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 El primer Nadal "normal" 
 després de la pandèmia 

Redacció

Ja ha arribat Nadal i, un any 
més, com és tradició, el TOT 
publ ica l 'Especial de Na-
dal. Enguany ha estat un 
any de recuperació després 
de la crisi que vam viure a 
causa de la pandèmia de la 
Covid-19. Després de fer-
nos experts en virus i parlar 
durant tot el dia de mesures 
i restriccions, ara arriba un 
Nadal en el qual ja hem re-
cuperat una certa normalitat. 
Almenys queden enrere tots 
aquells mals records en els 
quals se'ns prohibia sor tir 
de casa o veure els nostres 
éssers estimats en aquestes 
dates. En la nostra memòria 
quedaran aquells dies, mals 
moments o vides que la Co-

vid es va emportar. Nadal 
és un moment d 'a legr ia i 
d'estar en família i Badalona 
ja està preparada per viure 
aquestes dates amb un munt 
d'activitats.

Tret de sortida de les festes 
nadalenques
L'espectacle "La fada de la 
llum" va donar el tret de sor-
tida al Nadal a la ciutat de Ba-
dalona. Amb una plaça de Vi-
la plena de gent, majoritària-
ment infants i pares que els 
acompanyaven, després de 
l'espectacle es va donar pas 
a l'encesa de llums de l'arbre i 
la façana de l'Ajuntament. Els 
assistents no es van poder 
contenir un "oh" en veure el 
show de llums i colors.

5

Un Nadal a tots els barris
Enguany hi ha un total de 4 fi-
res de Nadal als baris del Cen-
tre, Gorg, Lloreda i Llefià. Des 
de l'Ajuntament també s'ha 
acordat un pla seguint aques-
ta línia de descentralització de 
la celebració que consisteix a 
il·luminar els principals eixos 
comercials dels barris de la 
ciutat. La Fàbrica de joguines i 
turnemis, una de les activitats 
amb més demanda en anys 
anteriors, es podrà visitar al 
Centre Cultural l'Escorxador 
(al barri de La Salut) els dies 
2,3 i 4 de gener en horari de 
17 a 21 hores.

Quatre arbres a la ciutat
A més de l'arbre de la plaça de 
la Vila aquest Nadal la ciutat 

La Setmana
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compta amb diferents arbres 
ubicats en diversos punts: 
l'arbre de Badalona Serveis 
Assistencials als jardins de 
Ca l'Amigó, l'encesa de llums 
del Port de Badalona, l'Hotel 

Marina Badalona instal·larà 
4 arbres de Nadal al voltant 
de l'edifici i l'Arbre dels desi-
tjos, instal·lat a la plaça de 
la Plana. Entre les activitats 
també hi trobarem el taller de 

fanalets, els contes dels Reis 
a les biblioteques, la visita 
al vaixell i als camarots dels 
Reis d'Orient, la tradicional 
Cavalcada de Reis o el Primer 
bany de l'any.

4 5

El Campament Reial repeteix un 
any més en la programació, tot i 
que canvia la seva ubicació que 
passa al parc de Can Solei i de 
Ca l'Arnús. Anteriorment, estava 
a Montigalà i aquest canvi de 
localització ha de permetre fer 
un campament més recollit i 
cohesionat.

Campament reial 
al parc de Can Solei 
i de Ca l'Arnús
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Badalona contractarà 34 persones 
a l'atur per millorar espais públics 
i reforçar serveis socials i culturals

Redacció

L'Ajuntament de Badalona, a 
través del servei Impuls Munici-
pal de Promoció de l'Ocupació 
(IMPO), contractarà durant 
nou mesos a 34 persones per 
intervenir en projectes de millo-
ra d'espais municipals de la 
zona sud de Badalona. Ho farà 
mitjançant una nova edició del 
programa d'experiència laboral 
de 'Feina als barris'. Les perso-
nes que podran beneficiar-se del 

programa han de ser ciutadans 
que estiguin a l'atur i que siguin 
residents en els barris on desen-
voluparan el seu treball, com La 
Salut, Artigues, Llefià, Sant Roc, 
La Pau o el Remei. El període 
de contractació serà de l'1 de 
febrer fins al 31 d'octubre de 
2023. Durant aquest temps, les 
persones contractades rebran 
un acompanyament per assegu-
rar que adquireixen les aptituds 
derivades de la pràctica laboral.

L'ONG badalonina Open Arms 
ha llençat una nova campanya 
de visibilització de cara aquest 
Nadal anomenada "Humans 
being humans". La peça audio-
visual la protagonitza el famós 
l'actor Richard Gere. A la cam-
panya també hi participa Rigo-
berta Bandini, Pep Guardiola, 
Joan Manuel Serrat o Marc Ga-
sol, entre d'altres. Open Arms 
pretén transmetre amb aquesta 
la necessitat d'implicar-se a pro-
tegir les vides de persones en 
situació de vulnerabilitat.

Richard Gere 
protagonitza la nova 
campanya d'Open 
Arms

Torna la campanya més impor-
tant de l'any a Badalona. Ja 
s'ha donat el tret d'inici de la 
primera temporada nadalen-
ca lliure de Covid i els comer-
ciants són optimistes. Es pretén 
conscienciar als consumidors 
de la importància del comerç 
local és vida, posant en valor 
l'atenció i tracte personalitzat.

Diverses entitats, escoles i 
agrupacions de Badalona 
participaran a La Marató de 
TV3 amb tota mena d'activitats 
durant els propers dies. Des de 
tallers, venda de manualitats, 
remades, berenars o torneigs 
de bàsquet seran algunes de les 
activitats solidàries que tindran 
lloc a la ciutat. Es poden consul-
tar totes les activitats a la web 
de La Marató de TV3, a l'apartat 
d'"Activitats populars".

Un vigilant de seguretat 
és agredit a l'estació de 
metro del Gorg

Agredit violentament un 
vigilant de seguretat a l'estació 
del metro del Gorg. Els fets 
van passar dimarts al vespre 
quan 12 persones van agredir 
el vigilant i li van trencar la mà. 
Testimonis van assegurar que 
el treballador va ser amenaçat 
després que els recriminés als 
agressors que havien accedit 
al metro sense pagar.

Els eixos comercials 
de Badalona inicien la 
temporada nadalenca

La Badalona més solidària 
participa a La Marató de 
TV3
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Hi col·labora:

Del 28 de novembre al 24 de desembre de 2022

Compres per 10€ 
i pagues només 6€

Informa-te'n
619 477 411 
619 477 411
bons.badalona@cambrabcn.cat

Si tens més de 18 anys i estàs empadronat a 
Badalona, pots aconseguir un màxim de tres 
bons de descompte per a les teves compres 
als comerços adherits.

Compra els bons 
i descarrega’ls a:
badalona.bonoconsumo.es
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Can Ruti és pioner en el tractament 
de càncer de pròstata

Redacció

L'Hospital Germans Trias ha 
establert un circuit assistencial 
per a tractar aquells pacients 
que després de rebre radio-
teràpia pateixen una reaparició 
del càncer de pròstata. Aques-
ta nova teràpia és pionera a 
Catalunya. El tractament suposa 
una alternativa a les dues vies 
existents fins ara per a aquests 
pacients: extirpar la pròstata 

Imatge del procediment de la nova tècnica

o sotmetre's a la supressió 
androgènica. Aquestes dues 
tècniques presenten efectes 
secundaris que, en molts casos, 
malmeten la qualitat de vida 
del pacient. Els resultats obtin-
guts fins ara amb la desena 
de pacients tractats són plena-
ment satisfactoris. Els primers 
pacients van estrenar aquesta 
teràpia fa un any i fins ara la taxa 
de complicacions és inexistent.

La Regidoria d'Hisenda, Recur-
sos Interns i Personal, junta-
ment amb els sindicats signen un 
acord per a la redacció i aprova-
ció de les Bases reguladores per 
als processos d'estabilització. 
Les bases del concurs de mèrits 
afecten a més de 340 places i 
estableixen una proporció de 
70% a l'experiència i 30% a la 
formació.

Agents de Mossos d'Esquadra 
van detenir el passat 29 de 
novembre a Santa Coloma dos 
homes, de 34 i 37 anys, com a 
presumptes autors d'un delicte de 
robatori amb violència. Gràcies a 
la col·laboració d'un ciutadà que 
va presenciar els fets i que va 
seguir als presumptes autors, els 
agents van localitzar, identificar i 
detenir els dos homes.

El Departament de 
Cultura reconeix Carla 
Simón amb el premi de 
projecció i difusió de la 
llengua catalana

La directora de cinema badalo-
nina Carla Simón ha estat 
guardonada en la categoria de 
projecció i difusió de la llengua 
catalana en l'edició de 2022 
dels Premis Pompeu Fabra, 
que atorga el Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

Ajuntament i sindicats 
acorden les bases del
procés d'estabilització
de la plantilla municipal

Presó per dos homes que 
van cometre un robatori 
amb violència a Santa 
Coloma

El Grup Belles Arts del Museu 
distingeix l'obra de Rafael Pu-
jals i Agustí en una exposició a 
l'Escola del mar. L'aquarel·lista 
badaloní pintava entorns pro-
pis amb una mirada romàn-
tica plena de llum i de color. 
L'exposició es pot veure fins al 
31 de desembre els dies d'11 a 
13 hores i, també, de divendres 
a diumenge de 18 a 20 hores.

Badalona fa un home-
natge a Rafael Pujals 
amb una exposició de 
pintura a l'Escola del 
Mar
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Alcaldes i veïns signen un full de ruta
per revertir les mancances de l'Eix Besòs

Redacció

Amb l'objectiu de concretar 
compromisos que la Coordi-
nadora Veïnal del Baix Besòs 
ha signat amb els ajuntaments 
de l'Eix Besòs un document 
per a comprometre's política-
ment a tirar endavant un "full de 
ruta" que estableix els compro-
misos d'una acció conjunta i 
estratègica. Aquest acord és 
un primer pas important que ha 
de permetre articular esforços 
entorn de les polítiques socials 
i urbanes en la zona. Els eixos 

i temes abordats són el resul-
tat d'un procés de priorització 
i definició que aposta per un 
nou model de cogovernança 
a l'àrea, capaç d'assumir els 
reptes estructurals de la zona 
Besòs. Segons la Coordinadora 
Veïnal del Baix Besòs, "aquest 
document plasma l'esforç inver-
sor mancomunat de les estructu-
res municipals i supramunicipals 
per a superar el repte i la neces-
sitat del reequilibri de rendes i 
una major justícia espacial de 
la zona".

Shein ja ha arribat a Badalona. 
La botiga de roba "low cost" ha 
situat una tenda física al carrer 
de Mar de Badalona, al principal 
carrer comercial de la ciutat, que 
obrirà els propers dies. Malgrat 
que l'empresa encara no s'ha 
pronunciat respecte de l'objectiu 
de la botiga, tot apunta que serà 
una "pop up" que obrirà durant 
uns dies i no es quedarà de 
forma temporal.

