres posicions i apropar-

La setmana sense compe-
t ic ió ha t ingut les seves 
not íc ies a l  Seagu l l .  Les 
'gavines' van anunciar la 
dest i tuc ió de Jul i  Garc ia 
al capdavant de l 'equip i 
l'arribada de Salvador Jaspe 
(aquest dil luns). El míster 
esco l l i t  debutarà aquest 
dissabte a l'Estadi contra la 
SE AEM (13h). 
La seva mà dreta serà Jaume 

El Badalona va tornar a mantenir 
la porteria a zero davant el CE 
Europa. Ho va aconseguir per 
quarta jornada de forma conse-

cutiva però...no va assolir els 
tres punts. Tot i tenir el seu mèrit 
sumar 8 punts de 12 possibles, 
la situació de l'equip escapu-

lat és delicada. No tant com 
fa un mes però ho és. Aquest 
diumenge (12h), visiten el camp 
de l'Andratx, rival directe.

se a la Copa del Rei, que es 
disputarà a Granada entre el 
17 i el 20 de febrer. Aquestes 
dues llargues setmanes sense 
competició les ha aprofitat la 
primera plantilla verd-i-negra 
per recuperar efectius. Ferran 
Bassas (encara no ha debutat 
aquest curs), Guillem Vives 
i Brandon Paul són els tres 
jugadors badalonins lesionats 
i per al partit de diumenge es 
podria recuperar jugadors. 
La posició de base és la més 
necessitada de rotació.

Llopis i ambdós entrenadors 
tenen experiència a Primera 

Tres setmanes després...
torna la Lliga Endesa!

El Badalona torna a empatar a zero

Salvador Jaspe, nou tècnic del Seagull

Esports

L' e s p o r t i s t a  b a d a l o n í 
Óscar Gámez par t ic iparà 
a par tir d'aquest dissabte 
4 de desembre a l'Spartan 
Race d'Abu Dabi, una prova 

repte per al jove corredor qui 
va aconseguir la classifica-
ció gràcies a la seva gran 
marca obtinguda a l'Spartan 
d'Andorra. Molta sort, Óscar!

El badaloní Óscar Gámez, a l'Spartan Race AbuDabi
d'exigència física extrema i 
que consisteix en una mitja 
marató amb 30 obstacles que 
haurà d'anar completant fins 
a arribar a la meta. Un gran 

Divisió al capdavant del RCD 
Espanyol.
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L'Associació de veïns de Bufalà 
va engegar, el desembre de 
2016, una sèrie de mobilitza-
cions per reclamar mesures per 
reduir la velocitat dels vehicles 
a l'Avinguda Martí Pujol. Des 
de la mort d'una dona, el mes 
de maig de 2016, l'Ajuntament 
no havia fet cap actuació per 
mirar de reduir la velocitat dels 
cotxes en aquest tram. De fet, 
aquest tram de l 'Avinguda 
Martí i Pujol, des de la ronda 

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

i fins al pont de l'autopista, era 
un dels punts on els conduc-
tors circulaven a gran velocitat 
dins del nucli urbà de la ciutat. 
Després de diverses mobilit-
zacions, per part de l'entitat 

veïnal, l'Ajuntament va instal·lar 
unes bandes rugoses, que van 
desaparèixer en poc temps, i 
un nou semàfor a la cruïlla de 
l'Avinguda Martí i Pujol amb el 
carrer de Baldomer Galofré.

Quin és el motiu pel qual no 
es pot comprar una targe-
ta d'autobús (integrada) a 
l'estanc si no és en metàl·lic? 
@bego_jn

En Sergi Bastida ha trans-
format la façana sud de 
Can Fitó en un meravellòs 
mural que mira al mar de 
#Badalona. Cal preservar tot 
el conjunt! 
@Malejaf55

Potser no caldria encendre 
els llums de Nadal un 27 de 
novembre a migda 
@AjBadalona 
@SusiMonton

Opinió

Mobilitzacions a 
Bufalà per reclamar 
reduccions  
de velocitat

FA 5 ANYs ERA NOTICIA  

#TOTBADALONA A INSTAGRAM  
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Teresa Lleal Galceran (Badalo-
na, 1940-1988) va ser una 
mestra, promotora de l'escola 
activa o nova, i activista veïnal 
i feminista catalana. Impulsora 
de l'escola activa, va ser cofun-
dadora de l'Escola Gitanjali i va 
dedicar-se tota la seva vida a la 
tasca educativa. Estigué també 
relacionada amb la lluita veïnal 
al barri del Centre de Badalona. 

Ara, un llibre escrit per l'Emili 
Muñoz Martínez repassa la 
veda vida. El llibre és, alhora, el 
retrat d'una època –de l'inici del 
franquisme als primers anys de 
democràcia-, durant la qual la 
societat va experimentar grans 
canvis. La Teresa els va viure en 
primera persona, en va impulsar 
alguns i, en molts sentits, es va 
avançar al seu temps. La seva 
biografia és també, una mostra 
de compromís amb els altres i 
d'una trajectòria vital honesta 
i coherent fins al final. Lleal va 
morir el 1988, després d'una 
llarga malaltia.

Avançaràs les teves 
compres de Nadal per la 
pujada de preu d'alguns 
productes?
No, no les avançaré 67%
Sí, avançarè les compres 33%

Pròxima pregunta:
La vacunació hauria  
de ser obligatòria per  
 a tots els treballadors  
i treballadores?
Sí, per a tots els treballadors
Sí, però els que treballen de 
cara al públic
No, em semblaria  
un despropòsit

186 vots

via Twitter @totbadalona

Maria Cristina Castro Mas
Esperem que la casa la conservin

Mont Boada Comas
Val una pasta gansa. Esperem que no es perdi l'edifici, 
seria una llàstima

Gemma Pérez Tapias
Per dins és una passada, i això que sols mostra una 
petita part als portals de venda

Teresa Lleal Galceran, 
capdavantera en el canvi 
pedagògic de l'educació

EL PERSONATGE  

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT  

ENQUESTA  

OPINIO.indd   2OPINIO.indd   2 01/12/2021   9:29:4401/12/2021   9:29:44



Nadal | Redacció

Ja podeu visitar la 23a Mostra 
de Pessebres de Badalona, 
organitzada pels Amics de 
Pessebre de Badalona. La 
mostra més gran de diorames 
de la ciutat té lloc a la Sala 
d'Exposicions El Refugi de 
la Plaça de la Vila, i es podrà 
veure fins al 5 de gener. La 
23a mostra compta amb un 
total de 27 diorames, d'estils 
variats, alguns més tradicio-
nals i altres més moderns, i 
del gran pessebre tradicional 
de suro. Enguany, es pot veure 
alguns diorames que repre-
senten indrets badalonins de 
Dalt la Vila o Canyet, realit-
zats a partir d'il·lustracions 
del pintor, dibuixant i destacat 
aquarel·lista, Rafael Pujals, 
que va morir el passat 12 
de juliol. Rafael Pujals va 

Música | Redacció

"Amagatalls de llum" és el 
segon treball de la cantauto-
ra d'arrels mediterrànies Lia 
Sampai acompanyada del 
guitarrista i arranjador Adrià 
Pagès. Aquest duet arribarà 

20

Ja ha obert la 23a Mostra de Pessebres 
de Badalona

Concert de "Lia Sampai & Adrià Pagès" al Círcol 

al teatre del Círcol el pròxim 
11 de desembre a les 19:30h. 
El duet aconsegueix, des de 
la senzillesa i la complicitat, 
construir relats que abracen 
el món personal i el social, tot 
davallant en els racons més 
íntims i fràgils.

És la capital federal de l'Argentina. 
Està situada a la riba del Riu de la 
Plata. És el centre econòmic, finan-
cer, industrial i cultural. A la regió hi 
viuen més de 12 milions de persones. 

