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Les restriccions marquen
aquest Cap d'Any i Reis
Nadal | Redacció

De sorpresa, quan poques
persones s'ho esperaven fa
només un mes, dos dies abans
de Nadal van entrar en vigor,
altre cop, mesures restrictives
contra la Covid-19 que estan
marcant les festes de Nadal.
La pujada del nombre de casos,
el risc està disparat a Badalona
amb més 1.500 punts a l'inici
d'aquesta setmana, va fer que
la Generalitat tornés a activar
mesures. La sisena onada de
l'epidèmia de covid-19 continua
trencant rècords i Badalona
supera els 1.500 punts de rebrot
durant la darrera setmana. Així
que els indicadors epidemiològics continuen mostrant xifres
a l'alça, un augment que, si
es posa en context en relació
amb el conjunt de Catalunya,
s'observa que es troba en sintonia amb la mitjana catalana. La

matinada del passat divendres
van entrar en vigor les mesures
que va anunciar el govern català i que va aprovar el TSJC ,
entre les quals el tancament de
l'oci nocturn i el toc de queda,
a més de la limitació de les
reunions socials a un màxim
de 10 persones. Pel que fa a la
restauració, l'ocupació estarà
limitada a un 50% a dins del recinte, mentre que els comerços
tindran un aforament màxim del
70%, el mateix que els teatres,
concerts, cinemes i altres recintes culturals.També es veurà
afectat el sector esportiu, que
tindrà una limitació del 70% de
l'aforament i un màxim de deu
persones en activitats grupals
a l'interior. Educació, actes religiosos, parcs d'atraccions i
activitats lúdiques són alguns
dels altres sectors afectats. La
mascareta torna a ser obligatòria a l'exterior.

Saturació dels CAPS de Badalona per la variant òmicron
Als centres d'atenció primària,
que són la primera línia per
rebre els pacients, ha augmentat exponencialment la
pressió assistencial a causa de
l'augment de contagis. A Badalona, les cues als ambulatoris,
sobretot per fer-se PCR's han
estat habituals. De fet, alguns
CAPS han vist com multiplicaven per quatre el nombre de
proves. Per altra banda, alguns
centres d'atenció primària fa
dies que estan saturats, amb
més dies d'espera perquè et
visiti el metge o bé trucades
i trucades sense que ningú
t'agafi el telèfon. Davant l'allau
d'usuaris, demanen que es
facin telemàticament totes les
consultes que sigui possible.
Les visites de persones amb
símptomes lleus augmenten
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La Setmana

la pressió a uns professionals
que es troben al límit. A Badalona, les principals queixes
arriben pel servei telefònic
que en moltes ocasions està
totalment saturat.
Els testos d'antígens exhaurits a moltes farmàcies
L'arribada de les festes de Na-

dal ha disparat la demanda
de testos d'antígens. Fins al
punt que cada cop és més
difícil trobar-ne a les farmàcies. Alguns lectors del TOT
han explicat que hi ha moltes
farmàcies de la ciutat que no
tenen existències des de fa
dies. De fet, alguns ciutadans
recorrent 5 o 7 farmàcies i en

cap tenen testos d'antígens. El
TOT ha consultat algunes farmàcies de Badalona i en moltes no tenen testos i n'esperen
tampoc en els dies pròxims.
Cal recordar que els experts
avisen que alguns dels testos
d'antígens que es troben per
internet "no estan avaluats ni
certificats".

176.313 badalonins i badalonines
vacunats durant aquest any
Ara fa un any, el 30 de desembre de 2020, el Rafael
Perea, de 94 anys, i resident la residència Ballesol,
a l 'av in g u d a d e N avar r a ,
va ser la primera persona
de la ciutat que va rebre la
vacuna contra la Covid-19.
Un any després, a Badalona
s'han administrat gairebé

400.000 dosis, repar tides
en tres parts. Durant aquest
any, hem vist vacunacions
massives, i una tercera dosi
de reforç que ja tenen més
de 50.000 badalonins i badalonines. De moment, s'ha
d emostrat que la vac una
és la millor solució contra
aquesta pandèmia.
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Badalona repeteix l'experiència
del Campament Reial aquest Nadal
Reis | Redacció

Badalona repeteix l'experiència
de l'any passat i manté l'activitat
c o m a c o m p l em ent àr ia a
la Cavalcada, on van passar
28.000 persones. El Campament
obrirà aquest mateix dijous 30 de
desembre, a les 17h. Finalment,
el recinte estarà obert també
aquest divendres 31 de desembre, i els dies 2,3 i 4 de gener. Les
entrades s'han exhaurit a través
de la pàgina "Agenda Badalona
"per veure Ses Majestats els

Reis d'Orient que van arribar
a Badalona, per mar, aquest
dimarts en un acte celebrat
davant del Pont del Petroli. A la
segona edició del Campament
Reial podreu veure la presència
dels Reis d'Orient, els patges i
les comparses artístiques que
participen habitualment a la
Cavalcada, com ara l'Estrella,
els Carters Reials, la Carbonera
i les Carrosses Dolces, entre
moles altres. Per tal que tothom
pugui gaudir del recorregut hi ha
aforament d'entreda i un recorre-

Imatge del Campament Reial de
l'any passat

gut amb espectacle en sentit
únic que tindrà una durada d'uns
30 minuts.
Mor un motorista
de 36 anys de Bufalà

Un motorista de 36 anys va
morir el 18 de desembre a
la nit en un xoc múltiple a
l'alçada del número 540 de
l'avinguda de Martí Pujol, a
Bufalà. En l'accident s'hi van
veure implicats tres cotxes i
la motocicleta. El conductor
d'un dels turismes va resultar
ferit lleu.

Comença l'Operació
hivern a Badalona

Fins diumenge 20 de març
està en marxa l'Operació
hivern a Badalona. Es
tracta d'un ser vei que
ofereix a les persones
sense llar un espai on
passar les nits, accés a
servei de dutxa i a la higiene personal, i un menjador
so c ial per a esmor zar s,
dinars i sopars.
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Badalona estudia fer la seva
primera superilla al barri del Centre
Mobilitat | Redacció

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha tret a licitació
un pla per estudiar la possibilitat de crear una superilla
que conformen els carrers
compresos entre l'Avinguda
Sant Ignasi de Loiola, Creu,
Avinguda Martí Pujol i Eduard
Maristany, al barri del Centre.
Segons s'explica en les bases
de la licitació, la Direcció de
Serveis de l'Espai Públic té
la petició de l'Ajuntament de
Badalona de desenvolupar la
reurbanització del carrer Sant
Isidre, entre Sant Ignasi de
Loiola i Marina, i de la zona

verda de l'antiga MOBBA,
segons s'explica en aquest
informe. L'objectiu d'aquesta
superilla seria les peticions
comportaria la disminució del
trànsit de vehicles i introducció
de la mobilitat de les bicicletes
i augment de l'espai públic.
L'import per poder fer aquest
estudi, per par t de l'AMB,
tindrà un cost de 20.000 euros.
L'estudi haurà d'estar acabat
en un termini de tres mesos,
un cop s'adjudiqui l'empresa
per fer-lo. Si finalment, tiren
endavant aquesta superilla,
en aquesta zona del Centre,
seria la primera de la ciutat
de Badalona. D'altra banda,