L'Ajuntament ha ober t un 
expedient a un membre de 
la Guàrdia Urbana acusat de 
perdre la seva pistola reglamen-
tària en un cinema de Badalo-
na. Els fets haurien tingut lloc 
l'octubre de 2021 quan el servei 
de neteja va trobar la pistola. A 
més, a aquesta falta greu s'hi 
sumaria que no va comunicar 
els fets als seus superiors.

Titus Grup obrirà La Boite, 
una nova sala d'oci noc-
turn a Badalona
Titus Grup obre una nova sala, 
La Boite. Està situada a la 
planta de baix de l'actual Espai 
Titus i està destinada a majors 
de 35 anys. L'horari d'obertura 
és de d'23h a 4h del matí i la 
música que hi sona és dels 
80 i 90, encara que també es 
posarà alguna cançó actual, i 
serà una sala de ball. El nom 
va dedicat a les antigues sales 
de festa que es freqüentaven 
els anys 80.

Shein obre una botiga 
física a Badalona

Un agent de la Guàrdia 
Urbana va perdre la seva 
pistola en un cinemaNadal ja és aquí i, com marca 

la tradició, alguns tions han 
arribat a Badalona. Tres tions 
estan recorrent diversos indrets 
de la ciutat. Aquesta iniciativa 
de l'Ajuntament de Badalona 
forma part de les activitats per 
dinamitzar el comerç durant 
aquestes festes i per promoure 
les tradicions d'aquestes dates. 
El primer cap de setmana es 
van situar al Mercat Municipal 

Tres tions recorren  
els barris de Badalona

La Salut, a la plaça de Pompeu 
Fabra i al Passeig de la Ram-
bla, però ja han anat canviant 
d'ubicació.

Acord entre cinc alcaldies de l'Eix Besòs i CV Baix Besòs
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Els Pastorets d'El Círcol: 
tradició, Nadal i Badalona

Redacció

Els Pastorets d'El Círcol són 
una de les tradicions nadalen-
ques per excel·lència a la ciutat 
badalonina. La Dramàtica d'El 
Círcol, formada per unes 60 
persones, entre adults, joves 
i infants, fan aquesta repre-
sentació teatral que l'any 2020 
va complir 100 anys des de la 
seva primera estrena. Aquesta 
secció fou creada el mateix 
any que l'entitat. Les prime-
res funcions eren de caràc-
ter catòlic, i es representaven 
durant les festes de Quaresma 
i Advent. Amb el pas del temps, 
la Dramàtica d'El Círcol va anar 
agafant un notable relleu en 
l'espai d'oci de la ciutat. La 
incorporació de la popular 
obra de Josep Maria Folch i 
Torres a principis dels anys vint 
"Els Pastorets o l'Adveniment 
de l'Infant Jesús" ha marcat, 
des de llavors, una tradició 
per moltes famílies, tant de 
Badalona com d'altres indrets 
de Catalunya.

Després dels 100 anys
I la gran pregunta és: després 
dels 100 anys, què? "Doncs a 
complir-ne 100 més", respon en 
Guillem Xicart, un dels quatre 
joves directors dels Pastorets 
d'El Círcol. Els Pastorets a 
Badalona no són només una 
obra de teatre. Molts badalonins, 
igual que fan cagar el tió o van 
a la cavalcada de Reis, també 
tenen el costum d'anar a veure 
els pastorets. Al llarg d'aquests 
cent anys, diverses generacions 
d'actors i actrius, directors/es 
i persones vinculades amb 
l'entitat han ajudat a seguir amb 
la tradició. "En un assaig de 
Pastorets hi participen moltes 
generacions i és molt divertit. Es 
poden crear situacions curioses" 
explica Xicart. "Quan a vegades 
ens falla un paper, pots tenir 
a un cover, una persona que 
substitueix algú que falta, de 
70 anys fent un paper d'un dels 
personatges principals, perquè 
encara se'n recorda de quan el 
feia en la seva època."

El futur dels Pastorets
Els Pastorets d'El Círcol s'han 
convertit en una cita indispen-
sable de les festes nadalen-
ques de Badalona. Aquest any 
es compta amb un gran equip 
de fúries, format íntegrament 
pels més joves de la casa, que 
asseguren un futur a l'entitat. 
Encara que l'essència dels 
Pastorets rau a mantenir la tradi-
ció, també opten per adaptar-se 
als nous temps i a l'actualitat. Ja 
hem vist en diverses ocasions 
un Satanàs interpretat per una 
dona o canvis del guió original, 
sempre respectant l'essència 
i tradició dels pastorets d'El 
Círcol. A més, la representació 
té un petit espai per la sàtira, 
afegint cada any petits comenta-
ris sobre actualitat local que són 
esperats pel públic. Enguany hi 
haurà 6 representacions: dissa-
bte 17 de desembre, diumenge 
18 de desembre (matí i tarda), 
divendres 30 de desembre, 
dissabte 7 de gener i diumenge 
8 de gener.
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Encesa
de llums
al Port!

1 DESEMBRE 19H
PLAÇA CAPITANIA

Acte simbòlic d'encesa i 
Actuacions musicals

Primer
bany de

l’any 2023!
1 GENER 12H

PLATJA MARINA

CONSULTA OFERTA PER A GRUPS
I MENÚS PER ALS DIES ESPECIALS
DE NADAL, REIS I CAP D’ANY

Celebra la
gastronomia
al Port de
Badalona

RESTAURANTS

FUSION GRILL
VIA BAETULO

PANDOK
SANT ANASTASI

3h
D’APARCAMENT
GRATUÏT

BUSCA AQUEST
DISTINTIU ALS
RESTAURANTS

VÀLID FINS EL
8 GENER 2023

Els Reis
al Port de
Badalona

2, 3 I 4 GENER

AGENDA D’ACTIVITATS

TALLER DE XAPES
MARINERES I DE NADAL,
JOCS DE FUSTA,
VISITA A CABINA DELS
REIS I FER LA CARTA

11H A 14H i 
17H A 19.15H

CONTE D’EN TASI,
CRIDA ALS REIS I
CANÇONS DE NADAL

19.15H A 20H

TALLER DE FANALETS
ACTIVITAT
AMB RESERVA!

17H A 19.15H

Viu el Nadal al
Port de Badalona!

Port Esportiu i Pesquer de Badalona, Edifici de Capitania (08912) BADALONA
port@marinabadalona.cat   |   www.marinabadalona.cat
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L'Ajuntament moblarà els pisos de lloguer 
social pels afectats del carrer Granada

Redacció

L'Ajuntament de Badalona 
moblarà els pisos de lloguer 
social pels afectats del carrer 
Granada. Així ho va assegu-
rar David Torrents que també 
ha confirmat que l'ajuntament 
donarà d'alta els subministra-
ments. Els afectats van haver 
d'abandonar dijous passat 
l'hotel en el qual han estat 
allotjats durant vuit mesos 
com a alternativa. Les famílies 
rebutjaven viure als pisos 
de lloguer social que se'ls hi 
proposava des de l'Ajuntament 
si no estaven moblats. Des de 
l'Ajuntament han confirmat que 
a quatre de les cinc famílies 

ja se'ls ha assignat un pis de 
lloguer social a través de la 
mesa d'emergència habitacio-
nal. Tres d'aquestes famílies 
ja han signat el contracte i 
una quar ta resta pendent 
de la signatura. La cinquena 
d'aquestes famílies no reuneix 

els requisits necessaris per 
a l'accés a un pis de lloguer 
social a través de la mesa 
d'emergència i se'ls ha ofert 
un pis de lloguer per sota del 
preu de mercat de la borsa 
de lloguer de l'Oficina Local 
d'Habitatge de Badalona.

Foto: Ajuntament de Badalona

WWW.FORNBERTRAN.CAT

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

et desitgem
Bones Festes

any!!!i un millor
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Acte d'encesa dels llums de Nadal a la plaça de la Vila
Mostra de Pessebres a la sala d'exposicions El Refugi
Sortida del sol a la platja del Pont del Petroli

1 i 2 |
3 i 4 |

5 |

1

3

4

2

5

La setmana en imatges
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Bàsquet | Ferran Pursals
La Penya perd el tercer partit 
de l'Eurocupc contra el Cluj-
Napoca (98-82). 
L'orgul l  de convocar nou 
dels dotze jugadors formats 
al planter és un fet que no 
qualsevol club europeu pot 
explicar-ho. Pau Ribas, Albert 
Ven tu ra ,  Gu i l l em V ives , 
Pep Busquets, Joel Parra, 
Zsombor Maronka, Yannick 
Kraag, Miguel Allen i Jordi 
Rodríguez. Els verd-i-negres 
van afrontar un partit amb 
la baixa llarga i coneguda 
de Howard, Birgander i la 
d'última hora, Guillem Vives 
per molèsties. La Penya va 
començar millor, amb Pau 
Ribas l iderant l 'equip (18 
punts al descans) acompan-
yat de les ind iv idual i tats 
d'Andrés Feliz, guiant l'equip 
cap a la primera avantatge 
al marcador +7 (29-36). Els 
de Carles Duran van deixar 

El Badalona Futur suma dues 
victòries seguides contra rivals 
molt exigents.
Després de la victòria balsà-
mica al Municipal de Badalo-
na, els escapulats es van 
desplaçar fins a Manresa, un 
equip recent ascendit però 
situat a les primeres posicions. 
El jugador del Badalona, Albert 
Torras va avançar l'equip a 
partir d'un bon contraatac. Amb 
0-1 es va arribar al descans. 
El segon temps va continuar 
amb el domini del conjunt 
d'Oriol Alsina, i es va veure 

de defensar en els últ ims 
dos minuts de la pr imera 
meitat, arribant al descans a 
favor de l'equip de Romania 
(46-41). La segona meitat va 
ser una continuació, en què 
el Cluj-Napoca no va tenir 
pietat i es va apoderar del 
domini total de partit, deixant 
sense premi els intents de 
remuntada dels de Badalo-
na. La Penya va encaixar 
52 punts a la segona part, i 

Les baixes passen factura

Que no s'aturi la dinàmica

Esports

així és impossible guanyar 
un partit a Europa. Els locals 
van estar encertats des del 
triple (16) i Duran va expri-
mir al màxim als seus titular 
(Parra 35', Feliz 34', Ribas 
31' i Tomic 28') i entre Ventu-
ra, Kraag, Maronka, Allen 
i Jordi, 8 minuts. La Penya 
jugarà aquest dissabte contra 
el líder, el Tenerife, i dimarts 
que ve rebrà el Venezia, rival 
directe a l'Eurocup. 

transmès al minut 70', en què 
Dani Hernández va situar el 
0-2 a l'electrònic. El Badalona 
Futur va tenir dues accions 
per segellar el partit, però 
va perdonar i el Manresa va 
retallar distàncies a falta de 

Foto: penya.com

Foto: Badalona Futur

pocs minuts per acabar. Els 
escapulats van sumar el segon 
triomf seguit i, el més important, 
surten de la zona de descens i 
es situen 12è a la classificació 
amb 15 punts. El següent partit, 
el Badalona rebrà el Terrassa.
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Ajuts a la 
rehabilitació 
fins al 80%