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

CARRER DE BUENOS AIRES, 
SANT CRIST

21

Cultura

Imatge d'un dels diorames exposats 

Lia Sampai i Adrià Pagès 

ser  amic i  co l · laborador 
de l 'associació Amics del 
Pessebre de Badalona, on 
va pintar diversos pessebres 
durant molts anys. També 
hi ha un diorama especial, 
en col·laboració amb L'Orfeó 
Badaloní per a commemo-
rar la celebrac ió del seu 

centenari. Com l'any passat, 
l'exposició estarà adaptada 
a les directrius sanitàries per 
la Covid-19 i es realitzarà en 
total seguretat. L'exposició 
estarà oberta de 17 a 20h els 
dies feiners i els dissabtes, 
vigílies i festius també de 12 
a 14h.
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Música | Redacció

Amb motiu del centenari d' OB 
l'Ateneu, les corals de l'entitat 
es retrobaran a un concert per 
representar òpera clàssica i 
moderna d'una manera molt 
especial. El concert tindrà lloc 
el diumenge 12 de desembre, 
a les 18:30h, al teatre Zorrilla. 
Participaran el Cor Nausica, que 
ha assajat amb la seva directora 
habitual, Marta Mateu, la Capella 
de Música de Badalona de 
l'Orfeó Badaloní, el Cor Projectes 
i el Cor de l'Orfeó Badaloní. Tots 

21

De L'Òpera al Musical.  
Concert del Centenari a l'Orfeó Badaloní

S'entrega els premis 
del XX Certamen  
Internacional de  
Pintura Zurbarán

Rafael Cerdà, d'Alcalá de 
Guadaira es va emportar, el 
passat dissabte, el premi del 
XX Certamen Internacional 
de Pintura Zurbarán. Per la 
seva banda repeteix com 
a millor artista de la ciutat.

els cors cantaran conjuntament i 
estaran dirigits per tres mestres, 
l'Òscar Peñarroya, l'Emmanuel 
Niubó i en Jordi Sánchez-
Caroz. A més, comptaran amb 
l 'acompanyament musical 
de l'Orquestra Vivace Assai. 
Durant el concert es podran 
escoltar peces d'un nou repertori 
d'obres d'òpera clàssica com 
Carmen, de Bizet o Barcarolle, 
d'Offenbach, així com d'obres 
de musicals: Masquerade, de 
Phantom of the opera (El fantas-
ma de l'òpera) o Do re mi, El 
concert.

El concert tindrà lloc el diumenge 12 al Zorrilla

Musical de Nadal aquest 
cap de setmana a Tiana

El pròxim 11 de desembre a 
les 18.30h, la companyia de 
teatre formada a l'ateneu, La 
Mar de Teatre, representarà 
la seva nova obra "Entre 
les quatre parets" a l'Espai 
Tolrà de l'Orfeó Badaloní. 
"Entre 4 Parets" són testi-
monis de sis històries del 
tot 'quotidianes'.

Aquest cap de setmana, 4 
i 5 de desembre, la Sala 
A l b én iz  d e  T i ana  se r à 
l 'escenar i d 'un musical, 
a  càr rec de l  cor  Josep 
Anselm Clavé i l'orquestra 
d e  l ' Es c o la  d e  M ú s i c a 
M o d e r n a  d e  B a d a l o -
na. El musical por ta per 
nom "Travessia un estel 
a l'horitzó, un musical per 
Nadal".

"Vamos a la Granja" 
el Musical al Círcol

Aquest cap de setmana 
d e l  4  i  5  d e  d esem bre 
arriba al Teatre del Círcol 
e l  mus ica l  "Vamos a la 
Gran ja",  un espec tac le 
diferent i divertit per tota la 
família. Cada dia es faran 
2 sessions: a les 12.30h 
i a les 16.30h. L'entrada 
anticipada és de 12€, i el 
dia de l'esdeveniment serà 
de 15€.

"Entre 4 parets" 
arriba a l'Orfeó Badaloní 
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BADALONA

DIVENDRES 3 DE DESEMBRE

Fira de Nadal a la Plana, fins el 
23 de desembre 
23a Mostra de Diorames a la 
Sala El Refugi, fins el 5 de gener
Exposicó sobre el modista ba-
daloní Pedro Rovira, al Museu 
de Badalona
Sessió de cinema amb Parási-
tos, a les 19h, al Círcol

DIUMENGE 5 DE DESEMBRE

Cinema familiar amb "Phantom 
Boy" d'Alain Gagnol i Jean Loup 
Felicioli, a les 12h, al teatre Mar-
garida Xirgu 

DIJOUS 9 DE DESEMBRE 

Recital de Nadales 2021, a les 
16:30h, a l'Espai Betúlia
Cicle Ja és dijous! amb el con-
cert d'Ignasi Cambra, a les 20h, 
al Conservatori de Música de 
Badalona 

DIVENDRES 10 DE DESEMBRE

Presentació del llibre «Los 
imprescindibles: Memorias de 
un aprendiz de comunista», 
d'Ángel Navarro Rubio, a les 
19h, a l'Espai Betúlia 
Teatre amb "Una noche sin 
luna", de Juan Diego Botto, a 
les 20h, al Teatre Zorrilla

DISSABTE 11 DE DESEMBRE

Boles de neu gegant, a diver-
sos espais de la ciutat, fins el 19 
de desembre
Teatre familiar amb "Italino 

grand hotel", a les 17h, al 
teatre Blas Infante 
Teatre, representació de la 
Mar de teatre, a les 18:30h, a 
l'Orfeó 
Música amb Lia Sampai & Adrià 
Pagès, a les 19:30h, al teatre 
del Círcol
Concert de tardor, amb Zoran 
Dukic, a les 20:15h, a l'església 
dels Pares Carmelites

DIUMENGE 12 DE DESEMBRE

XXXV Mostra de Pessebres 
a l'església de Sant Roc, fins el 
26 de gener
Visita guiada a la Casa dels 
Dofins i la Casa de l'Heura, 
a les 10:30h, inscripcions al 
Museu 
Monòlegs amb "El Monagui-
llo", a les 18h, al Blas Infante 

DILLUNS 13 DE DESEMBRE

Pessebre a l 'església de 
Santa Maria i a la Rectoria, 
fins al 2 de febrer
Mostra de pessebres al San-
tuari de l'església de la Mare 
de Déu del Carme, fins al 2 
de febrer
Inauguració del pessebre de 
la plaça de la Vila, a les 19h, 
concert de gòspel Sentits 
Cicle "Per fi és dilluns!, 
c o n c e r t  a m b  E l i s a b e t 
Raspall&Benet Palet, a les 20h, 
a l'Escola de Música Moderna 

DIMECRES 15 DE DESEMBRE

Cinema amb el film "Cha-
valas", a les 20h, al teatre 
Margarida Xirgu

DIJOUS 16 DE DESEMBRE

Cicle "Ja és dijous!", amb 
Lied, a les 20h, al Conservatori 
de Música

Agenda

23a Mostra de Diorames
Divendres 3, a la Sala El Refugi, fins el 5 de gener

22
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Lectors
Pagament pensions abonades
de manera totalment injusta

JCC

Estic divorciat i la mare te, 
com gairebé sempre, la cus-
tòdia pel fet de ser la mare. 
Els nens van creixent i cada 
vegada estan més amb el 
pare que amb la mare, per 
motius evidents. La mare no 
està gairebé mai a casa per-
què és la cap de família, apa-
rentment, i ha de mantenir... 
teòricament tota la família... 
amb les ajudes que treu de 
tot arreu a més a més de la 
pensió que cobra de la meva 
nòmina pels meus fills, per la 
qual cosa qui està amb els 
meus fills no és la mare sinó 
la parella de la mare, que per-
què treballar si la mare dels 
meus fills ja treballa matí, tar-
da i nit i això no és bo pels 
nens... He de seguir pagant 
pensió de manera totalment 