La superilla estudiada aniria
des de la platja a Pompeu Fabra

un projecte que també està
pendent, seria poder implementar a la zona 30 al barri
del Progrés.
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ALDI obre el seu primer supermercat a la ciutat de Badalona
Veïns de Pomar realitzen un concurs per triar els balcons millor decorats de Nadal
La Farmàcia Olímpic organitza un pessebre vivent al seu aparador
Pau Riba porta el seu Jisàs de Netzerit a la Sala Albéniz de Tiana
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Esports
Fase decisiva per al futur
del CF Badalona
Futbol | Manel Expósito

Després d'iniciar-se la segona
fase en el procés de conversió del CF Badalona en Societat Anònima Esportiva (SAE),
només 7 socis van subscriure
la seva acció. A partir d'ara,
intentaran cercar el futur del
club amb un nou protagonista
extern. Una empresa nacional
d'àmbit internacional encapçalada per persones del món del
futbol i que buscarà convèncer
la majoria dels socis per tal de
ser propietari del Badalona. Per
la seva banda, el jugador del
planter Gerard Moreno també
ha mostrat interès i vol ser accionista majoritari del club. Dos
socis amb vincle directe amb el

jugador formen part dels seguidors escapulats interessats en
el club. En aquesta segona fase,
cada soci només pot subscriure
un total de 47 accions, el límit

fixat, i que correspon al 14,1%
(148.050€) del total de les 332.
El proper 3 de gener finalitza
aquesta segona fase i sabrem
quin serà el desenllaç.

La Sant Silvestre de Badalona, aquest divendres 31
La tradicional Sant Silvestre de
Badalona tornarà a organitzar-se
aquest divendres 31 de desembre a les 17:30h. Hi haurà dues
modalitats a escollir. Un circuit de
5 quilòmetres i un altre recorregut
de 10 quilòmetres per als corredors més experimentats. Els
carrers més cèntrics de la ciutat
estaran integrats al recorregut,
amb arribada i sortida al Passeig
Marítim. Els més petits podran
gaudir de curses infantils al llarg
del Passeig Marítim.

La covid torna a afectar el Joventut
El partit que s'havia de disputar
aquest dilluns 27 a l'Olímpic
entre el Joventut i el Real
Madrid es va haver d'ajornar

a causa d'un brot al conjunt
blanc. Així mateix, la Penya va
confirmar un positiu després del
seu retorn de Polònia i la nova

realitat a la Lliga Endesa podria
ajornar nous enfrontaments i
ser decisiva en la lluita per a la
classificació de la Copa del Rei.
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"Invertirem 1,5 milions d'euros en
instal·lar càmeres de videovigilància
als punts negres de Badalona"
| Redacció

A punt de tancar l'any, hem
parlat amb l'alcalde de Badalona (PSC), Rubén Guijarro.
Fa gairebé dos mesos que
està a l'alcaldia, després de
la moció de censura a Xavier
Garcia Albiol, per la seva aparició als papers de Pandora.
Amb Guijarro ens citem al seu
despatx del Viver, per parlar
d'aquests 18 mesos vinents
que estarà a l'alcaldia. Amb
Guijarro repassem els principals reptes que té la ciutat.
Pels ciutadans que no el
coneixen... qui és Rubén
Guijarro?
Doncs Rubén Guijarro és un

veí de Badalona, en concret
del barri de Llefià, tinc 39
anys, i tinc l'enorme honor, i
responsabilitat de ser l'alcalde
de la meva ciutat. Em deixaré
la pell i el millor que sàpiga fer
per tornar a Badalona el lloc
que es mereix.
El 8 de gener farà dos mesos
que està a l'alcaldia. Quins
temes han estat prioritaris
durant aquests dos mesos
que porta d'alcalde?
Doncs el primer i principal ha
estat recuperar la dignitat de
Badalona. Hem tingut "temps
grisos" provocats per la classe
política. A partir d'aquí, donar
resposta a la lluita contra la
crisi que ha deixat la Covid-19,

per exemple aprovant un pla
de recuperació i reconstrucció
de la ciutat, tant econòmic
com social, dotant-lo amb 105
milions. Badalona era l'única
ciutat metropolitana que no
tenia un pla de reconstrucció
dotat econòmicament. A més,
hem dotat amb 12 agents nous
la Guàrdia Urbana, gràcies a
unes places interadministratives, que portaven en un calaix
dos anys. Badalona ha d'estar
aïllada i hem de treballar amb
la resta d'administracions,
sobretot supramunicipals.
Vo s t è va li d e r a r l a m o ció de censura contra
l'anterior alcalde, Xavier
Garcia Albiol. Tenia clar
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Parlem amb Rubén Guijarro,
alcalde de Badalona

que no hi havia cap altre
alternativa?
Aquí, l'únic protagonista,
culpable, del relleu ha estat el mateix Garcia Albiol.
Primer per negar la seva implicació i vinculació amb els
papers de Pandora. Segon
va negar que fos apoderat
d'una societat en un paradís
fiscal. I, en segon lloc, va
negar la seva vinculació i,
en tercer lloc, parlant que
mai hi havia tingut activitat econòmica, quan s'ha
demostrat la compravenda
d'accions d'una mercantil
relacionada amb el sector
n av a l . M é s e n l l à d ' a i xò,
el seu "atrinxerament" en
les seves mentides, i com

que no va dimitir, és el que
ha possibilitat el relleu a
l'alcaldia. A més l'opinió que
em traslladaven els veïns i
les veïnes de la vergonya
que estaven passant perquè
Badalona estava novament
en el focus mediàtic. Passats uns 10 dies, el mateix
dia que registràvem la moció de censura, vaig tenir
dades mitjançant una enquesta que certificaven que
més dels dos terços dels
ciutadans valoraven molt
negativament que l'alcalde
anterior estigués implicat en
la trama dels papers de Pandora i que veien amb bons
ulls el fet que hi hagués un
relleu.

Anem a temes més concrets. Hi ha la sensació a
Badalona que els carrers
estan en molt mal estat...
C o m a veí d e B ad a l o n a ,
vull una ciutat més neta,
més segura i millor mantiguda. Aquest govern vol
millorar aquest manteniment
dels carrers. Ara hem signat augmentar un 10% més
l'assignació de la partida per
manteniment. Hem asfaltat,
per exem ple, Traves sera
de Montigalà, que estava
en molt mal estat. Hem de
treballar molt més. Hi ha
una par t i d a d e 2 m ili o n s
per millorar els carrers que
esperem poder tirar endavant durant aquest mandat.
15
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En el proper contracte vull
aconseguir un apartat "premium" pel manteniment de la
Rambla i el passeig marítim.
Ara que parla de zona del
passeig, vostè i l'anterior
govern van presentar millor el tram des de la Donzella a Canyadó, com està
el projecte?
Doncs l'inici de les obres
està previst per la primavera
del 2023.
I el pont del Petroli, aviat
f a r à d o s a nys q u e e s t à
tancat i malmès...
Estem treballant amb l'UPC
que està fent les proves necessaries per trobar la millor
solució. El Pont és el nostre
símbol i el volem recuperar
de la millor manera. Hi ha
una reserva de partida d'un
milió i mig. Abans d'acabar
l'any 2022 sortirà la licitació.
Esperem un inici d'obres per
l'estiu de 2023.
Parlem d'instal·lacions esportives. Per què part de
les instal·lacions presenten aquest mal estat?
Malauradament, no és
cap novetat l'estat de les
instal·lacions esportives. El
manteniment és deficient.
Nosaltres, en les setmanes
vinents tirarem end avant
que el manteniment el faci
l'empresa municipal Engestur. Això farà molt més ràpid
els tràmits. La segona línia
ha d e ser les inver sions.
H i h av i a u n a p a r t i d a d e
24 milions d'inversió. Ens