Més informació comacasaenlloc.cat

Per estalviar, rehabiliteu el vostre
edifici i feu realitat la dita

com a casa, enlloc

Finançat per

Contacteu 
amb el vostre 

ajuntament
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Badalona té els tres influen-
cers amb més seguidors de 
Catalunya. Els badalonins 
AuronPlay, Dulceida i Paula 
Gonu són els tres creadors de 
contingut digital catalans amb 
més seguidors. Nascut el 5 de 
novembre de 1988 a Badalona, 
Raül Álvarez, conegut amb el 
nickname d'AuronPlay, té un 
total de 18,6M a Instagram. Ell 

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

va ser dels primers youtubers 
famosos amb gairebé 3.000 
vídeos i 14M de seguidors a 
Youtube és un dels referents 
mundials en aquesta platafor-
ma. Aida Domènech, coneguda 
com a Dulceida, és nascuda a 
Badalona i una de les youtu-
bers, influencers, bloguers i 
empresàries més conegudes 
d'Espanya. Té 3,2M seguidors a 
Instagram i és tota una celebrity. 
Amb només 31 anys factura 
anualment grans sumes gràcies 
a la seva botiga, Dulceida Shop, 
que té una línia de roba, calçat 
i accessoris. Paula González 
Núñez, més coneguda com a 
Paula Gonu, és natural de la 
ciutat de Badalona i graduada 

en Publicitat per la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona. 
Aquesta creadora de contin-
gut digital té 2M de seguidors 
a Instagram i apostar per la 
moda "low cost". Encara que 
tots tres han nascut o han viscut 
a Badalona, a l'actualitat cap 
d'ells viu a la ciutat badaloni-
na. Paula Gonu a Barcelona, 
Dulceida a Madrid i AuronPlay 
a Andorra.

@MuseuBdn: Ja podeu 
adquirir a la botiga del 
Museu el calendari 2023 de 
fotografies antigues de la 
ciutat de Badalona.

@ginadetera: El tió de la 
Plaça de la Vila fa cagar, 
de por.

@casacubertaobe1: Quasi 
3 anys tancada i només 
rebem notícies per la 
premsa! Exigim transparèn-
cia!

Opinió

Els badalonins
 AuronPlay, Dulceida 
i Paula Gonu són els 
tres influencers amb 
més seguidors de 
Catalunya

PERSONATGE  

#TOTBADALONA A INSTAGRAM  
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ESTEM OBERTS 
DEL 22/12 AL 8/01 

MATÍ I TARDA
(EXCEPTE NADAL I SANT 
ESTEVE, 1ER DE GENER I REIS). 

CONSULTA ELS
HORARIS A LA
WEB O A XARXES

REGALA DIVERSIÓ

REGALA BOTING 
AMB ELS PACKS

ESPECIALS

 

Vine a celebrar-les a:

VENT

D’AUTÈNTICA 

GAUDEIX DELS JOCS, 

DEL NOSTRE 

24 DIES
DIVERSIÓ

CONCURSOS I REPTES 

CALENDARI D'ADVENT
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Avui es compleix el segon aniver-
sari de l'incendi a la nau ocupada 
del carrer Guifré, al barri El Gorg 
de Badalona, que va provocar 
la mort de quatre persones i 
25 ferides. Fatou, l'Amadou, en 
Boubacar, en Thierno, i en Baye 
van perdre la vida en aquell 
tràgic accident, però l'actualitat 
continua sent igual d'alarmant. 
Després de dos anys, les coses 
continuen igual o pitjor, ja que 
algunes antigues fàbriques de 
la ciutat segueixen ocupades 
des de fa anys per persones 
sense recursos i en condicions 
infrahumanes.

L'actual crisi energètica
Ara que torna a arribar l'hivern 
en mig de l'actual crisi energèti-
ca, els riscos que torni a passar 
un incident similar es multipli-
quen. Un dels riscos, sobretot 
amb l'arribada del fred, són les 

instal·lacions elèctriques. La 
connexió d'estufes o calefac-
tors 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 punxada a les 
línies del carrer i els veïns de 
la zona denuncien que moltes 
vegades surten guspires dels 
pals elèctrics d'aquesta zona 
de la ciutat. Diverses entitats 
socials reclamen una solució 
residencial per aquestes perso-

Sempre Barça: Es podrà comprar o només per 
comanda, com la que van posar a Barcelona?

Núria Llopart: Ho acabo de veure. Hem d'anar a 
mirar.

Núria Vrbk: Quan passeu per davant d'aquest Shein 
recordeu que els seus preus són tan baixos degut als 
salaris que paguen als seus treballadors.

Un incendi a una nau 
ocupada del barri del 
Gorg provoca quatre 
morts i 25 ferits

FA 2 ANYS ERA NOTÍCIA  

HO HEM VIST AL FACEBOOK DEL TOT  

nes que també tenen pendents 
ordres de desnonament.

Emergència de l'habitatge
L'emergència de l'habitatge 
també és una evidència. Les 
entitats del tercer sector i 
l'Ajuntament de Badalona van 
atendre 1.054 persones sense-
llar el 2021, segons les dades 
que ha fet públiques la Taula 
Sense Llar. D'aquestes, n'hi ha 
85 que, a més, són sensesostre 
i dormen al carrer.
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Us desitgem

Bones Festes
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DIJOUS 15 DESEMBRE
 
Inauguració de l'exposició: 
Perfumeria Parera. 100 anys 
de Varon Dandy al Museu de 
Badalona (19h)
Tot recordant Ferrater a 
l'Espai Betúlia (20 h)
Hora del conte  "Els re is 
d'orient i el misteri del ca-
mell perdut" a la Sala Josep 
Ucles (18h)

DIVENDRES 16 DESEMBRE

La Big Band de l'EMMB al 
Teatre Margarida Xirgu (20h)
Cinema: Libertad al Círcol 
(19h)
Concert Street Punk & Oil 
a l'Estraperlo (21:30h)

DIUMENGE 18 DESEMBRE
Teatre "Soc una nou" al Teatre 
Margarida Xirgu (18h)

DILLUNS 19 DESEMBRE
Concerts EMMB A Boy & A Girl 
2.1 (20h)

Agenda

De què parlem mentre no  
parlem de tota aquesta merda  
Dissabte 17 desembre a les 20h al Teatre Zorrilla

24

AGENDA.indd   20AGENDA.indd   20 09/12/2022   14:30:2709/12/2022   14:30:27



MERCAT DE LA SALUT.indd   1MERCAT DE LA SALUT.indd   1 01/12/2022   14:47:1601/12/2022   14:47:16



Redacció

El 17 de desembre a les 20h, 
el Teatre Zorrila acull "De 
què parlem mentre no parlem 
de to ta  aques ta  merda" 
de la companyia La Calòri-
ca.  Aquesta auca ecologista 
sobre l'emergència climàtica.. 
Es riuran de les misèries d'una 
comunitat enfrontada al terrible 
repte d'organitzar-se abans 
que l'aigua els arribi al coll. 
L'esmolat text de Joan Yago 
ofereix a la Calòrica l'escenari 
idoni per muntar un bon sarau. 
Segons la mateixa companyia, 
asseguren que "Alguna cosa 
fa pudor de podrit. No podem 
seguir negant l 'evidència. 
Mentre nosaltres continuem 
parlant de les nostres cabòries 

Redacció

La tradició dels Pastorets 
torna a les biblioteques. De l'11 
al 15 de desembre, a Pomar, 
L lef ià-Xavier Soto i  Sant 
Roc, La Dramàtica del Círcol 
representa diferents escenes 
de l'obra. Amb l'arribada de 
Nadal, les representacions 
dels pastorets arriben arreu 
de Catalunya. Aquí a Badalo-
na, fa més de cent anys que 
es representa aquesta obra al 
teatre El Círcol. I ara, aquests 
mateixos pastorets també 
vindran a les biblioteques a 
presentar diferents escenes 
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"De què parlem mentre no parlem de tota 
aquesta merda", una auca ecologista

Cultura

la taca d'humitat s'estén, les 
canonades s'embossen, les 
parets s'esquerden... Reconèi-
xer el problema és, ja ho diuen, 
el primer pas per solucionar-lo. 
Però estem realment disposats 
a fer el segon pas?".

La Calòrica
La companyia La Calòrica es 
va formar l'any 2010 quan un 
grup d'amics acabats de sortir 

i personatges de l'obra, com 
ara en Lluquet, en Rovelló o 
Satanàs. Després de la repre-
sentació se sortejaran quatre 
entrades per a veure l'obra 
completa al Teatre El Círcol. 
Dies i horaris: dimarts 13 de 

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

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 288
651 976 517 · comercial@totbadalona.com

de l'Institut del Teatre decideix 
que ni el panorama de crisi 
ni la manca de recursos els 
dissuadirà de fer el teatre que 
volen fer; un teatre ambiciós, 
compromès. La principal marca 
d'identitat de la cia. és el fet que 
abordi amb humor les proble-
màtiques més serioses i on tots 
els llenguatges que intervenen 
en el fet teatral estiguin tractats 
amb la mateixa profunditat.

Un tast dels Pastorets d'El Círcol a les biblioteques

desembre, a les 17.30 h, a la 
Biblioteca Pomar, dimecres 
14 de desembre, a les 17.30 
h, a la Biblioteca Llefià-Xavier 
Soto, i dijous 15 de desembre, 
a les 17.30 h, a la Biblioteca 
Sant Roc.
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Redacció

El divendres 16 de desem-
bre a les 20h, la Big Band 
de l'EMMB celebra aquesta 
tardor el 27è aniversari del 
seu naixement i presenta una 
nova proposta al públic de 
Badalona. El projecte renovat 
integra una nova generació 
de joves músics formats a 
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"Soc una nou" 
al Teatre Margarida Xirgu

Concert de la Big Band de l'EMMB
l'Escola de Música Moderna 
de Badalona que segueixen 
amb la idea de fer de la Big 
Band un espai d'aprenentatge 
i "cooperativisme" musical. 
El concert farà un recorregut 
per l'àmplia diversitat estilís-
tica del llegat de la música 
afro-nord-americana i llatina 
d'arrels afro-europees.

Concert de Nadal 
al Decumanus del 
Museu de Badalona

Presentació del llibre 
"Voces prisioneras" a 
la Biblioteca Canyadó

El 21 i 22 de desembre, arriba 
el ja tradicional concert de 
Nadal del Museu de la mà 
del Conservatori Professional 
de Música de Badalona i de 
l'Escola de Música Moder-
na de Badalona. Rebran les 
festes nadalenques en el marc 
incomparable de la ciutat 
romana de Baetulo. Horaris: 
21 de desembre a les 21h i 
22 de desembre a les 18h i 
a les 20h.

El di jous 15 de desembre 
a les 18:30h, la Biblioteca 
Canyadó acull la presentació 
del l l ibre "Voces prisione-
ras" de la badalonina Esther 
Griñó Verde. Julia viatja a 
Turquia per motius laborals, 
acompanyada pel seu marit 
i  dues f i l les pet i tes. Una 
història amb girs inesperats 
en què col·labora l'Editorial 
Platero CoolBooks.