ARA POTS  ENVIAR-NOS 
LES TEVES  CARTES, FOTOS 

DENÚNCIES I INFORMACIÓ SO-
BRE NOTÍCIES QUE 

PASSIN A BADALONA 
AL WHATSAPP. 651 976 517

injustificada amb enriquiment 
totalment descarat de la mare 
per evitar una nova denúncia 
de la mal anomenada llei de 
violència domèstica, si deixo 
de pagar el jutge/essa de 
torn immediatament, prèvia 
denúncia o indicis ja siguin 
de l'assistenta social on es 
recorre quan falten diners 
tot i tenir una bona nòmina i 
ingressos no reflectits o del 
metge a instàncies de la mare 
o no, de la mare m'embarga 
la pensió de la meva nòmina 
i va a la mare per mantenir 
uns fills que ja mantinc es-
tant amb nosaltres a casa a 
més a més de seguir pagant 
una pensió. No hi ha manera 
de reclamar via judicial recu-
perar uns diners abonats de 
manera totalment injustifica-
da per evitar una denúncia de 
la mal anomenada llei de vio-

lència de gènere. Els homes 
estem indefensos davant una 
llei creada en teoria per evitar 
maltractaments físics, psico-
lògics, emocionals, econò-
mics... tot entra en aquesta 
llei, però només sobre la 
dona... però els homes pel fet 
de ser homes ni podem posar 
denuncies.de violència de gè-
nere… Només via penal/civil 
amb resolució al cap de ple 
de mesos amb el resultat que 
ja sabem i de mentre seguir 
pagant i després també se-
guir pagant. A més a més de 
les despeses que per l'home 
no són gratuïtes.

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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ENCESA DE L’ARBRE DE NADAL
Actuació de Gospel Sentits

26 novembre  19 h
Pl. de la Vila 

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

30 novembre  17.30 h
Casal Cívic Pomar

3 desembre  17.30 h
Pl. Països Catalans

10 desembre  17.30 h
Centre Cívic Sant Roc

17 desembre  17.30 h
CC Escorxador - Nau 3

18 desembre  17 h
Pl. Antònia Boada i Ros

NADAL GRAN

Del 9 al 20 de desembre
Casals de gent gran de Badalona

Construeix el teu centre de Nadal
 Als casals cantem nadales

BOLES DE NEU GEGANTS
Activitat infantil

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

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

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

12 desembre  d’11 a 14 h
Rbla. del Gorg

12 desembre  de 17 a 20 h
Pl. dels Músics

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

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

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

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

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

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

13 desembre  19 h
Pl. de la Vila

CONCERT INFANTIL
a càrrec de Xiula

19 desembre  12 h
CC Escorxador - Nau 3

NADALES AMB SWING
a càrrec de Games of Tones

19 desembre  18 h
Pl. de la Vila

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 Llefi à - Xavier Soto

16 desembre  18 h
CC Escorxador - Nau 3

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

20 desembre 18 h
Biblioteca Sant Roc

21 desembre 17.30 h
Biblioteca Canyadó i 
Casagemes - Joan Argenté

21 desembre 17.30 h
Biblioteca Pomar

22 desembre 18 h
Biblioteca Llefi à - Xavier Soto

4 gener 17.30 h
Biblioteca Lloreda
Més informació: badabiblios.cat

BÚSTIES REIALS

Del 17 de desembre al 6 de gener

VISITA DELS PATGES
A LES BÚSTIES REIALS

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

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

3 gener  17.30 h
Biblioteca Lloreda

3 gener  18 h
Biblioteca Llefi à - Xavier Soto

4 gener  17.30 h
Biblioteca Canyadó
i Casagemes - Joan Argenté

4 gener  17.30 h
Biblioteca Pomar

5 gener  11 h
Biblioteca Sant Roc
Més informació: badabiblios.cat

ARRIBADA DE SES 
MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT

28 desembre  16.30 h
Pont del Petroli

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

5 gener  18 h
Inici del recorregut av. Pius XII /    
c. Ramiro de Maeztu

Informació actualitzada a: 

         
@culturabdn              @culturabdn

         
@culturaBDN            @culturaBDN

Més informació a: 
badalona.cat /agendacultural.badalona.cat

PROGRAMA

Hi col·labora:

@culturaBDN            @culturaBDN
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ENCESA DE L’ARBRE DE NADAL
Actuació de Gospel Sentits

26 novembre  19 h
Pl. de la Vila 

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

30 novembre  17.30 h
Casal Cívic Pomar

3 desembre  17.30 h
Pl. Països Catalans

10 desembre  17.30 h
Centre Cívic Sant Roc

17 desembre  17.30 h
CC Escorxador - Nau 3

18 desembre  17 h
Pl. Antònia Boada i Ros

NADAL GRAN

Del 9 al 20 de desembre
Casals de gent gran de Badalona

Construeix el teu centre de Nadal
 Als casals cantem nadales

BOLES DE NEU GEGANTS
Activitat infantil

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

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

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

12 desembre  d’11 a 14 h
Rbla. del Gorg

12 desembre  de 17 a 20 h
Pl. dels Músics

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

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

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

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

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

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

13 desembre  19 h
Pl. de la Vila

CONCERT INFANTIL
a càrrec de Xiula

19 desembre  12 h
CC Escorxador - Nau 3

NADALES AMB SWING
a càrrec de Games of Tones

19 desembre  18 h
Pl. de la Vila

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 Llefi à - Xavier Soto

16 desembre  18 h
CC Escorxador - Nau 3

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

20 desembre 18 h
Biblioteca Sant Roc

21 desembre 17.30 h
Biblioteca Canyadó i 
Casagemes - Joan Argenté

21 desembre 17.30 h
Biblioteca Pomar

22 desembre 18 h
Biblioteca Llefi à - Xavier Soto

4 gener 17.30 h
Biblioteca Lloreda
Més informació: badabiblios.cat

BÚSTIES REIALS

Del 17 de desembre al 6 de gener

VISITA DELS PATGES
A LES BÚSTIES REIALS

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

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

3 gener  17.30 h
Biblioteca Lloreda

3 gener  18 h
Biblioteca Llefi à - Xavier Soto

4 gener  17.30 h
Biblioteca Canyadó
i Casagemes - Joan Argenté

4 gener  17.30 h
Biblioteca Pomar

5 gener  11 h
Biblioteca Sant Roc
Més informació: badabiblios.cat

ARRIBADA DE SES 
MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT

28 desembre  16.30 h
Pont del Petroli

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

5 gener  18 h
Inici del recorregut av. Pius XII /    
c. Ramiro de Maeztu

Informació actualitzada a: 

         
@culturabdn              @culturabdn

         
@culturaBDN            @culturaBDN

Més informació a: 
badalona.cat /agendacultural.badalona.cat

PROGRAMA

Hi col·labora:

@culturaBDN            @culturaBDN
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Com segur que ja saps, totes 
les pells són diferents, i cadas-
cuna té les seves necessitats 
específiques. És per això que, 
a l'hora de triar els cosmètics, 
s'ha de tenir present el tipus 
de pell de cadascuna. Existei-
xen diversos tipus: greixosa, 
normal, seca i mixta. Si encara 
no saps quina és la teva, pots 
descobrir-ho aquí. I en el món 
del maquillatge, òbviament, 
passa el mateix. Sobretot a 

l'hora de triar la base de maqui-
llatge perfecta.

Pell grassa
Si tens la pell grassa, és a dir, 
un rostre brillant en el front, les 
galtes i el nas, el millor serà que 
optis per una base d'acabat 
mate, amb una textura lleuge-
ra i de base no oleica. Això 
ajudarà a fer que els porus no 
s'obstrueixin amb el pas de les 
hores. Aquest tipus de pells 
són una de les més difícils de 
maquillar perquè molts produc-

tes poden produir més lluen-
tors. D'aquesta manera, les pols 
compactes o translúcides són el 
millor aliat.