hem trobat que no hi ha cap
projecte executiu, com per
exemple la piscina olímpica, on amb una inversió de
12 milions d'euros no tenim
cap mena de projecte executiu. Jo considero que una
ciutat com Badalona ha de
tenir instal·lacions de primer nivell, com una piscina
olímpica.
Neteja. Tenim un contracte
de neteja caducat i la sensació d'una ciutat bruta...
El nou contracte de neteja és
una de les prioritats d'aquest
govern. Treballem perquè la
licitació, el concurs, estigui
a punt abans del maig de
2023. No s'ha fet absolutament res per renovar-lo.
Volem fer nou contracte participatiu amb les entitats veïnals. Ara comprarem nous
contenidors i posarem una
nova zona delimitativa per
posar ordre al voltant dels
contenidors en la deixada
de mobles vells.
Parlem de seguretat. Vostè ha mantingut la unitat
Omega. Canviarà de nom?
Aquesta unitat existeix des
de l'any 2003. No deixa de
ser una unitat com existeix
a altres ciutats del nostre
voltant. El debat ha estat
només a polititzar aquesta
unitat. Hem de deixar els
professionals de la seguretat qui dirigeixi la nostra
policia. No podem permetre,
per exemple, que 32 nous
agents tardin un any a tenir una armilla antibales o

que la ciutat perdi tota una
pro m o c i ó se n c er a c o m li
va passar al govern del PP.
Hem de tenir una policia del
segle XXI. Amb millores a
la Comissaria i millor tecnologia.
Vo s t è e s t a r i a d ' a c o r d
d'instal·lar càmeres de
videovigilància en punts
negres?
Totalmemt, i a més és una
les propostes que faig com
alcalde. Treballarem amb
Mossos i Guàrdia Urbana en
aquests punts. Ho passarem
a una comissió jurídica, pels
temes legals. Invertirem 1, 5
milions d'euros en instal·lar
càmeres de videovigilància
als punts negres de Badalona.
I pel que fa a la mobilitat,
en aquesta ciutat sembla
que només tenim el tall
parcial de Francesc L a yret...
El model de tallar Francesc
Layret els caps de setmana
funciona. Ara treballarem
per tal de veure com tallarlo cada dia. En altres parts,
estem mirant d'implementar
les zones de baixes emissions a diferents punts.
Per acabar, un desig pels
badalonins i badalonines
per aquests 2022...
Molta salut, sobretot en
aquest temps que hem de
viure. Que sigui un any que
trenqui amb el passat i que
recuperem l'optimisme.
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TEATRE ZORRILLA

TEATRE

Divendres

L’oncle Vània

28 GEN
20:00H

D’Anton Txékhov

TEATRE MARGARIDA XIRGU

TEATRE

Laika

Diumenge

30 GEN
18:00H

Cia. Xirriquiteula Teatre

TEATRE MARGARIDA XIRGU

DANSA

Malditas plumas
De Sol Picó

Diumenge

06 FEB
19:00H

Temporada Gener — Maig 2022

Amb el suport de:

Ho organitza:

Mitjans de comunicació:

Venda d’entrades:

www.teatrezorrilla.cat

@teatrezorrilla
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Cultura

Presentada la temporada dels
teatres municipals de gener a maig
Concert de Nadal
de La Capella

"Laika" de Xirriquiteula tornarà a Badalona
Teatre | Redacció

Els teatres municipals de
Badalona -Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante- ja
tenen a punt la nova temporada gener-maig 2022. Entorn
de 25 propostes de teatre,
música, dansa i màgia per a
tots els gustos i per a totes
les edats. Obres de petit i
gran format que es podran
veure en uns equipaments
que han recuperat el 100%
de l'aforament i segueixen
preservant la seguretat del
públic pel que fa a les mesures
preventives contra la COVID19. Cinc mesos per gaudir
de tot un ampli ventall de
propostes escèniques que ha
preparat l'equip de Badalona
Cultura i en les quals ha seguit
apostant per aquelles produccions fetes per companyies

i ar tistes badalonins. S'ha
programat l'espectacle
fa m i l i ar d e l a c o m p a ny i a
Xirriquiteula Teatre, Laika.
En el marc del Festival Dansa
Metropolitana podrem veure
el nou espectacle del ballarí
Jesús Carmona i el cantautor
Albert Fibla es retrobarà amb
el públic de la seva ciutat. Els
teatres celebraran els 10 anys
(+1) de la companyia Món
animal, l'orquestra de cambra
del Conservatori de Badalona es presentarà aquesta
temporada en format simfònic
i també veurem dalt l'escenari
del Teatre Margarida Xirgu
el grup badaloní La Tresca i
la Verdesca. La temporada
inclou d'altres espectacles, el
festival de màgia Li Chang i el
festival Blues i Ritmes.
[+] www.teatrezorrilla.cat

La Capella de Música de
B ad a l o n a p ar t i c i p ar à e l
pròxim 2 de gener en un
concert de Nadal a l'Església
de Sant Pau del Camp a
Barcelona. En el concert, la
Capella, interpretarà nadales
populars de compositors
espanyols del segle XVI. El
concert es farà el 2 de gener,
a les 13h, amb el sistema de
taquilla inversa o aportació
voluntària al final del concert.
L'exposició "Color
i Esperança" arriba
al Carme

Aquests dies podeu
visitar l'exposició "Color i
E s p e r a n ç a" d e l 'a r t i s t a
panamenya Olga Sinclair,
a la sala Josep Uclés del
Centre Cultural El Carme.
"Color i Esperança" reflecteix els estats d'ànims de
l'artista que els expressa
amb una utilització amplia
i variada de la paleta de
colors. La mostra es podrà
visitar fins al 20 de febrer
de 2022.

CARRER DEL DOS DE MAIG,
CENTRE

Revolta del poble de Madrid contra els
ocupants francesos que esclatà el 2
de maig del 1808. Lenfrontament fou
l'inici de la Guerra de la Independència
contra l'exèrcit francès.
Tots els carrers de Badalona. Museu Badalona, 2003. Margarida Abras, Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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Agenda
BADALONA
DIJOUS 30 DE DESEMBRE
Els vaixells dels Reis. D'11 a
14 h i de 17 a 20 h, al moll de
Capitania del Port de Badalona
Campament Reial, dies 30 i 31
de desembre i 2, 3 i 4 de gener,
de 17 a 21 h, al parc de Montigalà

DIVENDRES 31,
NIT DE CAP D'ANY
Concert dels Version Imposible, a les 24h, Sala Sarau 08911

DIUMENGE 2 DE GENER
Representació dels Pastorets,
a les 18h, al Círcol

DILLUNS 3 DE GENER
Patges reials a les bústies
reials. D'11h a 14h als c. de Pérez
Galdós, av. d'Alfons XIII, i a la Pl.
d'Artigues.