Redacció

El 18 de desembre a les 
18h, Zum-Zum Teatre porta 
a escena un conte especial-
m e n t  s u g g e r i d o r  s o b r e 
l 'Omar, un nen refug iat i 
e l s  seus veïns i  veïnes. 
Una faula divertida i emoti-
va plena de personatges i 
petites històries, basada en 
la història original de Beatriz 
Osés, guanyadora del premi 
Edebé de literatura infantil 
l'any 2018.

Sinopsi
L'advocada Marinetti és una 
dona implacable i amargada 
que ha denunciat a gairebé tot 
el veïnat. La seva vida canvia 
el dia en què l'Omar, un nen 
refugiat, cau d'una branca de 
la seva noguera. El nen trans-
forma la seva vida per complet 
i per poder quedar-se amb 
ell, diu que és una nou i que, 
segons una antiga llei, tots els 
fruits que cauen al seu jardí li 
pertanyen.
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trendencias.com - amic.cat
No sols d'estilismes triomfa-
rem aquest Nadal. Les nostres 
cabelleres seran les més lloades 
i elogiades de tots els sopars, 
festes i menjars. Ni tan sols 
et farà falta ser una experta 
perruquera, perquè amb aques-
tes idees tindràs uns cabells 
radiants garantits.
Una festa de forquetes i passa-
dors. Si vols portar la cabellera 
solta, n'hi ha prou amb unes 
bones forquetes joies decan-
tades que donin lluentor i 
luxe al teu pèl. Un look fàcil 
d'aconseguir amb un joc de 
passadors brillants que pots 
trobar a moltes botigues per un 
preu raonable.
Mig recollit amb un llaç. Els 
llaços s'han convertit en una de 
les tendències més buscades 
en les ocasions especials. No 
ens estranya res, perquè fer-se 

una mitja cua i adornar-la amb 
un bonic llaç de vellut és súper 
senzill.
Una cua no tan bàsica. Si vas 
amb les presses i la falta de 
creativitat t'ha atacat, tira d'una 
opció molt fàcil. Les cues de 
cavall sempre són afavori-
dores i pots elevar-les a cop 
d'accessoris ben diversos. Hi 
ha moltíssimes opcions, com 
els setinats que són tendència 
i es poden trobar a molts llocs.
Un recollit amb metxes anys 
noranta. Els recollits són una 
mica més elegants que les cues 
i la por que sempre tenim és que 
ens quedi massa tibant i repetitiu 
aquest any no existeix, perquè 
es porten les metxes soltes a 
l'estil dels anys noranta, que 
donen un toc més informal.
La trena se subjecta amb pinces 
joia. Les pinces tipus anys 
noranta són tendència i poden 

vestir fins a les cabelleres més 
sofisticades. Hi ha fantasies 
fetes de perles per preus molt 
accessibles, i són ideals per a 
recollir els cabells, però també 
per a subjectar trenes al final 
del cabell.
Una cua amb detalls especials. 
Les cues no sols han de tenir 
un lligacues bonic. També 
poden modificar-se de manera 
especial amagant la goma sota 
una metxa de pèl, afegint perles, 
fent-la en versió bubble... les 
possibilitats són infinites a l'hora 
de fer que el nostre pentinat 
sembli més elaborat.
Un tocat statement. Omplir-se el 
cabell de cristalls i brillants com 
un pla de deu per a celebrar 
Nadal. No fa falta ni que et facis 
un rínxol, una ona o un allisat. 
Perquè els tocats de strass són 
absoluts protagonistes i en pots 
trobar a moltes botigues.

30

Tendències
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 Pentinats fàcils per 
 a inspirar-te per Nadal 
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 La campanya de rebaixes 
 requereix noves estratègies 

Jordi Mas  - amic.cat
Fins fa uns anys, quan acabava 
l'època de compres nadalen-
ques després del dia de Reis, 
arribaven les rebaixes d'hivern. 
Una data que els consumidors 
esperaven amb impaciència, 
formant grans aglomeracions 
als centres comercials i cues 
a les botigues des de prime-
ra hora. Recordeu aquelles 
imatges en el telenotícies 
de gent corrent pels passa-
dissos, no sigui cosa que es 
quedessin sense l'oportunitat 
d'aconseguir un article a preu 
de ganga? Aquest any busca-
va un regal per regalar per 

Nadal al meu fill i ja no quedava 
estoc.Aquesta situació s'està 
donant des de 2012, però cada 

any s'aguditza una mica més. 
Abans d'aquesta data, les 
setmanes de rebaixes estaven 

33

TENDENCIES.indd   32TENDENCIES.indd   32 12/12/2022   13:12:5812/12/2022   13:12:58



32 33

TENDENCIES.indd   33TENDENCIES.indd   33 12/12/2022   13:13:0012/12/2022   13:13:00



regulades per llei. Hi havia dos 
períodes de rebaixes anuals, 
una a l'hivern i una altra a l'estiu. 
Cap comerç podia saltar-se 
aquestes regles. L'arribada 
d'una nova legislació va donar 
llibertat a les botigues per 
decidir quan feien descomp-
tes i durant quant de temps. 
Des de llavors, cada comerç 
pot triar quins són els mesos o 
setmanes més interessants per 
a ells. A més, ja no existeixen 
les traves respecte als produc-
tes oferts, ja que poden ser 
introduïts al catàleg uns dies 
abans o treure estoc que porta 
anys acumulat. Aquest any 
alguns comerços han anunciat 

que les rebaixes s'allargaran 
fins el març, perquè necessiten 
marge per liquidar existències, 
rebaixant amb segones o terce-
res rebaixes. D'altra banda, 
alguns han decidit no fer rebai-
xes en una sèrie de productes, 
perquè els han destacat com 
a moda atemporal. El sector 
retail espera vendre aquest any 
un 10% més que l'anterior, un 
desafiament tenint en compte 
la inflació i la falta de submi-
nistraments d'aquests mesos. 
Per al petit comerç, les rebai-
xes serveixen per treure els 
excedents del magatzem de 
la temporada per deixar lloc i 
tenir dividends per adquirir la 

nova col·lecció. Però més enllà 
d'això, són una forma d'atreure 
clients a les webs i els punts de 
venda. Tenint en compte això, 
ben treballades són un focus 
d'atracció important per atreure i 
fidelizar clients. No obstant això, 
estan perdent l'interès. El client 
està borratxo de descomptes, 
perquè són pràcticament mes 
a mes. Podríem posar també 
com a exemple el mal ús que 
hem fet del Black Friday, ara 
Week Friday o el Month Friday. 
No dur a terme certes estra-
tègies de promoció correcta-
ment, poden fer-nos més mal 
que bé. El trànsit a les botigues 
ha disminuït des de l'arribada 
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del coronavirus i cal donar un 
pretext als clients per acostar-se 
als punts de venda. La tenda 
física està oferint comoditat al 
client quant a vendes i devolu-
cions, però creant al mateix 
temps un consum irresponsa-
ble, recolzada en una logística 
cara i poc sostenible. És per això 
que la meva recomanació seria 
fer una bon ús del click & collect 
(la venda online amb recollida 
a la botiga). D'aquesta forma 
el consumidor pot comprar 
online i recollir el producte a la 
botiga física. Aquesta és una 
implementació fantàstica per 
fer el pas de l'online a l'offline i 
viceversa.
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Per un any nou
ple d'il·lusions

Bones festes i feliç 2023!
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Consumer/eroski.com  - amic.cat
Nadal és un dels moments en 
els quals augmenta el consum 
de llum amb major força. I és 
que, des de fa pocs anys, hi ha 
una carrera per a posar més i 
més llum, la qual cosa comporta 
al seu torn un malbaratament de 

recursos. Segons la consultora 
especialitzada Smart Lighting, 
en 2019 va haver-hi un incre-
ment de més del 40% en la 
inversió en llums nadalenques 
respecte a l'any anterior en les 
grans ciutats. Els casos més 
cridaners que van augmentar la 

seva despesa de manera dràsti-
ca van ser Saragossa (+300%), 
Córdoba (+73%), Madr id 
(+27,7%) i Barcelona (+20%). 
Les 205 ciutats analitzades 
van gastar més de 25 milions 
d'euros en enllumenat nadalenc 
en 2019. Aquest increment de la 
inversió en llums de Nadal s'ha 
definit com a "efecte Vigo", per 
l'aposta de la ciutat gallega pel 
turisme nadalenc. En 2019, Vigo 
va gastar 1,1 milions d'euros 
a instal·lar més de 10 milions 
de llums led per tota la ciutat. 
Bona part d'aquesta inversió 
correspon a la substitució de les 
antigues bombetes incandes-
cents per llums led, que gasten 
fins a un 80% menys d'energia. 
Podria semblar positiu per al 
medi ambient, però té un impac-
te ocult, perquè la transició a 
aquesta mena de tecnologia 
ha disparat la contaminació 
lumínica almenys un 49% en els 
últims 20 anys. Aquesta és una 
de les principals conclusions 
d'un recent estudi que empra 
imatges de satèl·lit i en el qual 
van participar investigadors 
del CSIC.

36 37

 Quant gasten els llums de Nadal? 

El millor 
cinema infantil 
a

Del 26 de desembre 
al 6 de gener,

de dilluns a divendres,
a les 9 del matí

FILMETS
 en família
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estasdemoda.com  - amic.cat
L a  m a j o r i a  d e  p a ï s o s 
e u r o p e u s  i  e s t r a n g e r s 
tenen la seva pròpia loteria 
nadalenca, encara que en 
cap país n'hi ha tanta tradi-

ció ni tanta participació com 
a Espanya, i és que en el 
nostre país gairebé el 76% 
de la població adulta compra 
almenys un número per a 
provar sor t, és a dir 7 de 

cada 10 persones majors 
de 18 anys. No obstant això, 
vegem com són els sortejos 
d'aquestes festes tan entran-
yables, fora de les nostres 
fronteres:

38 39

 La loteria de Nadal arreu del món 

GUIFRE, 127 | CONQUISTA, 81 | TEL. 93 383 38 47 | badalona
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- A França es pot trobar un 
sorteig de la Loto denominada 
"Extra Noël", en el qual es 
poden guanyar 15.000.000 
d'euros.
- A l'Argentina, és el sorteig 
més semblant al nostre. Amb 
tres premis principals i un 
"gros" denominat "vaquita".
- A Xile el sorteig té un nom 
curiós: "la polla" perquè és 
convocat per la Polla Xilena 
de Benef icènc ia ,  que és 
com es denomina la societat 
organitzadora.
- Curiós és el cas dels Estats 
Units, ja que malgrat als 
americans els hi agrada molt 
jugar a la loteria, no disposen 

de cap sorteig especial per a 
Nadal. A més, és destacable 
que en alguns estats tenen 
prohibit la loteria, com és el 
cas de Las Vegas, per molt 
estrany que pugui semblar.
- A Grècia també disposen 
d'un gros nadalenc, però que 
se celebra el 31 de desembre.
-  A Bèlg ica d isposen de 
dos sortejos: El Lotto extra 
de Noël i el Lotto Extra de 
Cap d'Any, amb premis de 
3.000.000 d'euros.
- A Itàlia,  compta amb més 
repercussió el sorteig de Reis. 
A un preu de 5 euros el billet,  
es poden guanyar 5.000.000 
d'euros.