Pell mixta
Aquest tipus es caracteritza per 
lluentors en la zona T (front i nas) 
i deshidratació en les galtes. 
Com passa en les pells grasses, 
per a les mixtes el millor és utilit-
zar una base mate i no oleica.

Pell seca
Aquest tipus de pells són molt 
delicades, sensibles i s'irriten 
amb molta facilitat. Per això, a 
part d'hidratar en profunditat, 
el millor és triar una base que 
protegeixi i hidrati.

Pell normal
Per a aquest tipus de pells es 
pot optar per les bases lleugeres 
i hidratants. En tractar-se d'una 
pell normal, no necessita una 
cobertura alta.

 Trucs i consells per a triar la 
 base perfecta segons el teu 
 tipus de pell 

Tendències
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NOVES 
COL·LECCIONS!

Disposem de taller 
de joieria i de reparació 

de totes les marques 
de rellotges

Guifré, 82 · 93 397 71 56

GARANTIA 
DE QUALITAT

LES ÚLTIMES TENDÈNCIES 
I ELS MILLORS PREUS!
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S i  les mans sempre han 
necessi tat mol ta cura, e l 
repte ha augmentat signifi-

cativament amb l 'arribada 
de la pandèmia. Netejar-
les s'han tornat molt més 
freqüents i  l 'ús dels gels 
hidroalcohòlics, alguns de 

qualitat dubtosa (no sempre 
podem triar!), s'han conver-
tit en la rutina diària d'una 
pell especialment sensible 
a l 'hivern. Notes aspror o 
pateixes ferides? Han baixat 
les temperatures i mai ha 
estat tan necessari donar 
a les mans les carícies que 
mereixen. 

El fred i les mans
Des que va arribar la pandè-
mia, els gels hidroalcohòlics 
i  l a  rentada f reqüent  de 
les mans han provocat un 
augment dels èczemes irrita-
tius. La pell experimenta una 
gran sequedat i en conse-
qüència es fan evidents les 
asprors, les fissures i la falta 
d'elasticitat i fermesa. Carme 
Chorto, Assessora Científi-
ca d'Eucerin, suggereix una 
sèrie de pautes per la cura 
de les mans:

• Empra aigua tèbia per a 
rentar les mans, ja que la 
calor afecta la capa natural 
d'olis que protegeix la zona.

 Arriba el fred i amb ell... 
 la cura de les mans, prepara't 
 per tocar el cel sense pors 

BALL TOTS ELS DISSABTES

e-mail: info@restaurantcanmauri.com

55è
Pessebre

Vivent
de Sant Fost

www.pessebreviventsantfost.cat  >  c.e.: pessebreviventsantfost@gmail.com  >  Tels. 679 331 528 | 626 396 785 | 605 123 205

Ho organitza:

A. Pessebre Vivent

Ajuntament de 
Sant Fost de Campsentelles

www.santfost.cat

Hi col·labora:

OBSEQUI Pa torrat amb allioli i vi del poble

Adherit:

Associació Coordinadora 
de Pessebres Vivents
de Catalunya

Representacions
A les 6 i a les 7 de la tarda:

12, 19, 25 i 26 de desembre de 2021
1, 2, 6 i 9 de gener de 2022

Els dies 6 i 9 de gener
només una sessió a dos quarts de set.

Des de 1967
>Pessebre Vivent dels Efectes Especials 
de Catalunya i el més Antic del Vallès<

VENDA ONLINE D’ENTRADES > pessebreviventsantfost.cat

Llar d’avis - Residència

C/ Sant Jaume, 84 - Telèf. 93 570 81 85
08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CAL GARRET
Restaurant 

dels Castanyers

Telèf. 93 593 00 42 - La Conreria  SANT FOST DE CAMPSENTELLES

• Tancat els dijous no festius •

ESPECIALITATS A LA BRASA
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• Recorda la impor tància 
d'assecar les mans correcta-
ment, sense fregar i a copets.

• Aposta per sabons respec-
tuosos i que no irritin la pell.
•  In tenta no abusar de ls 

gels hidroalcohòlics. No és 
recomanable el seu ús més 
de 10 vegades al dia. 

AMB ACTIVITATS GRATUÏTES PER A TOTHOM!

U N A  F I R A  D E  N A D A L

Regals, gastronomia, decoració

BADA GALET
11 i 12  de desembre

MÀGIA

MÚSICA

ALIMENTACIÓ

REGALS

TALLERS

CONTACONTES

RESTAURACIÓ

PINTA CARES

Badalona - Plaça Pompeu Fabra
Horari: Dissabte 10-21h / Diumenge 10-20h
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 Aquest Nadal volem 
 que t'il·lusionis! 

  FONTISI I EL TOT 
  et regalen 
  aquesta Panera 

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

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!
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El llorer és una planta aromàtica 
molt utilitzada en la cuina medi-
terrània per a donar aroma i sa-
bor als plats, sobretot a peixos 
i guisats de carn. Com la resta 
d'aromàtiques, a més té moltes 
propietats per a la nostra sa-
lut, entre les quals es troben la 
d'obrir l'apetit, ser un potent di-
gestiu, disminuir l'ansietat o ser 
molt útil per a curar refredats, 
sinusitis o enfortir el sistema im-
munitari. El llorer no és només 
útil en la gastronomia, sinó que 
a més té altres usos per a la llar 
que potser no coneixes, com:
- És un repel·lent natural. Es-

 El llorer, múltiples usos 

Gastronomia

campar fulles de llorer pels ra-
cons de la casa, el jardí o darre-
re dels armaris i buits, espanta 
gran varietat d'insectes i fins i 
tot als rosegadors.
- S'utilitza com a ambientador, 
ja que és molt aromàtic. En oli 

essencial, produeix efectes re-
laxants, disminuint l'ansietat i 
alleujant el dolor muscular.
- És molt bo per al cabell, ja 
que ajuda a eliminar els polls i 
elimina l'excés de greix del cuir 
cabellut.

3130

by
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Peixateries Peixateries 
Peix i CuinaPeix i Cuina

Amics que són clients, clients que són i seran sempre amics... Com alguns ja sabeu el passat 
dissabte 27 de novembre es va jubilar la Conxita després de 53 anys darrere el taulell, 
els 10 últims a la nostra botiga del carrer canonge.
Han sigut 10 anys de vivències extraordinàries, de superació diària, d'encerts i errades, de 
sacrificis i satisfaccions, però sobretot han sigut 10 anys d'un aprenentatge constant 
on hem pogut establir uns vincles amb la nostra ciutat i amb la nostra clientela que 
ens fan sentir orgullosos de la feina feta.
Malauradament, tot té un final, i amb la jubilació de la mare i davant la impossibilitat de seguir 
atenent la botiga com la clientela i el carrer d'en cueta es mereix hem decidit cedir el testimoni 
al Roberto i l'Esther als qui desitgem tot l'encert del món.
Pel que fa a nosaltres en Joan i l'Albert us seguirem atenent amb la mateixa il·lusió i compromís 
de sempre a les nostres botigues del carrer Guifré 101 i del carrer Eduard Marquina 23, 
tot esperant nous projectes per seguir fent camí a la nostra ciutat.
Només ens queda donar-vos les GRÀCIES, ha estat un plaer!!!
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Les festes nadalenques estan 
molt aprop i aquest any més 
que mai tenim moltes ganes 
de gaudir-les amb la família i 
amics després d'estar allun-
yats d'ells durant un llarg pe-
ríode de temps, a causa de 
la pandèmia. La recepta que 
presentem avui és ideal per 
a aquestes dates, però també 
per a qualsevol esdeveniment 
o menjar familiar important, 
perquè és un plat que agra-
darà a tothom, és fàcil de pre-
parar i ens farà quedar d'allò 
més bé.