DIMARTS 4 DE GENER

Dimarts 4 de gener
Patges reials a les bústies reials. D'11h a 14h

Patges reials a les bústies
reials. D'11h a 14h als c. de Pérez
Galdós, av. d'Alfons XIII, (ctd. C.
de Sant Lluc) i a la Pl. d'Artigues
Teatre familiar "Ex-Libris" de
la CIa Voël, a les 18h, teatre
Margarida Xirgu
Taller de fanalets, a les 17:30h i
a les 18:30h Biblioteca de Lloreda
Narració del conte "En Fanalet
d'en Tasi" i Crida als Reis, a les
17:30h, a la Biblioteca Canyadó i
Casagemes - Joan Argenté

Narració del conte "En Fanalet
d'en Tasi" i Crida als Reis, a les
17:30h, a la Biblioteca de Pomar

DIMECRES 5 DE GENER,
NIT DE REIS
Narració del conte "En Fanalet
d'en Tasi" i Crida als Reis, a les
11h, a la Biblioteca de Sant Roc
Cavalcada de Reis 2022. Inici a
l'avinguda de Pius XII, ctd. amb
el carrer de Ramiro de Maeztu
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60 titulars per resumir l'any 2021
GENER
L'any comença amb talls de
llum a diversos barris, sobretot
a Sant Roc

MARÇ
Un any convivint amb la pandèmia de la Covid-19

El fred deixa desenes d'ocells
morts a Badalona

Entra en servei el carril bici
nord des de Sant Bru a
Montgat

L'Ajuntament anuncia que la
Mobba serà enderrocada la
primavera

Condis obrirà un supermercat
i sis parades al Mercat de
Pomar-Morera

Desmantellada una festa
d'aniversari il·legal amb 40
persones en un bar del Gorg

Marcel Vivet nega haver colpejat un antiavalots i el mosso
l'identifica

L'AV de Canyet denuncia el
tancament del camí de Can
Mas

L'Orfeó Badaloní programa
més de 25 actes per celebrar
del seu centenari

FEBRER

MAIG
Festes de Maig marcades pels
actes limitats i una Cremada
"sorpresa"
Polèmica amb els Diables de
Badalona i el govern municipal
perquè fan acabar abans la Nit
del Foc
Sabater s'acomiada com a
regidora tornant a demanar
una moció contra Albiol

ABRIL

La Unitat Omega torna als
carrers després de 6 anys

La desescalada satura l'entorn
rural de Canyet

Un menor mor apunyalat en un
barralla a Montigalà

Badalona commemora un 8-M
marcat per la pandèmia amb
diversos actes

El PSC guanya les eleccions
catalanes del 14 de febrer

Osborne s'emporta part de la
producció de l'Anís del Mono a
Andalusia
Localitzen 48 persones dormint
als carrers de Badalona, en el
tercer recompte

JUNY

Desallotgen l'acampada del
solar de la nau incendiada del
Gorg

El risc de rebrot de la Covid
disparat a Badalona
Campanya de civisme per
no deixar els mobles vells a
qualsevol racó
Rehabiliten un antic safareig de
vinya al Torrent de l'Amigó
Dos badalonins creen una
marca de roba de bàsquet
sostenible i còmoda

Entra en funcionament el nou
espai hospitalari polivalent de
l'Hospital Germans Trias
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Sant Jordi torna al carrer. La
plaça Pompeu Fabra escenari
de la fira badalonina

Veïns de Canyadó demanen
la dignificació de la pista de
bàsquet
Sant Joan amb les platges
obertes i sense incidents
importants
Segona fase de les obres del
Passeig Marítim de Montgat

27/12/2021 12:33:16

JULIOL

Festa Major d'Agost virtual
i residuals als carrers de
Badalona

SETEMBRE

Mor una persona en precipitarse d'un vuitè pis en un incendi
a Sant Roc

NOVEMBRE
Nou canvi de govern a Badalona. Albiol perd la moció de
censura i el socialista Rubén
Guijarro nomenat nou alcalde

L'escola Boix tanca i uns 300
alumnes busquen una escola
per començar el nou curs
Torna el toc de queda, d'1
a 6 del matí, als carrers de
Badalona

Guijarro anuncia que mantindrà
la Unitat Omega de la Guàrdia
Urbana

Dos incendis cremen la zona
forestal de Can Garra de Tiana

L'atropellament d'un home, per
part d'un patinet elèctric encén
la polèmica amb aquests
vehicles

El pavelló de Casagemes ja
porta el nom d'Albert Esteve de
manera oficial

Un miler de persones es
manifesten contra les pantalles
que vol instal·lar Adif

Ràdio Ciutat de Badalona
celebra els seus 40 anys
d'història

Tres agents de la Guàrdia
Urbana ferits després d'un
botellot

AGOST

Comença la retirada de runa de
l'antiga fàbrica Mobba
Ajuntament i C.F. Badalona
renoven el seu vincle dues
temporades més

OCTUBRE
ADIF anuncia la intenció
d'instal·lar tanques acústiques
a la Rambla i Santa Madrona

Cauen la majoria de
restriccions,com el toc de
queda, durant els primers dies
d'octubre

Educació reubica els alumnes
de la desapareguda escola
Boix

Albiol apareix als papers de
Pandora per gestionar una
societat a Belice el 2005

Els dies d'aigua neta sorprèn
durant la temporada d'estiu

Els partits de l'oposició
demanen a Albiol que dimiteixi
o faran una moció de censura

52 anys després, s'aixequen
els peatges de l'autopista del
Maresme
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Un motorista perd la vida en un
accident al carrer Sant Bru

La Generalitat notifica al
CN Bétulo que el club s'ha
d'enderrocar

Incendi a la coberta de la
piscina de Llefià que no afecta
les instal·lacions

DESEMBRE
Un any de l'incendi de la
nau del Gorg on van morir 4
persones
Veïns del Bosc d'en Vilaró
reben notificacions per
enderrocar casa seva
Els concerts tornen al Palau
Olímpic després de 6 anys
ADIF atura temporalment
el projecte de les tanques
acústiques
L'Ajuntament treballa amb un
pla alternatiu per celebrar la
Cavalcada de Reis

27/12/2021 12:33:19

L'any 2021 a Badalona en 12 imatges

Els afectats per l'incendi de la nau del Guifré
acampen a la Rambla del Gorg

La vacunació contra la Covid-19 s'ha fet
a diversos punts de Badalona

Cremada "sorpresa" del dimoni
la matinada del 10 de maig

Mor Josep Valls, "el salvador del Pont del Petroli"
el 20 de maig

La platja de la Barca Maria perd diversos
metres durant aquest any

L'Ajuntament precinte les instal·lacions
del Sant Josep per manca de llicència
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L'escola Boix de Bufalà tanca portes
durant el mes de juliol

Manifestació contra la instal·lació de les tanques
acústiques que ADIF vol instal·lar a Badalona

Albiol apareix als papers de Pandora i l'oposició
tira endavant una moció de censura

El 8 de novembre, el socialista Rubén Guijarro
arriba a l'alcaldia

L'ONG badalonina Open Arms estrena nou buc

El Club Nàutic Bétulo rep una notificació
per enderrocar les seves instal·lacions
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BÚSTIES REIALS
Trobareu les bústies reials en aquests
sis punts de la ciutat:
Districte 1: c. de Pomar de Baix
(cantonada c. de la Riera de Canyadó)
Districte 2: parc del Torrent d’en Grau
Districte 3: av. d’en Martí Pujol
(cantonada av. dels Vents)
Districte 4: c. de Pérez Galdós
Districte 5: av. d’Alfons XIII
(cantonada c. de Sant Lluc)
Districte 6: pl. d’Artigues