- A Portugal, el sorteig es diu 
Lotaria Classica de Nadal. 
Per 15 euros, el premi és de 
12.500.000 milions d'euros a 
la sèrie.
-  A Alemanya, t robem el 
Deutsche Weihnachtslotterie 
amb un preu de 20 euros per 
dècim i un primer premi que 
com a Espanya és de 400.000 
euros.Potser el més semblant 
de tots al nostre.
- A Rússia, per a any nou, 
celebren també el seu tradi-
cional sorteig. La diferència 
amb tots els anteriors és que 
a més de diners se sortegen 
altres objectes com poden ser 
cotxes, apartaments, etc.
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estasdemoda.com  - amic.cat
Si ets de les persones que 
valoren cada detal l  i  que 
sempre busca la manera de 
sorprendre els seus convi-
dats, l'època de Nadal és un 

d'aquests moments en què 
pots posar a prova el decora-
dor que portes a dins. Òbvia-
ment a part de la decoració de 
la llar, la taula és un dels punts 
neuràlgics de les celebracions 

nadalenques. Però a part de 
cuidar les estovalles, la vaixella 
i col·locar un bonic centre de 
taula, hi ha altres petites coses 
que marquen la diferència. 
Els coberts a vegades són els 
grans oblidats i ens limitem 
a col·locar- los als costats 
dels plats dels comensals en 
l'ordre en què seran utilitzats. 
No obstant això, hi ha moltes 
opcions per a presentar-los. 
Vegem algunes idees molt 
senzilles, però que alhora 
aporten un toc de distinció a 
qualsevol àpat.
La primera idea consisteix en 
una cosa tan senzilla com lligar 
tots els coberts amb gran llaç. 
Aquest pot ser de tela llisa, 
estampada o jute. Qualsevol 
d'ells, farà que aquests es 
vegin d'una altra forma.
Ficats en saquets de l l i  i 
acompanyats d'una branque-
ta de pi, canyella, romaní, 
olivera o qualsevol altra herba 
aromàtica. A part de ser molt 
bonic, aportarà una agradable 
aroma. Sols o acompanyats 
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 Com presentar 
 els coberts en Nadal 
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GRUPO ALFA GRUPO ALFA 
OS DESEA OS DESEA 
FELICES FIESTAS!FELICES FIESTAS!
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 Idees per a embolicar regals 
 manera original i fàcil 

Per inscripció
Telf +34 933 951 911
www.lamurtra.cat
info@lamurtra.cat

CONEIXEU SANT JERONI DE LA MURTRA?

Per una modesta aportació, podeu formar 
part de l’Associació d’amics de Sant Jeroni de 
la Murtra i contribuir a la reconstrucció del 

Monestir, tot gaudint de les activitats que s’hi 
organitzen.

Decoracion2.com  - amic.cat 
Si hi ha alguna cosa amb el 
que gaudim molt, és prepa-
rant regals per als nostres. 
Qualsevol època de l 'any 
és un moment únic per a 
sorprendre'ls, però sens dubte 
són els moments especials 
com a aniversaris, nadal o dies 
assenyalats com el Dia de la 
Mare, com més podem gaudir 
traient a l'artista que portem 
dins per a sorprendre familiars 
i amics de la millor manera. 
Avui ens centrem a donar-vos 
idees de com embolicar regals 
de manera original i fàcil perquè 
triomfis. Vols saber com?, 
S i  t 'agraden e ls t rebal ls 
manuals, segur que estaràs 
desitjant mostrar el teu art. Així 
que desempolsa tot allò que 
hagis creat perquè ompli de 

 BON NADAL 

ACCESSIBILITAT 
UNIVERSAL 

pam_badalona

PamBadalona

 PAMbadalona

pambadalona.cat
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 BON NADAL 

ACCESSIBILITAT 
UNIVERSAL 

pam_badalona

PamBadalona

 PAMbadalona

pambadalona.cat
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vida els teus regals i els doti 
d'una major personalitat.
Gaudeixes dibuixant? Fes-te 
amb un rotllo de paper kraft i 
desperta al pintor que viu dins 
teu. Suma al paquet l'article 
decoratiu que millor s’avingui al 
motiu en qüestió, i veuràs que 
aconsegueixes un resultat que 
farà pena desembolicar.
Embolicar amb paper negre 

pot  donar  també mol tes 
idees creatives. El retolador 
blanc quedarà molt bé, ja 
que contrastarà d'allò més bé 
amb el fons. El d'efecte guix 
et permet obtenir un traç net 
al mateix temps que et permet 
triar entre diferents gruixos i 
tipus de línia segons els teus 
gustos.
Reciclar paper de periòdic per 
a embolicar els teus regals 
és una idea tant bonica com 
ecològica amb la qual donar 
vida nova als teus diaris.
Però si passes del paper, no 
creguis que no et queden 
opcions. Un retall de tela pot 
convertir-se en l'aliat perfecte 
per a aconseguir uns resultats 
de revista.
Una vegada embolicat, per 
a decorar usa elements que 
ens brinda la naturalesa com, 
pinyes, branques, canyella...es 
convertiran en una idea encan-
tadora i d'allò més natural. Sigui 
quin sigui l'embolcall pel qual et 
decantis, aquest toc únic serà 
la guinda als teus paquets més 
especials.Finalment, no oblidis 
afegir unes etiquetes persona-
litzades. Aprofita per a redactar 
una dedicatòria única amb la 
qual arribar al cor dels teus.

44 45
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 Tips per brillar aquestes
 festes de Nadal. Et diem com! 

C/ Alfons XIII, 6 Badalona | 93 398 82 96
montse-mr-2004@hotmail.com

EL MUSSOL MÀGIC Administración de loterias 18

BONES 
FESTES 
2022

BONES FESTES
I  FELIÇ ANY NOU

LOREAK US DESITJA

C/ Prim 105 · 93 384 83 98 · loreak.co · @loreak.co
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ellezaactiva.com  - amic.cat
El Nadal està molt a la vora 
i des d 'aquí volem ofer ir-
te alguns consells perquè 
estiguis enlluernador aques-
tes festes. Pren nota! Preci-
sos i de resultats visiblement 
immediats. Aquestes són les 
quali tats dels cosmètics i 
tractaments que has de triar 
en aquests moments que 
surten de la teva rutina diària 
i en els quals vols mostrar la 
teva millor imatge. En primer 
lloc necessites esborrar del 
teu rostre i  cos tot s igne 
de fat iga... Per a això, la 
cosmètica flaix acudeix en 
la teva ajuda amb el propòsit 
de rejovenir i revitalitzar la 
pell a contrarellotge, fins i 
tot en els casos més difícils.
Reserva un parell d'hores 

per a preparar-te per a la 
festa. En aquest temps has 
de posar a punt la teva roba, 
complements i calçat, a més 
de preparar la teva pe l l , 
pentinar-te i maquillar-te. El 
resultat valdrà la pena!

- Neteja el teu rostre amb 
un producte en escuma i, a 
continuació, una llet o crema 
netejadora. Tonifica el rostre i 
asseca'l amb un 'tissue'.
- Realitza' t un píling facial 
i a continuació aplica't una 
m à s c a r a ,  p e r  exe m p l e , 
il·luminadora. Amb ella sobre 
el teu rostre, submergeix-te 
en un plaent i relaxant bany 
d'escuma. Si estàs relaxada 
el teu rostre ho reflectirà en 
forma de major l luminosi-
tat i trets sense crispacions. 

Recorda que la temperatura 
del bany no ha de superar 
els 38 °C.
- Fora ja de l'aigua, seca el 
teu rostre i cos suaument, 
amb l leugeres pressions. 
Aplica sobre el teu cos una 
crema hidratant, a poder ser 
de la mateixa gamma del 
perfum que utilitzaràs.
-  S i  h a s  d e c i d i t  a n a r  a 
la perruquer ia perquè et 
facin un pentinat especial, 
aquest és el moment. Si per 
contra penses pentinar-te tu 
mateixa, posa't en marxa.
- Ja estàs pentinada. Ara no 
oblidis buidar el teu rostre 
de cabell, almenys momen-
tàniament, per a procedir al 
maquillatge. Després ja ho 
retocaràs.
- Arriba el moment d'utilitzar 

MERCERIA - LLENCERIA
GÈNERES DE PUNT - CALÇATS

Canonge Baranera, 62 · Tel. 93 389 54 63
08911 Badalona
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el cosmètic imprescindible 
per a aconseguir un èxi t 
rotund en el nostre aspecte: 
els cosmètics flaix en forma 
d'ampolla monodosis. Més a 
baix t'expliquem com utilitzar-
los.
- Ara ja pots utilitzar el color. 
Cal començar pel fons de 
maquillatge, que ha de ser 
el més semblant al teu color 
natural de pell. Sobre ell pots 
fer alguna correcció, com 
per exemple de granets o 
d'ulleres, però deus difumi-
nar-les perfectament realit-
zant lleugers copets sobre els 
límits d'aquesta. També pots 
il·luminar algunes zones del 
rostre perquè tinguin major 
protagonisme. A continuació 
ja pots utilitzar la resta dels 
cosmètics de color tant per a 
ulls, les galtes i llavis.
- Perfuma't, vesteix-te i gaudeix 
de la festa, sens dubte seràs la 
més maca!

Tres idees que 
et poden ajudar
- És convenient preparar el 
rostre amb una higiene facial 
realitzada en un saló de belle-
sa. La pell resplendirà molt 
més i qualsevol cosmètic 
actuarà de forma més eficaç.
- Si et maquillaràs d'una forma 
especial, realitza una prova 
uns dies abans per a veure 
quin és el resultat.
- Guarda sempre en la teva 
bossa una barra de llavis per 
als retocs i uns pols translúcids 
per a neutralitzar possibles 
lluentors en el teu maquillatge 
durant la festa.
Els miraculosos 
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C/Sant Bru nº 2 entl. 1ª – 08911 Badalona 93.464.48.84 | amvinas@vinasabogados.com

Dret de família – Dret civil
Dret Col·laboratiu
Divorcis, Custòdies, Pensions
d’aliments, Execucions.