Ingredients
600 g de carn de porc, 1 tassa 
de vi blanc, 2 gots de suc natu-

Porc a la taronja

ral de taronja, 2 tasses de brou 
de pollastre, 1 rajolí de vinagre 
de poma, oli, 1 taronja.

Preparació
El primer que farem serà ta-
llar a trossos la carn de porc i 
daurar-los en una olla amb una 
mica d'oli. Quan la carn estigui 

daurada, abocar el vinagre, el 
suc de taronja, el brou i el vi, 
tapar l'olla i deixar coure a foc 
lent durant aproximadament 
dues hores. Pelar la taronja i 
treure els grillons, procurant 
que quedi la mínima pell blan-
ca possible. Afegir-los a la cas-
sola i salpebrar.

3130

Ca l'Albert
Canonge Baranera, 106 - 108 Badalona · 93 464 21 27

DIMECRES  22 I  29 DESEMBRE
Obert tot el dia

DIVENDRES  24 I 31
Obert només matí de 8.30 a 13.30h.
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servirà per uns tractaments 
d i f e r e n t s .  E l  5 5 %  d e l s 
glòbuls vermells s'utilitzen 
en especialitats mèdiques 
mentre que un 40% en usos 
quirúrgics. La major ia de 
transfusions de plaquetes es 
fan per prevenir hemorràgies 
en pacients que en tenen 
dèficit. Al web donarsang.
gencat.cat hi ha tota la infor-
mació relacionada amb la 
donació de sang: preguntes 
freqüents, usos de la sang, 
punts de donac ió f ixos i 
mòbils i notícies relacionades 
amb la donació.

Les necessitats diàries han 
augmentat des d'aquest mes 
de setembre i calen 1.100 
donacions per garantir les 
transfusions, especialment 
de plaquetes. Aquest compo-
nent de la sang només té 
una durada de cinc dies. Per 
això és important mantenir un 
ritme de donacions constant 
cada dia. El Banc de Sang té 
unes reserves de seguretat 
per donar resposta a possi-
bles situacions d'emergència. 
Amb l'augment de l'activat 
les reserves se situen ara 
a les 6.000 unitats. La xifra 
ideal són 10.000. Per donar 
sang només cal ser major 
d 'edat ,  pesar més de 50 
quilos i trobar-se bé de salut. 
A l  web w w w.donarsang.
gencat.cat es pot demanar 

hora per donar en qualsevol 
dels 12 hospitals on hi ha un 
espai de donació. També es 
pot consultar la ubicació de 
qualsevol de les 200 campan-
yes itinerants organitzades 
durant les setmanes vinents 
per tot Catalunya.

Donar sang, un hàbit cívic
De cada donació se'n benefi-
cien tres persones, perquè 
la sang es separa en els 
diferents elements que la 
composen: glòbuls vermells, 
plaquetes i plasma. Cadas-
cun d'aquests components 

Calen més donacions de sang per 
atendre els malalts als hospitals 

Salut
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L'Agència Europea de Medica-
ments (EMA) va avalar vacunar 
els nens d'entre 5 i 11 anys 
amb Pfizer-BioNTech contra 
la covid-19 amb l'antídot de 
Pfizer-BioNTech. Després 
d 'una reunió, la setmana 
passada, els científics experts 
de l'agència van validar els 
estudis clínics realitzats amb 
uns 2.000 nens que indiquen 
una efectivitat i la seguretat del 
vaccí per als menors compara-
ble a la dels adults. La dosi serà 
menor de la que es fa servir per 
als majors de 12 anys: una 
tercera part de l'habitual. De 
totes maneres, es posarà en 
dues injeccions en un espai 
de temps de tres setmanes. 
És el primer vaccí que rep 
l'autorització del regulador de 
la Unió Europea per a aques-
ta franja d'edat. A finals de 
maig, l'EMA va aprovar l'ús de 
Pfizer-BioNTech en adoles-
cents d'entre 12 i 15 anys.

Estudis clínics
L'EMA ha validat els estudis 
clínics de Pfizer-BioNTech 
sobre els efectes de la vacuna 
contra la covid-19 en nens 

d'entre 5 i 11 anys. Les proves 
conclouen que amb una terce-
ra part de la dosi habitual 
s'aconsegueix una resposta 
immune "comparable" a la 
dels adults. Dels 1.305 nens 
que van rebre la vacuna, tres 
van desenvolupar covid-19, 
mentre que dels 663 que 

van rebre un placebo 16 van 
experimentar símptomes pel 
virus. Els efectes secundaris 
més comuns són similars als 
detectats en els majors de 12 
anys i els adults: dolor al lloc 
de la injecció, cansament, 
mal de cap, dolor muscular i 
calfreds.

 Llum verda a la vacuna de Pfizer 
 per a infants de 5 a 11 anys 

Demana la teva 
primera visita gratuïta 

sense compromís

Quin tipus d'ortodòncia necessites?

Institut 
CORELL
DENTAL

Especialistes en  
Ortodòncia a Badalona

Joaquim Ruyra, 1 Badalona | 933 977 011

Col.laborem  
amb mútues

@institutcorelldental

Invisalign® Brackets
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Els preus de l'electricitat i 
dels combustibles han fet 
que moltes persones mirin a 
les energies renovables amb 
més interès que mai. L'ús tant 
de vehicles elèctr ics com 
de sistemes d'energia solar 
està creixent ràpidament. La 
consultora Deloit te afirma 
que les vendes de vehicles 
elèctrics creixeran dels 2,5 
mil ions el 2020 a més de 

34 35

 Carregar un cotxe elèctric 
 amb energia solar és possible? 

31 milions de cara a 2030, 
la qual cosa representarà el 
32% de les vendes de cotxes 
nous. D'altra banda, després 
d'un creixement rècord en 
20 20 ,  Wo o d  M ac ke nz i e 
afirma que només enguany 
les instal·lacions de sistemes 
d'energia solar residencials 
creixeran un 18%. Però és 
possible utilitzar els panells 
so lars per  a car regar e l 
nostre cotxe elèctric?
La resposta és un sí rotund. 
Es tractaria de la combinació 

perfecta a l'hora d'apostar 
per una mobi l i tat  sana i 
sostenible. Perquè et facis 
una idea, per a recórrer 
160 quilòmetres, un vehicle 
elèctr ic estàndard neces-
s i ta la mate ixa quant i tat 
d'electricitat que una llar fa 
servir de mitjana cada dia 
per a fer funcionar els seus 
electrodomèstics. Atès que 
el 80% de la càrrega dels 
cotxes es realitza en la llar, 
aprofitar l'energia solar per 
a carregar un vehicle elèctric 

Motor
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– en lloc de carregar-lo amb 
energia generada a par tir 
de combustibles fòssils – és 

més respectuós amb el medi 
ambient, redueix la pressió 
sobre una xarxa ja sobre-

carregada i pot ajudar els 
propietaris a reduir els costos 
d'electricitat.