EL VAIXELL DELS REIS

30 de desembre,
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h,
Al moll de Capitania del Port de Badalona
Més informació a www.marinabadalona.cat

3 i 4 de gener, d’11 a 13 h
» C. de Pérez Galdós
» Av. d’Alfons XIII, (cantonada c. de Sant Lluc)
» Pl. d’Artigues

NARRACIÓ DEL CONTE
EL FANALET D’EN TASI
I LA CRIDA ALS REIS
» 3 de gener, 17.30 h - Biblioteca Lloreda
» 3 de gener, 18 h - Biblioteca Llefià - Xavier Soto
» 4 de gener, 17.30 h - Biblioteca Canyadó i Casagemes
- Joan Argenté
» 4 de gener, 17.30 h - Biblioteca Pomar
» 5 de gener, 11 h - Biblioteca Sant Roc
A càrrec de Joan Giralt i Jordi Giró.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

TALLER DE FANALETS
» 4 de gener, 17.30 h i 18.30 h · Biblioteca Lloreda
Tallers dirigits per Joan Sallas, expert en la tècnica
i la didàctica del plegatge.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
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ACTIVITATS SOTMESES
A LA SITUACIÓ SANITÀRIA

CAMPAMENT REIAL

30 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener,
de 17 a 21 h, al parc de Montigalà

CAVALCADA DE REIS
5 de gener, a les 18 h
Inici a l’avinguda de Pius XII, cantonada
amb el carrer de Ramiro de Maeztu

Reserves d’entrades:

Recorregut:

Aconseguiu les entrades a partir del 20 de desembre a
www.agendacultural.badalona.cat o a través de
l’app Agenda Cultural Badalona.

Av. de Pius XII (cantonada c. de Ramiro de Maeztu),
av. del Marquès de Sant Mori, c. de Juan Valera, av.
d’Alfons XIII, c. de Francesc Macià, c. de la Creu, c. de
Francesc Layret i c. d’en Prim.

Registreu-vos i seleccioneu el dia i l’hora que preferiu.
Cada persona registrada pot demanar entrades per a un
màxim de sis persones.
Punts d’informació:
» Telèfon d’informació 681 341 645
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
» Punt d’informació al Campament Reial
30 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener
de 16 a 20.30 h
» Oficina de Turisme
de dilluns a diumenge, de 10 a 14 h
de dimarts a divendres, de 16 a 18.30 h
25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, tancada
» Badiu Jove
de dilluns a divendres, de 10 a 14 h
de dilluns a dijous, de 16 a 20 h
Amb el suport de:
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Cal complir les mesures sanitàries habituals (mascareta, distància de seguretat i rentada de mans)
a tots els actes, encara que siguin a l’aire lliure.
A causa de la situació sanitària provocada per la
pandèmia, les activitats d’aquest programa poden
ser modificades.

Informació actualitzada:
www.badadalona.cat - www.agendacultural.badalona.cat
Instagram - @culturabdn
Youtube - @culturabdn

Facebook - @culturabdn
Twitter - @culturabdn

Hi col·labora:

24/12/2021
10:54:20
24/12/21
8:47

Cavalcades;
horaris i
recorreguts
Arribada dels Reis
d'Orient baixaran des de
la Conreria, a les 18h.
Guiats per l'estrella, Melcior, Gaspar i Baltasar
recorreran els principals
carrers de Tiana durant la
tarda del 5 de gener.
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24/12/2021 11:28:27

Recorregut
Reis d'Orient

Badalona
Cavalcada de Reis l'inici
de la Cavalcada serà a les
18 hores i començarà a
l'avinguda de Pius XII, cantonada amb el carrer Ramiro

de Maeztu. Recorregut de la
Cavalcada: Av. Pius XII, cantonada Ramiro de Maeztu
(18.00 h), Marquès de Sant
Mori (18.15 h), Juan Valera

(18.45 h), Alfons XIII (19.00
h), Francesc Macià (19.15
h), Creu (19.30 h), Francesc
Layret (plaça de la Vila 19.45
h), Prim (20.00 h) i final
carrer Prim (20.15 h.)

Ses Majestats sortiran des
del Poliesportiu municipal
a les 18 h amb les seves

carrosses i seguici i passaran per tots els barris de
Montgat. Colònia Argentina,
Mallorquines, Costes, Can

Ciurana, Can Maurici, Pla
de Montgat, Camí d'Alella,
Montsolís, Casc Antic fins a
la plaça de la Vila.

*Al moment de tancar l'edició del TOT s'estava pendent
de les mesures sanitàries que poden fer modificar les Cavalcades
4|
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Com caminar correctament
per perdre pes
Eva Remolina - amic.cat

Caminar té molts beneficis per
a la nostra salut, és gratis i es
pot realitzar en qualsevol lloc i

a qualsevol hora del dia. Diuen
que per a aprimar-se es necessiten uns 10000 passos (el que
vindrien a ser uns 8 quilòme-

Estàs pensant en començar
un tractament d’ortodòncia?
Quin tractament necessito?
La Ortodòncia es l’especialitat odontològica
que s’encarrega del diagnòstic, prevenció
i correcció de les anomalies dento-esquelètiques de posició o forma, problemes
d’oclusió i problemes estètics tant en adults
com en nens. No només ens proporcionarà
una millora del somriure, sino que també
una millora de la salut bucodental, mals de
cap i de cervicals, dificultats en la parla o
problemes digestius.

tres), no obstant això, no és
necessari que els facis des del
primer dia. Pots començar per
5000 passos i anar augmentant-

Per a saber quin tipus d’ortodòncia és més
efectiva per al teu problema bucodental, a
Mora Clínica Dental es realitzarà un estudi
ortodòntic complert amb fotografies, radiografies i models digitals. Es recomana que la
primera visita a l’ortodoncista sigui al voltant
dels 6 anys d’edat, per a poder detectar i tractar de forma senzilla hàbits patològics (xumet,
succió digital…) o malformacions esquelètiques i/o dentals. Tractades a temps, poden
prevenir l’aparició d’alteracions en el desenvolupament bucofacial, que requereixin tractaments molt més complexes a l’adolescència o
edat adulta.

935407459

Segueix-nos a les xarxes:
@mora.clinicadental

Carretera Antiga de Valencia, 35 Badalona | info@dentalmora.com |
30

SALUT.indd 74

24/12/2021 11:06:41

Salut

los a poc a poc. I és que més
important que quant camines
és com ho fas i mantenir l'hàbit
en el temps, és a dir, que siguis
constant. Com dèiem, la forma
en com caminem ens ajudarà
més o menys a perdre més pes,
per això, donem algunes pautes
que has de seguir perquè obtinguis els millors resultats desenvolupant aquest tipus d'exercici:
- Alterna en la c aminada
diferents ritmes. És a dir, uns
minuts més ràpids i altres una
mica menys. En general, diuen
els experts que s'ha de caminarse com si es tingués pressa,
però els estudis han confirmat
que anar combinant les velocitats en caminar, dóna millors
resultats.
- Si a més, vols fer-ho encara
més fectiu, camina portant a
les mans peses o ampolletes
d'aigua.
- Camina amb l'esquena ben
alçada.
- Mantén la mirada en l'horitzó,
evitant mirar cap avall.
- Intenta caminar amb una certa
pendent o pujant rampes, ja que
fent-ho perdràs més pes que si