Divorcis express
Visites i tràmits online

www.vinasabogados.com
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productes flaix
L'efecte tensor de les ampolles 
flaix és capaç d'esborrar les 
petites arrugues d'expressió, 
"planxar" temporalment la super-
fície cutània, per la qual cosa la 
pell apareix tersa i uniforme. La 

seva acció es prolonga de 6 a 
8 hores (segons el producte) i 
entre els seus avantatges cal 
destacar que, a més, prolon-
guen de manera espectacu-
lar la durada del maquillatge. 
El seu ràpid poder d'actuació 

es deu als seus components, 
que inclouen sèrums d'origen 
biològic, polímers tensors així 
com components hidratants i 
proteics. En contacte amb la pell 
aquests elements aporten finor i 
lluminositat instantània.
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bellezaactiva.com  - amic.cat
Carrers il·luminats, la cançó 
"All I want for Christmas is 
you" de Mariah Carey sonant 
per tota la casa, anuncis de 
joguines en bucle... Doncs 
sí, el Nadal ja gairebé ha 
arribat i ens torna a portar una 
agenda plena de trobaments 
amb amics i familiars. Sens 
dubte, es tracta d'una època 

molt especial i, per això, els 
nostres estilismes han d'estar 
a l'altura. Mentre decideixes 
si ets més de vestit de vellut 
o metal·litzat, et portem les 
millors propostes de pentinats 
per al Nadal, amb les quals et 
convertiràs en la reina de totes 
les celebracions.
Monyo a baix, monyo a dalt
Hem de reconèixer que, 

encara que ens encanten les 
trenes, estem ja una mica 
saturades d'elles. Per això, 
aquest Nadal hem decidit 
canviar-les pels monyos, que 
són igual de bonics i, a més, 
més fàcils de crear.
Des de la marca eSalon ens 
proposen un elegant monyo 
baix que s'enrotlla amb el propi 
cabell. El resultat és simple 

50 51

 Prepara't per a brillar amb les 
 nostres propostes de pentinats 
 per al Nadal 
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però efectiu, perfecte per a 
esdeveniments tant de dia com 
de nit. Per a aconseguir aquest 
Low Wrap-Around Bun:
- Junta el cabell en una cua 
baixa a l'altura del clatell.
- Enrotlla el cabell per sota de 
la goma. Després, embolica 
la goma utilitzant els extrems 
del cabell i assegurant-los amb 
forquetes.
- Per a aconseguir un efecte 
més informal i bohemi, pessiga 
alguns flocs de la part de dalt 
per a destensar-los.
- També pots polvoritzar uns 
tocs d'esprai voluminitzador 
per a aportar volum i realçar les 
arrels, com Lift Mist d'eSalon. 
Un estil més atrevit i original 
és el que va realitzar l'equip 
de perruqueria de Redken 

durant la desfilada celebrada 
pel 25 aniversari de l'Instituto 
Europeo di Design. Es tracta 
d'un recollit amb línies rectes 
i definides que finalitza en 
un monyo alt inspirat en la 
tendència samurai. Per a 
aconseguir-ho:
- Pentina el cabell, aplica 
un protector tèrmic com Iron 
Shape 11 de Redken i allisa 
la cabellera amb una planxa.
- Fes una partició en la part 
super ior de la coroneta i 
recull amb una goma invisi-
ble. Repeteix aquest pas tres 
vegades més, agafant els flocs 
de tal manera que una cueta 
quedi just sota l'altra.
- Utilitza un esprai de fixació 
com Quick Dry 18 de Redken 
per a definir les particions de 

cada cueta i que quedin molt 
marcades.
- Amb el cabell sobrant, realit-
za un monyo i amaga la goma 
amb la cabellera restant. 
Assegura amb forquetes invisi-
bles.
- Per a acabar, aplica un esprai 
de lluentor com Shine Flash 02 
de Redken.

Forquetes i diademes
Els accessoris per al cabell 
han liderat les tendències 
capil·lars de l'any i per això no 
poden faltar en les pròximes 
celebracions.
En el cas de les forquetes, 
s'han convertit en el bàsic del 
moment per a qualsevol look, 
tant en cabelleres curtes com 
llargues. Perquè la seva missió 
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no és subjectar el cabell, sinó 
aportar un toc de distinció. 
Les veiem de tots els estils: 
amb perles, cristalls, petxi-
nes i també amb missatge, 
és a dir, paraules o noms que 
ens evoquen alguna cosa. 
Mario Anes, director artístic 

de Cotril España, ens explica 
que les forquetes es poden 
adaptar a nombrosos estils, 
però sempre llueixen millor 
en pentinats d'efecte mullat, 
cues i recollits baixos. A més, 
recomana agrupar diverses per 
a crear passadors i tocats amb 

elles. Finalment, apunta que els 
millors productes per a utilitzar 
en aquesta mena de pentinats 
són els que aporten lluentor i 
efecte polit, com la crema de 
pentinat Red Carpet de Cotril, 
o fixació efecte vinil, com el gel 
extrafort Absolute, també de 
Cotril.I si parlem d'accessoris, 
l'estrella absoluta d'aquest 
Nadal serà la maxi diadema. 
Les botigues estan plenes 
d'elles i totes les famoses les 
porten, des de María Pombo 
a la mateixa Kate Middleton. 
Les trobaràs de molts tipus: de 
vellut, tipus joia, amb perles, 
etc., la qual cosa et permetrà 
jugar molt amb els teus looks. 
A primera vista pot semblar una 
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Són Pedaços

Centro de Terapias Orientales
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Bones festesBones festesBones festes

Oci, gastronomia, serveis i compres.

Amb el suport

opció molt atrevida, però hi ha 
tants estils que serà impossible 
que no trobis, almenys, un que 
t'enamori. Pots lluir-la amb la 
cabellera recollida o solta, amb 
acabat llis o ondulat, ja que és 
una proposta molt versàtil. Les 
celebrities solen decantar-se 
per la ratlla al mig, però sobre 
això tampoc hi ha gens escrit. 
Ja saps, un dia una cosa i un 
altre dia una altra...

Pentinats per al Nadal que 
duren i duren
Si vols que el teu pentinat es 
mantingui intacte tota la nit, 
pren nota dels 6 consells que 
ens ofereix Eduardo Sánchez, 

director de Maison Eduardo 
Sánchez.
1- No et passis amb el xampú. 
El cabell, quan està molt net, 
no té textura, és massa suau 
i enormement difícil de treba-
llar. Per això és suficient que 
utilitzis una quantitat mínima 
de xampú en rentar-ho, per a 
aixecar l'arrel. Si optaràs per 
un recollit, millor no te'l rentis 
el mateix dia.
2- Evita el condicionador. 
Especialment s i  tens els 
cabells fins, perquè el condi-
cionador afegeix pes i fa més 
difícil treballar el pentinat. Si 
el cabell és molt sec, és millor 
optar per un esprai desenre-

dant e sense aclarit, en lloc del 
condicionador clàssic.
3- Assegura't que està comple-
tament sec. Perquè el pentinat 
sigui durador és fonamental 
que no quedin restes d'humitat 
abans de començar a treballar-
lo. Si el cabell no està comple-
tament sec, és fàcil que quedi 
aixafat, que s'enfonsi més fàcil-
ment i fins i tot que es crespi.
4- Acaba sempre amb aire fred. 
L'assecat ha de fer-se amb aire 
calent per a poder modelar el 
pèl, però sempre cal finalitzar 
amb un cop d'aire fred per a 
tancar la cutícula, marcar i fixar 
el pentinat.
5- Combina l'esprai de fixació 
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amb un sèrum o oli. L'esprai 
de fixació és indispensable 
perquè el pentinat es mantingui 
intacte durant hores, sobretot 
si es tracta d'un recollit. Però 
també et serà de gran ajuda 
aplicar amb els dits una mica 
de sèrum o oli, per a controlar 
l'encrespament i els petits pèls 
que poden arruïnar qualsevol 
look.
6- Mans fora. Encara que 
sembla el consell més senzill, 
sol ser el més difícil de seguir. 
Si et vas tocant el cabell, l'única 
cosa que aconseguiràs és 
embrutar-lo i omplir-lo d'olis 
que espatllaran molt abans el 
pentinat. 
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Us desitgem Bones Festes!

Bones 

Necessiteu despatx amb serveis per a una 
curta estada? Servei de contractació temporal 
de despatxos equipats i amb serveis.

L’espai ideal per als vostres esdeveniments 
presencials o híbrids. 

Veniu a conèixer l’auditori, sales polivalents 
i sales de reunions. Gaudiu d’uns espais 
totalment equipats i amb espectaculars vistes 
al mar i la ciutat.

Directori d’empreses del Barcelonès Nord.  
(www.reactivaciobadalona.cat)
 
Organització de jornades d’interès empresarial.
 
Informació sobre ajuts públics a empreses.
 
Impuls de l’Eix Besòs Circular, el projecte d’economia  
circular i simbiosi industrial adreçat a les empreses  
del Barcelonès Nord. 

Polígons industrials. Oferta de solars industrials,  
(ubicaempresa.amb.cat)  

i informació general (infopae.amb.cat),  
en col·laboració amb l’Agència Metropolitana  
de Desenvolupament Econòmic de l’AMB.

Reactivació Badalona, SA 
Badalona Centre Internacional de Negocis

www.bcin.cat     
A/e: bcin@bcin.cat
T. 93 464 80 00

NOVA 
INCUBADORA  

ESPECIALITZADES  
EN BIOTECNOLOGIA,  
SALUT DIGITAL  
I DISPOSITIUS MÈDICS

CENTRE D’EMPRESES

CENTRE DE CONVENCIONS

PROMOCIÓ ECONÒMICAAparcament gratuït per a 250 vehicles.

Punt de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Servei de catering.

Recepció.

Assistència tècnica.

Traducció simultània.

Domiciliació de societats.

Telefonia IP.

Paqueteria.

I molt més...

Amb el suport de:

@BCIN95 @BCIN95bcinbadalona

BONES FESTES!

BCIN.indd   1BCIN.indd   1 12/12/2022   9:59:0212/12/2022   9:59:02TENDENCIES.indd   54TENDENCIES.indd   54 12/12/2022   13:13:5412/12/2022   13:13:54



54 55

Bones 

Necessiteu despatx amb serveis per a una 
curta estada? Servei de contractació temporal 
de despatxos equipats i amb serveis.

L’espai ideal per als vostres esdeveniments 
presencials o híbrids. 

Veniu a conèixer l’auditori, sales polivalents 
i sales de reunions. Gaudiu d’uns espais 
totalment equipats i amb espectaculars vistes 
al mar i la ciutat.

Directori d’empreses del Barcelonès Nord.  
(www.reactivaciobadalona.cat)
 
Organització de jornades d’interès empresarial.
 
Informació sobre ajuts públics a empreses.
 
Impuls de l’Eix Besòs Circular, el projecte d’economia  
circular i simbiosi industrial adreçat a les empreses  
del Barcelonès Nord. 

Polígons industrials. Oferta de solars industrials,  
(ubicaempresa.amb.cat)  

i informació general (infopae.amb.cat),  
en col·laboració amb l’Agència Metropolitana  
de Desenvolupament Econòmic de l’AMB.

Reactivació Badalona, SA 
Badalona Centre Internacional de Negocis

www.bcin.cat     
A/e: bcin@bcin.cat
T. 93 464 80 00

NOVA 
INCUBADORA  

ESPECIALITZADES  
EN BIOTECNOLOGIA,  
SALUT DIGITAL  
I DISPOSITIUS MÈDICS

CENTRE D’EMPRESES

CENTRE DE CONVENCIONS

PROMOCIÓ ECONÒMICAAparcament gratuït per a 250 vehicles.

Punt de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Servei de catering.

Recepció.

Assistència tècnica.

Traducció simultània.

Domiciliació de societats.

Telefonia IP.

Paqueteria.

I molt més...

Amb el suport de:

@BCIN95 @BCIN95bcinbadalona

BONES FESTES!