Horarios:  8,30 a 13h. · 15,30 a 19h.
C/ Jovellar, 18-20 | Rbla. de Sant Joan, 139

T. 93 384 11 52

Badauto
Taller de Reparacions
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La decoració és una de les 
activitats més importants de 
la llar. Un dels aspectes que 
poden considerar-se fona-
mentals en la decoració, és la 
tria d'accessoris que combinin 
amb la resta dels elements 
que es troben en la llar. Entre 
les adquisicions que s'han de 

fer hi ha el fet de trobar els 
mobles perfectes per a la llar, 
ja que depenent d'aquests, la 
sala d'estar o les habitacions 
poden tenir una excel·lent 
aparença, adequada als nos-
tres gustos.
Considera quina és la gran-
dària amb la qual comptes. 
La planificació sempre és im-
portant. Abans de comprar els 

mobles, mesura el lloc en el 
qual els col·locaràs, perquè 
d'aquesta manera sàpigues 
exactament quins models triar.
Guiat segons l'estil que prefe-
reixis (avui en destaquem dos):
L'estil bohemi, senzill però 
elegant. Una de les tendèn-
cies que s'han mantingut du-
rant molts anys, és el bohemi, 
que consta únicament de pufs 
i coixins, i en alguns casos coi-
xins petits. En general, aquest 
tipus de mobles compten amb 
alguns elements de fusta.
Estil Rústic. Aquesta classe de 
mobles, són els que estan fa-
bricats amb materials naturals, 
i són ideals per a combinar-
los en llars que tinguin fus-
ta o pedres, ja que l'objectiu 
d'aquesta classe elements és 
el fer que la casa tingui un as-
pecte rural.

 Tria els mobles correctes 
 per a la teva llar 

Llar

37
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 El millor suport per 
 al matalàs del dormitori 

37

guiadejardineria.com - amic.cat

El descans és fonamental. 
Això no solament consisteix 
a esforçar-se per dormir su-
ficient, sinó fer-ho en un bon 
lloc. Tenir un bon matalàs és 
important per a aconseguir un 
bon descans, i també impor-
ta el suport en el qual estigui 
secundat. En primer lloc, cal 
conèixer els tipus de suports 
que hi ha. Els més populars 
són el somier, el canapè i la 
base entapissada. Tots ells 

tenen els seus avantatges 
i inconvenients que han de 
ser analitzats en profunditat. 
El somier pot ser de làmines 
o articulat. El de làmines és 
el suport de tota la vida, i el 
seu major avantatge és que 
permet ventilar bé el matalàs. 
L'articulat és una bona opció 
per a persones que necessi-
ten dormir amb una lleugera 
inclinació per temes respira-
toris o que tenen problemes 
de mobilitat. El canapè és 
una estructura amb espai 

d'emmagatzematge. Existeix 
una taula com a base i després 
un lloc per a guardar coses. És 
realment útil en cases petites 
on no hi ha espai. Finalment, 
està l'opció de la base entapis-
sada, la qual és sòlida i està 
recoberta de tela. Funciona bé 
amb matalassos transpirables 
com els de molles o escuma 
de baixa densitat. És l'opció 
més elegant pel seu recobri-
ment i acabats, a més de ser 
millor per a persones amb pro-
blemes d'esquena.

• 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

LL.indd   36LL.indd   36 30/11/2021   20:15:0930/11/2021   20:15:09



38

Decoracion2.com - amic.cat

Si emprendràs una reforma o 
vas fer algun canvi en la teva 
llar has de tenir en compte 
les regles d'or de la decoració 
d'interiors.
Defineix l'ús que donaràs a 
cada espai de la casa. És im-
portant definir la funció de cada 

estada de la casa tenint en 
compte l'estil de vida i el de la 
teva família, les seves activitats 
i horaris.
Determina l'ambient que vols 
crear. Has de pensar si vols un 
espai per a relaxar-te o neces-
sites un ambient que et doni 
energia.
Simetria i equilibri decoratiu. 

Cerca un punt focal i crea un 
entorn simètric al voltant d'ell. 
Situa elements en parelles, o 
cara a cara.
Regla 60-30-10. Aquesta teo-
ria ens mostra com combinar 
3 colors diferents. El color pre-
dominant per al 60% de l'espai, 
un altre color secundari per al 
30% i un altre com a accent 
per al 10% restant. El color 
predominant serà la base de 
la decoració. (parets, sofàs, 
mobiliari...) El color secunda-
ri ha de funcionar bé amb el 
predominant i apreciar-se en 
la decoració (cortines, roba de 
llit...) El color d'accent és el que 
procurarà crear contrastos amb 
els altres dos (accessoris, coi-
xins...)
Regla de 3. Consisteix a crear 
grups de 3 elements que 

 Regles d'or de la 
 decoració d'interiors 

39

Bon Nadal!
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es percebin com a conjunt. 
L'essencial és que es noti la 
relació entre ells, bé perquè 
comparteixen color, material, 
textura o estil.
Regla del punt focal. El punt 
focal és un element que capta 
l'atenció i a partir del qual or-
ganitzem l'estada. Una vegada 
identificat el punt focal cal po-
tenciar-lo i organitzar la decora-
ció en funció a ell. Per exemple 
un saló amb un gran finestral i 
molt bones vistes, aquest seria 
el punt focal de l'estada. Si en 
la teva llar no destaca cap punt 
focal, pots crear-lo reubicant 
els mobles, pintant una paret 
de color cridaner...
Aprofita la il·luminació. Cal 
aprofitar al màxim la llum na-
tural. Una recomanació és la 
utilització de miralls que reflec-

teixen la llum natural i donen 
profunditat. 
Els grans miralls tornen a la 
decoració d'interiors i tenen 
moltes qualitats a més de les 
utilitàries, ja que poden ajudar 
a crear els més atractius en-
torns. La tendència d'aprofitar 
els enormes miralls ha tornat 
amb furor. Sobretot perquè la 
decoració s'inclina ara pel més 
bàsic però també el més atrac-
tiu. I els miralls ja no es limiten 
al bany, ara pots posar-los en 
tots costats.
Grans miralls en el rebedor.
Ningú dubte sobre el gran 
avantatge de tenir miralls en 
l'entrada. Sobretot si tens un 
rebedor petit. Ja saps que els 
miralls donen amplitud visual 
a qualsevol estada. Decora el 
saló amb grans miralls. Tornen 

els miralls grans a la decoració 
interior. No fan falta diversos 
miralls grans en un espai, n'hi 
ha prou amb un. Però quan par-
lem de grans miralls, ens refe-
rim a l'avantatge que suposen 
en molts espais. També en el 
saló funcionen estupendament. 
Complementant una paret en la 
qual col·loquem una còmoda.

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONES, 

ALBAÑILERIA, 
ELECTRICIDAD, 

FONTANERIA, GAS, 
PINTURA, ECONÓMICO

670 -232 -977
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Facilitat Roser Bona · AMIC

Frases cèlebresFrases cèlebres DitesDites
«La naturalesa fa que els homes 
ens assemblem els uns als altres 
i ens ajuntem, l'educació fa que 
siguem diferents i que ens allun-
yem.»  Confuci

«Omplir-se les butxaques»

Significat: obtenir guanys  (normalment 
referint-se a guanys il·lícits).

 Àries (Del 21/3 al 20/4)

Si tenies un viatge o una escapada 
pendent, es pot donar abans d'acabar 
l'any. Tens molta energia per cremar 
i això et pot provocar estrès. L'esport 
serà un bon aliat.

 Taure (Del 21/4 al 20/5)

L'aspecte Urà/Mart et pot empènyer a 
actuar en un assumpte que fa temps 
que demana la teva atenció. Compte 
amb els robatoris. Procura tenir les 
teves coses controlades.

 Bessons (Del 21/5 al 20/6)

S'activa el sector de la parella. Si 
no en tens, una persona pot mos-
trar interès en una relació formal. 
Si en tens, assumptes pendents de 
resoldre es posen damunt la taula.

 Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Es reactiva la feina i tornes a tre-
ballar o bé augmenta el volum de 
treball. Si la salut és una qüestió 
que et preocupa fa un temps, ja no 
esperes més i cerques solucions.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Necessites expressar-te, no vols se-
guir callant. Estàs intel·lectualment 
inquiet i amb ganes de seguir apre-
nent. Si tens fills, dies de confidències 
i converses interessants.

 Verge (Del 24/8 al 23/9)

A la feina o en un grup d'amics, pots 
trobar l'ocasió per viure una aventura 
sexual. Sospeses un trasllat de resi-
dència. Dies per rememorar el passat 
amb antigues amistats.