camines sobre una superfície
plana.
-Intenta complementar els
passejos amb altres hàbits
diaris com utilitzar les escales en
comptes de l'ascensor, aparcar
més lluny de casa o del treball,
o baixar-te una parada abans del

teu destí, entre moltes d'altres.
Recorda sempre que com més
caminis, més t'aprimaràs i que
com més quilos sobren, també
més pes es perd. Però sobretot, evita obsessionar-te, ja que
com dèiem, és més important la
constància a la intensitat.
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Els bombers encenen
la màgia a l’Hospital
Germans Trias
D i m ar t s 21 d e d e s e m b r e
el Pare Noel, amb l’ajut de
l’equip de Bombers Solidaris de Barcelona i de la mà
de la Fundació Villavecchia,
ha visitat els infants ingressats a l’Hospital Germans
Tria i les seves famílies per
portar un missatge d’il·lusió i
d’esperança i per encoratjar-

los a ells i també a tot el personal sanitari que està treballant
a primera línia des de fa molts
mesos per fer front a la Covid19. I ho ha fet d’una manera
molt especial: despenjantse de la façana de l’edifici i
saludant els infants des de les
finestres de les habitacions.
Des de la Fundació Villavec-

Especialistes en
Ortodòncia a Badalona

Col.laborem
amb mútues

Quin tipus d'ortodòncia necessites?

Invisalign®

Brackets

Institut
CORELL
DENTAL

Demana la teva
primera visita gratuïta
sense compromís
@institutcorelldental

Joaquim Ruyra, 1 Badalona | 933 977 011

chia es vol agrair al personal sanitari la seva tasca a
l’hora de sostenir la situació en aquests moments tan
complicats, i en concret el
suport que donen als infants
i joves que acompanya i les
seves famílies . Des de fa
més de 30 anys, la Fundació Enriqueta Villavecchia
dóna suport amb una atenció
integral a aquests infants i
joves greument malalts o
amb malalties que limiten
la seva vida i a les seves
famílies, i ho fa en coordinació amb els 5 hospitals de
referència, entre els quals,
l’Hospital Germans Trias. La
Fundació Villavecchia vol
assenyalar que “la situació
d’aïllament social que hem
viscut tots per culpa de la
pandèmia, és una realitat
constant en la vida dels nens
i joves greument malalts, i
de les seves famílies. I els
vol donar la mà perquè en
aquests moments de necessitats creixents, l’entitat continua donant suport com ho ha
fet sempre, tant a les famílies
que acompanya com a tot el
personal sanitari”.
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Tendències

La tendència d'aquest hivern:
el serrell cortina, obert i llarg
bellezaactiva.com - amic.cat

Quan es parla de tendències en
el món del cabell, el què més ha
destacat aquests últims mesos
és, sens dubte, la tornada dels
serrells. I de totes les maneres:
llargs, curts, rectes... Això sí,
la joia de la corona ha estat el
serrell cortina.
Serrell cortina
La tendència que realça la
nostra cabellera d'una manera
espectacular. A més, es tracta
d'una mena de serrell que queda
bé a totes les cares. Realça les
faccions i els trets facials i de la
mirada. I això passa perquè és
emmotllable, es pot ajustar com
vulguis.
Però, com és exactament? Els
'courtain bang' és un serrell que
s'allarga pels costats i s'obre

MERCERIA - LLENCERIA
GÈNERES DE PUNT - CALÇATS
Canonge Baranera, 62 · Tel. 93 389 54 63
08911 Badalona
31
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per la meitat. La zona frontal
es converteix en la més curta,
i es va degradant fins que
es camufla amb la resta del
cabell. Per això comentàvem
que és emmotllable, es pot triar
el llarg d'aquest tall. Sí que és
cert que, per exemple, els més
llargs estan recomanats a totes
aquelles persones a les quals
els agrada canviar d'imatge.
Com pentinar-ho?
Encara que normalment agafarà
una forma de ve invertida, també
es pot jugar amb les textures i
estils de pentinats. Amb efecte
mullat, arrissat, o ben recte amb
l'ajuda d'una planxa. O, si ets
una enamorada de la moda
dels setanta, pots fer unes ones
voluminoses que li donaran el
toc perfecte.
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Dona-li color i alegria a les teves
mans amb aquestes manicures
bellezaactiva.com - amic.cat

Tot va de la mà sempre, però
en aquesta època les tendències especialment destaquen
per a mostrar el nostre costat
més vistós i glamurós. Per
aquest motiu, en aquesta
entrada et portem idees de
manicures que estan en
tendència.
'Snow French'
Es trac ta d 'una ver sió de
la manicura francesa que
tant coneixem. Simple però
efectiva. I, sobretot, elegant.
És una manicura original, que
combina molt bé amb qualsevol look i és adequada per

Guifré, 82 · 93 397 71 56

NOVES
COL·LECCIONS!
LES ÚLTIMES TENDÈNCIES
I ELS MILLORS PREUS!
Disposem de taller
de joieria i de reparació
de totes les marques
de rellotges

GARANTIA
DE QUALITAT
33
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Regala salut
TENIM VALS REGAL

Acupuntura,
Massatges
i més

Mercè, 45 - Badalona

Centro de Terapias Orientales

Tel. 663 389 839

www.acupunturabadalona.com

a totes les celebracions. A
més, queda bé tant en ungles
curtes com llargues. La part
de dalt, pintada amb lluentors, fa que la manicura tingui
el toc ideal per a aquestes
dates en les quals regnen les
llums i la lluentor.
Ungles de vellut
El vellut és un dels teixits
que més arrasa en els looks
festius, i aquesta tendència
s'ha desplaçat a les ungles.
El conegut efecte velvet s'ha
convertit en un dels més vists
en manicures, i és un efecte
fàcil d'aconseguir. Es pot dur
a terme amb el layering, una
tècnica que consisteix a aplicar
diverses capes de producte.
Efecte banyat en or
No només com un color per
a recobrir tota l'ungla, sinó
que es pot ser original i crear
milers de combinacions amb
el daurat.
Decorades
Decora-les com prefereixis!
A llunes, amb lletres, amb
animals... Fins i tot, incorpora
alguna perla o joia. Hi ha mil
combinacions.
34
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Idees de joies pels Patges Reials
Text: Fabre Gemmòlegs

Benvolguts Patges Reials,
sabem que aquests dies ja esteu
ultimant les vostres compres
nadalenques i us volem suggerir
idees de regal de joies.
L'obsequi d'una joia és un gran
detall, ja que la persona la durà
posada en el seu dia a dia i ens
quedarà gravat en el record
aquell moment en què la va
estrenar. Pels més petits, per
exemple una polsera amb el
click de Playmobil o unes arracades de plata d'Agatha Ruiz de
la Prada (amb siluetes de cor,
flor, lluna o estrella) poden ser
una opció que ben segur els hi
agradarà. Pels més grans, per

descomptat igualment també
tenim polseres, anells, collarets, arracades, clauers... Una
altra molt bona idea és regalar
l'actualització d'una joia que ja
tenim de fa molts anys, però
que ens ha quedat passada de
moda i la tenim guardada des de
fa molt de temps en un calaix,
perquè ja no és portable. Si ens
l'acosteu, us farem propostes
de possibles restylings, sempre
donant-vos un Pressupost previ
gratuït, sense cap compromís.
I una de les opcions preferides
per molts són els VAL REGAL:
Que la persona obsequiada
pugui escollir lliurement el que
ella desitgi segons el seu propi

gust personal. Per cert! Us
avancem amb il·lusió que ben
aviat ens visitarà a la Botiga el
model català Óscar Palacios,
recentment proclamat Míster
World Catalunya 2021'. Us explicarem tots els detalls, dia i hora
de l'esdeveniment a la pròxima
edició del Tot, passades festes.
Us desitgem un ben "enjoiat"
Cap d'Any i un molt feliç 2022!!!!
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Gastronomia