BCIN.indd   1BCIN.indd   1 12/12/2022   9:59:0212/12/2022   9:59:02TENDENCIES.indd   55TENDENCIES.indd   55 12/12/2022   13:13:5512/12/2022   13:13:55



estasdemoda.com  - amic.cat
Recreeu el famós escenari bíblic 
i decoreu la vostra llar aquest 
Nadal d’una forma especial.
A l’hora de muntar un pessebre, 
podeu recórrer al més bàsic o bé 
al més elaborat. És a dir, podeu 
col·locar les figures fonamen-
tals de la Mare de Déu, Sant 
Josep i el nen Jesús, o podeu 
anar afegint-hi figures i tota la 
cerimònia.
Figures clau que podeu trobar? 
N’hi ha algunes com el caganer 
i els tres Reis d’Orient muntats 
en camell. I després hi podeu 
afegir més personatges: des 
de les dones que van al riu a 
recollir aigua, els pelegrins que 
van a veure el nen, els animals 
de granja... Si a això hi afegiu 
les casetes, el molí, els arbres, 
el riu i les parets muntanyoses, 

al final recreareu un escenari de 
l’Orient Pròxim a començaments 
del segle I.
El pessebre s’acostuma a 
muntar al rebedor, ja que està 
exposat per als nostres visitants.
Alguns trucs: el riu podeu 
crear-lo amb paper d’alumini, 
col·locant a les vores unes 
pedretes i posant-hi un pont a 
sobre. La foguera, per fer-la més 
realista, ha de tenir a sota una 
llumeta vermella. Per realçar 
l’efecte visual de l’escena, 
podeu deixar caure uns quants 
flocs de neu de suro blanc. Els 
Reis d’Orient van al final de tot 
i cada dia que passa de les 
festes de Nadal es van apropant 
cap al portal, de forma que el 6 
de gener els hàgiu situat just 
a temps davant del portal de 
pessebre.
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 Que no hi falti el pessebre 

 
TREURE FOTOS DEL MÒBIL

CONFIGURAR TV o DVD

ORDENAR canals TV

ENTENDRE  FUNCIONAMENT

DISPOSITIUS ELECTRÒNICS

DONAR ALTA La Meva Salut

ARREGLAR ORDINADORS

690 75 72 32
Em dic Marc

AJUDANT TECNOLÒGIC

Truca'm o escriu-me
i veiem com et puc ajudar! 

*Visites a domicili a Badalona Centre. 
Consultar desplaçament a altres zones.
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Eva Remolina  - amic.cat
Tradicionalment eren només 
vuit els rens que acompan-
yaven a Santa Claus en la 
seva àrdua tasca de repartir 
regals la nit de Nadal: quatre 
femelles situades a l'esquerra 
(Cometa, Acròbata, Tro i 
Coratjosa i quatre mascles 
a la dreta (Cupido, Llampec, 
ballarí i Juganer). Rudolph, 
l'únic dels rens de color blanc 
i de nas vermell amb llum, no 
apareix fins a 1939, a partir d'un 
relat de Robert L.Mays, titulat 
"Crhistmas Story". Aquests 
rens màgics i amb capacitat 
per a volar, són els altres herois 
de la vigília nadalenca. Però 

què sabem realment d'aquests 
animals?
Els rens (Rangifer Tarandus) són 
de la família dels Cèrvids, encara 
que es diferencien d'aquests 
que tant les femelles com els 

mascles llueixen cornamen-
tes, encara que les d'ells són 
més grans i ramificades. Aquest 
mamífer és conegut també amb 
el nom de Caribú en la zona 
d'Amèrica del Nord. Aquests 

Els Rens i el Nadal. Per què ells?
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exemplars mesuren entre 180 
i 190 cm de llarg, de 110 a 140 
cm d'alt i pesen prop dels 300 
quilos. S'alimenten bàsica-
ment de baies, bolets, herbes, 
i fins i tot de les mudes de les 
seves pròpies banyes. Habiten 
majoritàriament en el nord de 
Fennoscàndia, Groenlàndia, 
Rússia, Noruega, Suècia, el 
Canadà i Alaska. El seu pèl és 
espès i aspre, i les seves potes 
també estan cobertes de pèl, 
per a poder caminar sobre el 
gel i la neu. 

58

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

Necessitem mantes per ajudar a passar 
l'hivern a les protectores d'animals

badalona.cat

Les mascotes NO són joguines.
NO compris!

ADOP TA amb responsabilitat.

Més informació:

A/e: Benestar_Animal@badalona.cat
Tel. 93 483 27 77
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Floresyplantas.net  - amic.cat
L'origen del Chrysanthemum a 
Europa prové de les colònies 
asiàtiques des d'on van ser 
portades pels mariners del que 
començava a ser l'Imperi Brità-
nic. Ja era àmpliament recone-
guda a Àsia i hi havia estat molt 
utilitzada des del segle VI aC. 
A Espanya, es comercialitzen 
en arranjaments florals i com 
a planta en test, amb diverses 
plantes pinçades per a afavorir 
la seva brotada i per això és 
una planta densa i molt florida.. 
Les flors de Crisantem gaudei-
xen de valors extrems segons 
els països. Així, mentre al Japó 
en el segle VIII es va convertir 

en la flor de l'imperi, a Espan-
ya, Itàlia, Bèlgica o Àustria, 
es vincula al Dia de tots els 
Sants, coneixent-se popular-
ment com "la flor dels morts". I 
en uns altres, com Alemanya, 
els Crisantems de color blanc, 
decoren les cases per Nadal 
per a rebre al nen Jesús. El 
nom d'aquesta flor va néixer 
en 1753 i va ser a càrrec del 
botànic suec Karl Linnaeus. El 
seu nom procedeix dels termes 
grecs chrysos i anthemon, que 
signifiquen flor d'or i es referien 
al color original de l'espècie. De 
tots els països, el Japó és el 
més compromès amb aquesta 
flor, la qual gaudeix d'un festival 

anual al setembre. Fins i tot va 
arribar a estar representada en 
les armes imperials, la bande-
ra, el passaport i era l'emblema 
que portaven els samurais en 
el cinturó.

60 61

 Els Crisantems 
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Quercus jardiners
No naixem ensenyats, per això 
a Quercus Jardiners ens hem 
proposat crear una una guía 
per a jardiners principiants. Hem 
reunit una sèrie de consells que 
us poden anar molt bé per cuidar 
totes les vostres plantes, arbres, 
flors, gespa, etc. 

Deixa de ser un mata-plantes
Tens una plaga? No saps com 
reviure un cactus que sembla 
que ha fet l'últim suspir? Vols fer 
tu mateix el manteniment del teu 
jardí? Doncs no "et tallis".

Manaments per al 
manteniment del teu jardí
Bàsicament són 5 les claus per 
a fer el manteniment del teu 
jardí: controla les males herbes, 
abona periòdicament, contro-
la les plagues i realitza podes 
regularment.
El cinquè consell és no malgas-
tar aigua y controlar el reg. 
Nosaltres sempre recomanem 
instal·lar reg automàtic. Però 

si no fos possible, cal tenir en 
compte la necessitat d'aigua de 
cada planta o de cada zona del 
jardí. Intenta tenir les plantes 
amb les mateixes necessitats 
juntes per no inundar una zona 
del jardí que no necessita tanta 
aigua.

Quines plantes 
compro aquest Nadal?
I no podiem acabar sense parlar 
de les plantes de Nadal. És 
típic regalar una Poinsettia en 
aquesta època de l’any, però si 
vols ser original, pots comprar 
Grèvol, Vesc, Nandina, Estrella 
de cavaller, Cactus de Nadal o 
Roses de Nadal.
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No siguis un mata-plantes, 
converteix-te en un planta-adepte
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La proximitat del mar fa que 
ben rarament hi nevi a Badalo-
na i, menys encara, que la 
neu quedi als carrers. L'última 
nevada a Badalona que recor-
daran les nostres retines és 
la del 8 del març del 2010. En 
aquella ocasió no hi va haver 
cap barri que se salvés de la 
neu. Els gruixos de neu van 

62 63

 60 anys de la gran nevada del 62 

anar dels 5 cm de la platja 
dels Pescadors fins als 25 cm 
mesurats al capdamunt de la 
Coscollada. No obstant això, 
al Nadal de l'any 1962 sí que 
va nevar de veritat. Enguany 
es compleixen seixanta anys 
d'una nevada que va quedar 
en el record de tots els badalo-
nins. Era el 24 de desembre 

de 1962, en acabar la Missa 
del Gall, va començar a caure 
aiguaneu i, seguidament, una 
tempesta de neu es va preci-
pitar sobre la ciutat badalo-
nina. 24 hores de neu i fred 
que van deixar tota Badalona 
completament blanca regis-
trant-se un metre de neu en 
algunes zones. La ciutat va 
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quedar incomunicada durant 
diversos dies: estava tallat el 
trànsit de vehicles, autobusos 
i tramvies i les vies del tren 
van quedar sota la neu. Els 
veïns van sortir al carrer amb 
pales per obrir camins i poder 
sortir de casa seva. Malgrat 
tot, no es van haver de lamen-
tar desgràcies personals, 

62 63

només fractures per caigu-
des. Algunes persones que 
havien anat a celebrar Nadal 
amb els seus familiars, no van 
poder tornar a casa. Durant 
dos dies Badalona va quedar 
incomunicada. Tot i les dificul-
tats, alguns veïns van aprofitar 
els carrers amb més pendent 
com el Temple i Coll i Pujol per 

treure els esquís. Només els 
més grans de la casa recor-
daran una nevada totalment 
històrica que deixa imatges 
de pel·lícula i que si no fos per 
les fotografies que es van fer 
ens costarien molt d'imaginar. 
Les imatges formen part del 
fons fotogràfics de l 'Arxiu 
d'Imatges del Museu.