 Balança (Del 24/9 al 23/10)

Pots viure una gran passió amb algú 
que fa trontollar el teu món. Si ja tens 
parella, els teus sentiments seran 
de gran intensitat. Canvis pel que 
respecta a l'economia.

 Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Encara que tinguis feina estable, cer-
ques com obtenir més ingressos. 
Poses el focus en la dieta per mi-
llorar la salut. Si tens parella es pot 
mostrar una mica gelosa.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Tot i que l'economia et preocupa, 
la veritat és que es posen algunes 
oportunitats al teu camí. Aprofita-les. 
Compte amb l'estrès, descansa més 
i cuida més l'alimentació.

 Capricorn (Del 22/12 al 20/1)

Preveus fer canvis a la teva vida de 
cara a l'any vinent, però de moment, 
prefereixes portar-ho en silenci. En 
el terreny sentimental, necessites 
més espai i llibertat.

 Aquari (Del 21/1 al 19/2)

El Sol per Casa XI t'anima a expan-
dir-te i a mirar més enllà. Possibilitat 
de fer un viatge o d'establir contac-
te amb persones d'altres cultures. 
Interès a formar-te.

 Peixos (Del 20/2 al 20/3)

El Sol per Casa X obre una etapa 
laboral. Pots començar una nova 
feina o adquirir més autoritat al teu 
lloc actual. No permetis que et diguin 
com has de fer les coses.

Horòscops

PASSATEMPS.indd   1PASSATEMPS.indd   1 01/12/2021   9:38:3701/12/2021   9:38:37



40 41

SudokusSudokus

Meteorologia / Oriol Rodríguez

La setmana passada hi va haver 
un temporal de pluja, vent i mala 
mar força destacable. El vent de 
xaloc (del sud-est) va prendre 
protagonisme i va ser el respon-
sable de fer ploure quatre dies 
consecutius, de dilluns a dijous, 
tot i que dimarts va ser el dia 
més plujós de l’episodi, amb 
36 l/m2 al centre de la ciutat. 
En total, es van recollir 43,8 l/
m2. Així, el mes de novem-
bre ha acabat sent més plujós 
del compte (superàvit de 23 l/
m2), fet que ha ajudat a anar 
disminuint el dèficit hídric causat 
per la sequera del darrer any i 
mig. Malgrat tot, és altament 
probable que l’any 2021 acabi 
sent un dels més secs del que 
portem de segle. En allunyar-
se la depressió responsable 
del temporal, es va imposar el 

La ploguda dels dies 22 a 25 
de novembre va ser exten-
sa i va afectar a tot el país, 
tal com ho mostra el mapa 
de precipitació acumulada 
del Servei Meteorològic de 
Catalunya. De fet, Badalona 
i el seu entorn no va ser de 
les zones on va ploure més. 
Els registres més importants 
es van centrar a la meitat sud 
del litoral i prelitoral.

Temp màx 15,4 °C el dia 23

Temp mín 5,6 °C el dia 28
Hr màx 93% el dia 23

Hr mín 50% el dia 28

Press atm màx 1014,8 hPa dia 22
Press atm mín 997,3 hPa dia 27
Vent màx 59,5 km/h (oest) 

el dia 28
 Precipmàx 24h 36,0 l/m2 dia 23
 Precip anual 357,4 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

vent de nord. Això va fer baixar 
notablement la temperatura fins 
a tenir un tastet de l’hivern just 
a les acaballes de la setmana. 
De fet, la matinada de diumen-
ge va ser la més freda des del 
passat 16 de gener. D’aquesta 
manera, el mes de novembre 
ha acabat amb un ambient molt 
fred i, en el seu conjunt, ha sigut 
un mes lleugerament més fresc 
del compte, amb una tempera-
tura mitjana de 13,1 °C (-0,8 °C 
respecte a la mitjana climàtica).

Meteo

MIRANT EL CEL  La méteo dels dies 
22 a 28 de novembre

9 8
3 2 6

1 9 5 3
1 5

2 3 8
6 9

6 5 1 7
4 8 1

2 7

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

Dificultat: Alta

5 3
2 9 3 4

7 2 3 6
5 8 9

2 9
2 5 8

4 9 1 7
6 3 4 5

7 1

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

Dificultat: Molt alta
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TREBALL

CHICA BUSCA TRABAJO 
interna. Con referencias y 
experiencias. 671 309 918
CHICA HONDUREÑA busca 
trabajo interna. Con referencias 
y experiencia. 665 195 937
CHICA CON EXPERIENCIA 
busca trabajo tiempo completo 
o por horas. 600 065 295 
CHICA BUSCA TRABAJO de 

limpieza y cuidado de mayores.   
Jornada completa.  693 671 673
CHICA DE 33 AÑOS busca  
trabajo inter ina o ex terna, 
cuidado de personas mayores 
y/o niños, limpieza por horas 
con experiencia, disponibilidad 
inmediata 602 024 082

VARIS

MAESTRO DINA CURANDERO 

 INSERTA EL TEU   
 CLASSIFICAT 

 ONLINE: 

42 45

Anuncis 
per paraules

MASCARETA FFP2 
HOMOLOGADA

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

a partir 

0,19€ 
+ IVA

PistaPC.indd   1 17/03/2020   21:12:57

Autentico vidente africano 20 
años de experiencia te ayuda 
resolver todos Tipo de proble-
mas negocios deporté divorcio 
judicial Cura impotencia sexual 
resultado inmediatos garantiza-
do llama Tl. 638 320 349
EMPRESA HAMADA SERVI-
CIOS, SL. Reformas en general. 
Disponemos de los mejores 
especialistas del sector. Todo 
tipo de reformas en su hogar. 
¡Presupuestos económicos! 
Trato personalizado. Disponi-
bilidad inmediata. Albañilería. 
Pladur. Pintura. Electricidad. 
Fontanería. Carpintería. Obra. 
Rehabilitación fachadas. Imper-
meabilizaciones.  699 20 40 45 
- 631 01 16 68 
M U DA N Z A S ,  M O N TA J E , 
DESMONTAJE de muebles. 
Presupuesto sin compromiso. 
698 645 233 WhastApp - www.
totmudanzas.com 

AMISTATS

S E Ñ O R  B U S C O  M U J E R 
española extranjera amistad 
relación estable 698 243 029

CLASSIFICATS.indd   1CLASSIFICATS.indd   1 01/12/2021   14:26:4501/12/2021   14:26:45
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Si voleu enviar les vostres fotos: 
badalona@totbadalona.com o 
WhatsApp, 651 97 6 517

La Badalona d'abans

BADALONA  

Imatge aèria de la 
rotonda de la plaça 
Salvador Dalí, fa uns 
trenta anys quan 
feia poc que s'havia 
inaugurat.

Desconegut/Museu 
de Badalona. AI. 
Fons Ajuntament

LA FOTO DELS LECTORS  

Darrer dia del tramvia 
de Montgat a Tiana, 
5 de novembre de 1951
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Troba la teva 
revista als 

distribuïdors 
oficials del TOT 

Distribuïdors

RENOVACIÓ 
Quevedo, 18
933 839 706
660 648 776

RENOVACIÓ 
Independècia, 156 

934 605 516

RENOVACIÓ 
Av. d'Alfons XIII, 6

933 98 82 96

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

i dissabte de 8:30 a 14:30
Únete a nuestra lista de difusión de ofertas en Whats-

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

y te lo acercamos a casa. Tradición familiar. 
Síguenos en          @maribellotabdn

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

trobar el TOT al nostre establiment.

Horari: 
De 8.30h a 20.30h de dilluns a divendres.

Dissabte de 9h a 13.30h
Per què et fas distribuïdor del TOT?