Origen i tradició
del Tortell de Reis
Eva Remolina - amic.cat

És curiós l'origen del Tortell
de Reis. Un dolç que malgrat
menjar-se en aquestes dates,
res té a veure amb Nadal, ni
amb l'arribada de Ses Majestats. De fet, prové d'una festa
pagana denominada "Les Sa-

turnals" que se celebrava en el
segle II dC en honor a Saturn,
el rei de les collites. En aquesta festa (que es realitzava en
finalitzar la temporada agrària i
que coincidia a la fi de febrer),
a més d'altres aliments, ja es
prenien unes postres amb les

mateixes característiques en
el qual s'introduïen fruits secs,
figues i passes. Però no va ser
fins un segle després, que va
començar a incorporar-se la
fava dins. A qui la trobava, se
li augurava un any de sort, per
la qual cosa la connotació del
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• Bacallà amb sanfaina/muselina
d’alls/a l’empordanesa
• Calamars farcits marisc i carn
• Canelons de rostit/rap i llagostins/
confit d’anec i foie/espinacs,
pinyons i formatge blau/brandada
de bacallà i alls confitats
• Capó farcit de carn
• Escudella i carn d’olla
• Espatlla cabrit nacional al forn
• Fricandó amb bolets
• Garrí al l’ast
• Pastis de salmo fumat i alvocats/
cranc i llagostins
• Petxina farcida de marisc
• Pollastre de pagès rostit amb
(prunes, pinyons i orellanes/gambes)
• Rodanxa de pinya farcida amb
amanida de marisc
* Rodó de pollastre farcit (picada,
prunes, pinyons, dátils i bacó

Canonge Baranera, 121
RESERVES 934 641 976
GASTRONOMIA.indd 113
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llegum era molt diferent de la
d'ara. Ja més tard, en el s. XVIII
el cuiner del rei Lluís XV, per a
complimentar al rei, va decidir
introduir una moneda d'or, per
la qual cosa trobar aquesta
moneda, resultava més encoratjador que trobar la fava, que
va anar a poc a poc postergant
la seva importància i passant a

ser símbol de mala fortuna.
I és durant el s. XIX quan definitivament es trasllada la festa
al dia 6 de gener i comença a
col·locar-se la figureta del rei
i la famosa corona. Molt ha
anat evolucionant la tradició
fins als nostres dies, i també
els ingredients utilitzats, ja que
s'ha substituït la fruita seca per

la nata, la crema o fins i tot la
xocolata. També les sorpreses
que s'amaguen en el seu interior han anat variant, i conseqüentment, el significat d'elles:
en l'actualitat, qui troba la fava,
és considerat el perdedor i està
obligat a pagar el tortell i qui troba al rei és coronat i és senyal
d'un bon auguri per a tot l'any.

Encarrega els
teus tortells
Santiago Russinyol, 108
933 891 763
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Entregades les paneres del TOT
gràcies a Fontisi i Condis

Durant aquest Nadal, el TOT i
Fontisi i Condis han sortejat un
parell de paneres. La Panera
de Fontisi va ser sortejada a
través de la nostra xarxa social

d'Instagram. La guanyadora
va ser Rosa Batle. Per la seva
part, Maria Pilar Callejero va ser
la guanyadora de la Panera de
Condis, gràcies a la foto que

ens va enviar del seu original
arbre de Nadal. Felicitats a les
dues. Des del TOT volem agrair
la col·laboració de Condis i Fontisi per aquestes paneres.
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Espais per a sorprendre
els teus convidats
decoracionyjardines.com · amic.cat:

La ceràmica s'ha convertit en
un dels materials més utilitzats
a l'hora de decorar qualsevol
llar per les seves moltes propietats i beneficis, a les quals
cal sumar les seves qualitats
estètiques. Vegem a continuació alguns exemples del seu
ús que poden ser de gran interès.
La cuina, el cor de la casa
La cuina és una de les parts
principals de la casa i la ceràmica ha format part d'elles
des de sempre. Les peces
ceràmiques són un aliat: per
la seva baixa porositat no ab-

Bon Nadal!

Único en Badalona
Lave y seque usted
mismo a su mascota!
Abierto de 9h. a 22h.
todos los días
C. Nelson Mandela, 16
607 87 50 53

sorbeix cap taca en la seva
superfície. A més, la seva
neteja resulta fàcil, ràpida i
còmoda.
Salons acollidors i elegants.
El saló és un espai que reclama calidesa. Les peces ceràmiques ofereixen una àmplia
gamma d'opcions estètiques
i atributs com la seva segu-

Necessitem mantes per ajudar a passar
l'hivern a les protectores d'animals
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Llar
retat, estabilitat o la seva resistència, per a fer del saló un
ambient agradable i acollidor
en el qual gaudir de moments
en família, i també de descans. Proposem utilitzar el
mateix tipus de rajola en parets i sòls per a crear una sensació d'amplitud o per contra
podem utilitzar rajoles amb diferents formats i acabats però
seguint una mateixa tonalitat
o gamma de colors.
Lavabos
La ceràmica és un material
durador i segur. A més, és
impermeable, qualitat que la
fa resistent a qualsevol taca,
higiènic i es neteja fàcilment

amb aigua. Suggerim distribuir les rajoles ceràmiques
per zones diferenciades amb
el que aconseguirem delimitar els espis dins del mateix
bany.
Habitacions equilibrades
L'habitació és el racó més íntim de la llar. Per a aconseguir un espai ordenat i diàfan,
recomanem l'ús de peces
ceràmiques en tons clars que
marquen l'equilibri i incrementen la sensació d'amplitud i
estètica.
Racons per als nens
Les peces ceràmiques en

aquests espais es converteixen en el material ideal, ja
que destaquen pels seus atributs i valors, com la seguretat
i resistència, la seva condició
ignífuga, la seva fàcil neteja i
per descomptat la seva versatilitat estètica que ens permet
fer composicions ceràmiques
amb gràfiques infantils, ideals
per a aquests ambients propis
de jocs i manualitats.
Exteriors ceràmics
Patis, porxos i terrasses es
converteixen en un punt clau
de la casa i podem aprofitarlos al màxim amb paviments i
revestiments ceràmics.
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Horòscops
Facilitat Roser Bona · AMIC

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Has viscut canvis al sector laboral
i les coses es posen al seu lloc. Si
treballes per algú altre, ets sents
més valorat. Una trobada amistosa
pot fer-te recuperar l'humor.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Dies per gaudir de la família.
Aparques una mica les angoixes.
Algú pot provocar-te perquè reaccionis i després culpar-te. Sigues
prudent, el silenci serà un bon aliat.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
El pleniluni al teu signe pot portar trobades amoroses. Moment
per assolir acords amb la parella.
Expresses les emocions amb franquesa. Augment de la comunicació escrita.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Una història d'amor pot arribar al
seu final o trobar-se en un moment
de canvis necessaris perquè segueixi funcionant. Cerca temps per tu,
la teva salut demana més atenció.

Si has de signar un contracte, llegeix
la lletra petita o assessora't abans.
No tot és el que sembla. A l'àmbit
laboral es pot donar una oportunitat
que ja no esperaves.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Possibles canvis imposats per les
circumstàncies al sector laboral.
Serà millor acceptar aquesta etapa
a favor teu. Si tens fills adults, seran
un bon suport emocional.

Apassionament. Sigui per un amor
o per un projecte pel qual has lluitat
molt. Despeses extres. Aquests dies
podries cremar una mica més del
compte la targeta de crèdit.

Vius algun enfrontament obert i el
teu sentit de la justícia no permet
que les coses quedin sense resoldre.
Descansa més o perdràs l'energia que
necessites per sobreviure.

Si hi havia friccions amb la família
política o amb els fills de la parella,
arriba un temps per al diàleg. Una
persona de més edat que tu, pot
sol·licitar la teva ajuda.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Sents que no pots controlar les coses
que passen, que tot es mou sota els
teus peus, però aprendràs a sostenir-te en moviment. En l'adversitat
descobriràs als teus amics.

Frases cèlebres
«La primera i la millor de les
victòries és la conquesta d’un
mateix»
Plató

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Pots retrobar-te amb velles amistats
que no van acabar bé. Accepta la teva
responsabilitat i passa pàgina. En un
àpat, pots viure una forta atracció i
sorgiria alguna cosa.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Es van aclarint coses que estaven
pendents de resposta i et quedes
més tranquil. Expressa la teva creativitat, no bloquegis el teu talent.
Possibles compres en tecnologia.

Dites
«Panxa plena no té pena»
Significat: si hom té cobertes les necesitats bàsiques, aleshores es veu tot molt
millor.
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Meteo
MIRANT EL CEL

La méteo dels dies
13 a 26 de desembre
Meteorologia / Oriol Rodríguez

Dimecres dia 23 va ser una
j o r n ad a b e n e n n u vo l ad a .
L’elevada humitat i la presència de núvols baixos i boirina
van fer que hi hagués mala
visibilitat al llarg de tot el dia,
com es pot veure a la fotografia feta per Javi Prieto aquella
tarda. A més, va arribar a
roinejar, si bé es va acumular
ben poca precipitació.

Durant els mesos d’hivern és
molt habitual que s’instal·li durant
dies un potent anticicló sobre
nostre. Aquest és el responsable
de fer aparèixer la boira a les
comarques de l’interior, sobretot
a Ponent i a la vall de l’Ebre, i
també de mantenir l’ambient
assolellat a la nostra zona. Això
és, justament, el que ha passat
al llarg de la segona quinzena de
desembre. Malgrat tot, a mitjans
de la setmana passada el vent va
girar a llevant, fet que va comportar un augment de la humitat i
dels núvols. Aquesta situació,
però, va durar ben poc. A partir
del dia 24 es va imposar la circu-

lació d’oest i van començar a
arribar diversos fronts d’origen
atlàntic. S’alternaven les estones
de núvols amb les de grans
clarianes, però de pluja gairebé
no n’hi va haver, més enllà de
quatre gotes durant la nit de
Nadal. Es confirma que acabarem l’any 2021 havent recollit
358,4 l/m2 de pluja, essent l’any
més eixut des de 2007.
Temp màx

18,6 °C el dia 25

Temp mín
Hr màx

5,3 °C dies 20 i 21
92% dies 22 i 23

Hr mín

53% el dia 25

Press atm màx

1032,0 hPa dia 17

Press atm mín

1004,9 hPa dia 25

Vent màx

35,4 km/h (est)
el dia 20

Precipmàx 24h

0,1 l/m2 23 i 24

Precip anual

358,4 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Sudokus
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Anuncis
per paraules
TREBALL
SEÑORA BUSCA TRABAJO por
horas. Interna y externa. Disponibilidad inmediata. 631 528 156
CHICA BUSCA TRABAJO de
lunes a viernes, fines de semana
y festivos por horas. Disponibilidad inmediata. 634 921 233
CHICA SE OFRECE para trabajar de limpieza, cuidadora de
niños o personas mayores. Por
horas. 632 461 780
SEÑORITA BUSCA EMPLEO,
interina y/o interna incorporacion
inmediata 602 073 797

INSERTA EL TEU
CLASSIFICAT
ONLINE:

SEÑORITA BUSCA EMPLEO
interina interna incorporacion
inmediata 655 37 89 75
SEÑORITA BUSCA EMPLEO
interina y/o interna incorporacion inmediata 670 378 197 ·
631 269 550
SEÑORITA BUSCA EMPLEO,
interina.Interna, por horas todos
los oficios incorporacion inmediata 624 634 223
CHICA BUSCA EMPLEO de
limpieza y cuidado de mayores
jornada completa 613 171 302
SE BUSCA SRA. de faenas con
experiencia para trabajo media

jornada. De lunes a viernes en
zona mas ram. Contacto
629 938 471
VARIS
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
PA R A A M A N T E S D E L A
NATURALEZA y tranquilidad
se alquila: jardín con pequeños huertos, gallineros, plantas
aromáticas, árboles y flores en
finca habitada. Buen aparcamiento. A partir de las 20 horas.
640 015 175 / 933 952 754
AMISTATS

C/ Sant Anastasi 12 |

629 84 72 27

VIUDO 65 AÑOS busco mujer
española extranjera amistad
relación estable 698 243 029
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Viu en directe

la cavalcada
de Reis a
Dimecres, 5 de gener
A partir de les 19 hores
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La Badalona d'abans
BADALONA

Interior de la fàbrica
de caramels Fisas, a
Mongat, on un grup
de dones omplen
les caixes de llauna
litografiada.
Desconegut/Museu
de Badalona. AI.
Fons El Tot-Pilar
Moreno

BADALONA

Conjunt de cases del carrer
d'Agustí Montal
Bonet/Museu de Badalona. AI

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

Troba la teva
revista als
distribuïdors
oficials del TOT

RENOVACIÓ

Passeig de la Salut,
76 933 874 690

Horari: De dilluns a divendres: 8.00 a 13.30 · 17.00
20.30 Dissabtes : 8.00 a 14.00 · 17.00 a 21.00
Diumenges : 8.00 a 13.30
Xurros i Porras · Churros banyats en xocolata · Xurros
Farcits · Xocolata a la tassa · Patates Fregides · Cornes
de Blat i mès productes de snack
Per què et fas distribuïdor del TOT?
Ens hem fet distribuidors del Tot de Badalona
perquè els nostres clients ens demanen aquest
setmanari per el seu contingut sobre Badalona.

Vols distribuir
el TOT al teu comerç?
Posa't en contacte amb nosaltres:

651 976 517

comercial@totbadalona.com
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Chaiselongue reversible eco
Gaudeix del millor relax. 240 cm
d'ample.

399€

Taula consola extensible

Un bàsic d'aquestes festes, que no
falti lloc per ningú! Tancada 51x90
cm, oberta 237 x90 cm, 5 posicions

Mirall joier

209€

Sempre estupenda i amb
els complements ordenats

129€

Cadira gaming

Estudia, treballa o juga,
però sempre còmode

115€
Tauleta de
centre elevable
Pack 4 cadires
Blanc o negre?
Tu tries

109€

Un imprescindible
del menjador,
disponible en més
colors

85€

*Ofertes valides fins al 31 de gener o fins a fi d'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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