El motiu pel qual va sol·licitar el tot ... és perquè és una 
revista molt sol·licitada pels meus clients.

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?
És com una tradició, els nostres clients ja

l'esperen cada divendres.

Administració
 De Lotería Número 18 

EL MUSSOL MAGIC
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  ARTIGUES  
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2 
93 399 02 06

  BUFALÀ  
BON ÀREA
Independència, 156
934 605 516
CARNISSERIES 
I XARCUTERIES 
NOCETE
Independencia, 84
93 515 13 30 
CONDIS 
Independència, 186-188
933 886 508
FORN DE LLENYA 
LA RIERA
Martí Pujol, 350 - 352
933 996 252 
CONDIS 
Martí Pujol, 495-519
934 970 125

  CAN CLARIS  
EL POLLASTRE 
ANGLÈS
Pau Claris,1-3
933 877 997

  CASAGEMES  
LA BOTA DE ARAGÓN
Santa Madrona, 122-123 
933 893 080
RESIDENCIA DANAE
Santa Maria, 178-180 
933 847 240
EL CELLER
Prim, 11 · 93 464 31 99
LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763

  CENTRE  
LA NOVA GRANJA
Prim, 177 · 933 841 153 
KARNS  FIBLA
Arnús, 26–28
933 846 654
MOLSA
Canonge Baranera, 10-12
933 848 240 
EL VERMUT 
COROMINAS
Canonge Baranera, 45
647 520 697
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647 
CA ĹALBERT
Canonge Baranera, 
106-108
934 642 127
LA BOTIQUE DEL PEIX
Canonge Baranera, 42
933 891 048
CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976
GRANJA FIMONS
Colón, 68
934 643 386 
CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61
DECORACIÓ CRUZ
Canonge Baranera, 27
931 447 951 
FLORISTERÍA 
MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653
PERRUQUERIA
BARBANY ART 
Francesc Layret, 147 
934 641 141 

PRELUDI
Cadis, 4
934 642 677
PURA VIDA 
QUIROPRACTICA 
Francesc Layret, 171 
933 843 775
XARCUTERIA 
ARGUDO
Carrer de Mar, 38
933 848 061
LA PARADA
Francesc Layret, 118
933 843 659
CASAL DE GENT 
GRAN DEL CENTRE
Ignasi Iglesias, 38
933 892 948
FABRE GEMMÒLEGS
Lleó, 28 · 931 703 479
fabregemmolegs.cat 
FRUTAS CUEVAS
Lleó, 65 · 934 640 179
FORN BERTRAN
Mar, 5 · 93 384 60 52
DROGUERIA BOTER
Mar, 71 C.Baranera, 2e
933 845 464 
FIMONS BAR
Mossen Anton, 29
93 389 11 38
SABATERIES  
GUBERN
Mar, 54 · 93 384 50 03
CONGELATS
FANTASY FRED
Canonge Baranera, 54
933 894 619
FERRETERIA PRIM
Prim, 113-117
933 844 151
ferreteriaprim.com
PAM I PIPA
LLAMINADURES
Prim, 195 · 936 111 466 

FLORISTERIA 
JOSEP Mª VENTURA 
President Companys, 18 
933 894 421 
BAR REST. EL NIU 
Ribas i Perdigó, 18
933 848 201
SÓN PEDAÇOS
Francesc Planas i 
Casals, 2
933 844 769
EL SABATOT
Riera Matamoros, 15
617 813 971
FLECA SANT PERE
Sant Pere, 38
659 220 589 
J.CAMPS S.L.
Sta. Madrona, 45
931 184 232 
MARGENAT
Santiago Rusinyol, 3
Martí Pujol, 131 
FARMÀCIA  CAIRÓ  
Canonge Baranera 60
93 384 04 53
655 039 269
PASTISSERIA  GUIFRÉ
De Mar, 111  
93 463 52 17
SPORT DREAMS 
WEAR
De Mar, 126  
93 389 45 61

  COLL I PUJOL   
EL ESCONDRIJO
Coll i Pujol, 26
933 871 083

  DALT LA VILA  
PASTISSERIA LA VILA
Marti Pujol, 192 ·
93 389 36 25

Distribuïdors oficials
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LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
SMARTOPTICS
Avd. Marti Pujol, 211
931 164 674
ESTANC BENEYTO
President Companys, 
57-61
933 845 554
CAFETERIA SANT 
JORDI
Via Augusta, 19-25
637 734 091
RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA 
BALLESOL
Av. Navarra, 2
934 641 372
FORN LAIA
Av. President Com-
panys, 45 933 845 357

  GORG  
FARMÀCIA OLÍMPIC
Alfons XIII 127 
933 879 350
LOTERIA SORS
Joaquim Ruyra, 1 - 3
933 871 797 
REST. SHAN HAI CITY
M. Mont-Roig, 72-74
933 979 163 

  LA SALUT  
CARNISSERIA 
HERNANDO
Pau Piferrer, 15
933 990 901
XURRERIA RODRÍGUEZ
Pg. La Salut, 76
933 874 690

MERCAT LA SALUT
Marqués de Sant Mori, S/N
93 383 32 61
649 199 883 

CARNICERIA
CHARCUTERÍA 
MARI LA EXTREMEÑA 
Quevedo, 18 3 
933 839 706

  LLEFIÀ  
TOT POLLASTRE
Joan Valera, 18-22
Marquès Sant Mori, 116
BOCATELI 
BAR RESTAURANT
Circumval.lació, 22
93 399 80 98
JOSE  TOMAS
M. de Sant  Mori, 112
933 877 977
QUEDA POLLO
Avda. St Salvador, 80-84
933 884 827

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

  MANRESÀ  
RESTAURANT 
BUKKET
Ctra. de Mataró, 101
933 842 688

  MORERA  
BON AREA (MORERA)
Morera, 101
933 955 012
FORN CA L’AVI
MARSAL  
Carrer de Sant Vicenç, 31
93 156 58 66
POMAR  
MERCAT POMAR
Avda. Primer de maig 
S/N
FORN DE PA ARTESÀ
Plaça Pomar, 3
645 45 00 32

  PROGRÉS  
CA LA BERTA
Guifré, 208
648 63 95 93 
FARMÀCIA PRAT
Francesc Macià  94
93 387 06 47
607 26 72 21 
FLORISTERIA 
S. VENTURA
Plaça Pep Ventura, 13
FRUITES I VERDURES 
PADRÓS
Providencia, 140
933 872 021
PASTISSERIA GUIFRÉ
Guifré, 259
93 387 5093 
LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280
93 348 45 76

CAN MIXO
Tot per la  teva mascota 
Roger de Flor, 82
933 887 457
PIT I CUIXA
Güell I Ferrer, 33 
934 643 087
LOTERIA MUSSOL 
MÀGIC
Alfons XIII, 6
933 988 296 
CONDIS 
Guifré, 100-108 
934 646 989
JOIERIA LA PLANA
Guifré, 82
933 977 156
ALFA  BADALONA  
CENTRE – MAR 
Industria  143 – 149 local
93 397 59 65 
CONDIS 
Torner, 5-7
934 610 770
ULTRAMARINOS 
MARTINA
Progres, 93
93 388 12 42

  RAVAL  
FORN MARENA
Baldomer Solà, 55
933 979 671
FONTISI PASTISSERIA
Plaça Pep Ventura, 16 
93 387 49 42

  SANT CRIST  
BON ÀREA
Coll i Pujol, 185
934 610 405

Troba la teva 
revista als 

distribuïdors 
oficials del TOT 
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Aparcament
metropolità

aparcament.amb.cat

A Badalona
ja no necessites
els parquímetres

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

Perquè l’app AMB Aparcament Metropolità unifica la gestió 
de l’estacionament, de manera còmoda i segura, 

a la metròpolis de Barcelona.

Descàrrega gratuïta
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