Fotos: Museu de Badalona
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Informació actualitzada a:

  @culturabdn      
  @culturabdn      
  @culturaBDN     
  @culturaBDN

Més informació a:

badalona.cat 
agendacultural.badalona.cat

Fira de Nadal 
Del 25 de novembre al 24 de desembre -  durant tot el dia / pl. de Pompeu Fabra

Nadal divers i inclusiu
3 de desembre -  de 10 a 14 h / pl. de Plana

La fada de la llum, encesa de l’arbre de Nadal
5 de desembre -  18.30 h / pl. de la Vila

Concert de Gisela
amb l’espectacle Concert Kids

5 de desembre -  20 h / pl. del President Tarradellas

Fira de Nadal al Gorg
Del 5 de desembre al 8 de gener -  durant tot el dia / pl. del President Tarradellas

Fira de Nadal a Lloreda
Del 16 de desembre al 8 de gener -  durant tot el dia / pl. de Lloreda

Fira de Nadal a Llefià
Del 16 de desembre al 8 de gener -  durant tot el dia / pl. de Trafalgar

Tastets dels Pastorets
a càrrec de La Dramàtica del Círcol

11 de desembre -  12 h / pl. del President Tarradellas

13 de desembre -  17.30 h / Biblioteca Pomar

14 de desembre -  17.30 h / Biblioteca Llefià - Xavier Soto

15 de desembre - 17.30 h / Biblioteca Sant Roc

Cal inscripció prèvia. Més informació a badabiblios.cat

Inauguració del pessebre tradicional  
i de la 24a Mostra de Pessebres de Badalona
13 de desembre -  19 h / pl. de la Vila

Exposició perfumeria Parera. 100 anys de Varon Dandy
Del 15 de desembre al 14 de maig / Museu de Badalona

Nadal gran
Pl. del President Tarradellas - Fira de Nadal al Gorg 

15 de desembre -  de 10 a 12 h
Masterclass de gimnàstica amb gent gran

-
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19 de desembre -  de 17 a 19 h
Nadal rock, el concert de la teva vida, a càrrec de la Unió de Corals de Badalona

20 de desembre -  de 10.30 a 12 h 
Voces, dansa i cançó en directe 

Cursa Sant Silvestre Racc Badalona
18 de desembre -  9 h / sortida des de l’av. d’Alfons XIII (davant del Palau Municipal 
d’Esports)

Cursa familiar La Nadalenca
24 de desembre -  11 h / sortida des de la Rambla (monument de Roca i Pi)

Patis oberts a les escoles
Del 27 al 31 de desembre i 2, 3, 4, 5 i 7 de gener      
D’11 a 14 h (consulteu el llistat d’escoles a badalona.cat)

Primer bany de l’any
1 de gener -  12 h / platja de la Marina

Taller Contes sota el tió
Contacontes amb perspectiva de gènere

17 de desembre -  de 17 a 18 h / pl. del President Tarradellas 

Presentació de la programació de Reis
Concert d’El Pot Petit
amb l’espectacle Vull cantar i vull ballar

17 de desembre -  18 h / pl. del President Tarradellas

Bústies reials
Del 22 de desembre al 6 de gener
VISITA DELS TURNEMIS A LES BÚSTIES REIALS:

28 i 29 de desembre -  d’11 a 13 h / c. de Pomar de Baix amb c. de la Riera de Canyadó  
/ pl. del President Tarradellas / pl. d’Antònia Boada i Ros

3 i 4 de gener -  d’11 a 13 h / pg. de la Salut / pl. de Lloreda / pl. dels Andes

Taller de fanalets
a càrrec de Joan Sallas

19 de desembre -  18 h / Biblioteca Sant Roc

-

-

20 de desembre -  17.30 h / Biblioteca Canyadó i Casagemes - Joan Argenté

20 de desembre - 17.30 h / Biblioteca Lloreda

21 de desembre -  18 h / Biblioteca Llefià - Xavier Soto

2 de gener -  17 h / Biblioteca Pomar

5 de gener -  12 h / Sala Josep Uclés, Centre Cultural El Carme

Conte i crida als reis
a càrrec de Sus4 Companyia. Dramatúrgia i direcció: Júlia Cortina

27 de desembre - 17.30 h / Biblioteca Canyadó i Casagemes - Joan Argenté

29 de desembre -  12 h / Sala Josep Uclés, Centre Cultural El Carme

2 de gener -  17.30 h  / Biblioteca Llefià - Xavier Soto

3 de gener -  17.30 h / Biblioteca Lloreda

4 de gener -  12 h / pl. del President Tarradellas

4 de gener -  17.30 h / Biblioteca Pomar

5 de gener -  11 h / Biblioteca Sant Roc

Cal inscripció prèvia. Més informació a badabiblios.cat

Campament reial
29 i 30 desembre i 2, 3 i 4 gener - de 17 a 21 h / parc de Can Solei i de Ca l’Arnús

Reserva d’entrades a partir del 19 de desembre a agendacultural.badalona.cat (activitat gratuïta)

Fàbrica de  joguines i turnemis
2, 3 i 4 gener -  de 17 a 21 h / Centre Cultural l’Escorxador - Nau 3 
Reserva d’entrades a partir del 19 de desembre a agendacultural.badalona.cat (activitat gratuïta)

Visita al vaixell i als camarots dels Reis d’Orient
2, 3 i 4 de gener -  d’11 a 14 h i de 17 a 20 h / Moll de Capitania, Port de Badalona

En algunes activitats cal inscripció prèvia a marinabadalona.cat (activitat gratuïta) 

Rebuda de ses majestats els Reis d’Orient
5 de gener -  16.30 h / pl. de Capitania, Port de Badalona

Cavalcada de Reis
5 de gener -  18 h / inici del recorregut a l’av. Pius XII amb c. de Ramiro de Maeztu

-
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19 de desembre -  de 17 a 19 h
Nadal rock, el concert de la teva vida, a càrrec de la Unió de Corals de Badalona

20 de desembre -  de 10.30 a 12 h 
Voces, dansa i cançó en directe 

Cursa Sant Silvestre Racc Badalona
18 de desembre -  9 h / sortida des de l’av. d’Alfons XIII (davant del Palau Municipal 
d’Esports)

Cursa familiar La Nadalenca
24 de desembre -  11 h / sortida des de la Rambla (monument de Roca i Pi)

Patis oberts a les escoles
Del 27 al 31 de desembre i 2, 3, 4, 5 i 7 de gener      
D’11 a 14 h (consulteu el llistat d’escoles a badalona.cat)

Primer bany de l’any
1 de gener -  12 h / platja de la Marina

Taller Contes sota el tió
Contacontes amb perspectiva de gènere

17 de desembre -  de 17 a 18 h / pl. del President Tarradellas 

Presentació de la programació de Reis
Concert d’El Pot Petit
amb l’espectacle Vull cantar i vull ballar

17 de desembre -  18 h / pl. del President Tarradellas

Bústies reials
Del 22 de desembre al 6 de gener
VISITA DELS TURNEMIS A LES BÚSTIES REIALS:

28 i 29 de desembre -  d’11 a 13 h / c. de Pomar de Baix amb c. de la Riera de Canyadó  
/ pl. del President Tarradellas / pl. d’Antònia Boada i Ros

3 i 4 de gener -  d’11 a 13 h / pg. de la Salut / pl. de Lloreda / pl. dels Andes

Taller de fanalets
a càrrec de Joan Sallas

19 de desembre -  18 h / Biblioteca Sant Roc

-

-

20 de desembre -  17.30 h / Biblioteca Canyadó i Casagemes - Joan Argenté

20 de desembre - 17.30 h / Biblioteca Lloreda

21 de desembre -  18 h / Biblioteca Llefià - Xavier Soto

2 de gener -  17 h / Biblioteca Pomar

5 de gener -  12 h / Sala Josep Uclés, Centre Cultural El Carme

Conte i crida als reis
a càrrec de Sus4 Companyia. Dramatúrgia i direcció: Júlia Cortina

27 de desembre - 17.30 h / Biblioteca Canyadó i Casagemes - Joan Argenté

29 de desembre -  12 h / Sala Josep Uclés, Centre Cultural El Carme

2 de gener -  17.30 h  / Biblioteca Llefià - Xavier Soto

3 de gener -  17.30 h / Biblioteca Lloreda

4 de gener -  12 h / pl. del President Tarradellas

4 de gener -  17.30 h / Biblioteca Pomar

5 de gener -  11 h / Biblioteca Sant Roc

Cal inscripció prèvia. Més informació a badabiblios.cat

Campament reial
29 i 30 desembre i 2, 3 i 4 gener - de 17 a 21 h / parc de Can Solei i de Ca l’Arnús

Reserva d’entrades a partir del 19 de desembre a agendacultural.badalona.cat (activitat gratuïta)

Fàbrica de  joguines i turnemis
2, 3 i 4 gener -  de 17 a 21 h / Centre Cultural l’Escorxador - Nau 3 
Reserva d’entrades a partir del 19 de desembre a agendacultural.badalona.cat (activitat gratuïta)

Visita al vaixell i als camarots dels Reis d’Orient
2, 3 i 4 de gener -  d’11 a 14 h i de 17 a 20 h / Moll de Capitania, Port de Badalona

En algunes activitats cal inscripció prèvia a marinabadalona.cat (activitat gratuïta) 

Rebuda de ses majestats els Reis d’Orient
5 de gener -  16.30 h / pl. de Capitania, Port de Badalona

Cavalcada de Reis
5 de gener -  18 h / inici del recorregut a l’av. Pius XII amb c. de Ramiro de Maeztu

-
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Neules i torrons formen part de 
la gastronomia festiva catalana, 
sobretot vinculada al Nadal, 
des del segle XIII. Alguns 
monestirs elaboraven torrons 
ja des dels primers temps, tal 
com certifica el fet que surt en 
un inventari del Monestir de 
Pedralbes del 1937. Enguany, 
el badaloní Jordi Canals ha 
elaborat per al Monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra de Badalo-
na unes "roques", neules farci-
des, i uns torrons de cacau i 
licor murtra en record a aquesta 
tradició monàstica. Estarà a la 
venda a les botigues "canals" 
del carrer Canonge Baranera 
50 i Arbres 50.

La pau i el silenci 
de Sant Jeroni de la Murtra
Aquests torrons naturals 

La plaça de la Vila ja està vesti-
da per Nadal: primer l'arbre, 
després encenem les llums 
i només hi falta el pessebre. 
L'obra de l'entitat Amics del 
Pessebre de Badalona, estarà 
instal·lat fins al divendres 6 
de gener de 2023 i es pot 
visitar diàriament entre les 8 
i 23 hores. Encara que ja fa 
més dies que es pot visitar, 
amagat a les profunditats de 
la sala d'exposicions El Refugi 
de la mateixa plaça de la Vila hi 
trobem la 24a Mostra de Pesse-
bres. En ella es poden veure 
els diorames creats i construïts 
per l'Associació Amics del 
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 Ja podeu visitar els pessebres
 de la plaça de la Vila 

 Els torrons naturals inspirats en el 
 Monestir de Sant Jeroni de la Murtra 

conviden a experimentar "la 
pau i el silenci en visitar el 
Monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra", segons s'explica en 
una inscripció en el mateix 
torró. La quietud i calma del 
monestir li ha fet guanyar el 
nom de "monestir del silenci", 

Pessebre de Badalona que 
il·lustren les representacions 
més tradicionals del pesse-

malgrat que a pocs minuts hi 
ha dues de les ciutats més 
poblades de Catalunya. Situat 
al barri del Canyet va estar 
construït durant els segles 
XV fins al XVII i des del 2014 
és un Bé Cultural d'Interès 
Nacional.

bre en diferents paisatges de 
Badalona i d'altres indrets de 
Catalunya i del món. 
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Podia semblar una moda 
passatgera, però el "running" 
segueix més actiu que mai. La 
passió per córrer no s'atura per 
Nadal i a Badalona hi haurà 
dues curses durant aquestes 
dates.

Cursa de Sant Silvestre
18 de desembre
La tradicional cursa de Sant 
Silvestre de Badalona enguany 
serà el 18 de desembre a les 9 h. 
Amb sortida des de l'Av. d'Alfons 
XIII, davant del Palau Municipal 
d'Esports, combinarà l'esport 
amb el lleure. La cursa tindrà 
un circuit de 10 i 5 quilòmetres 
totalment plans passant pels 
carrers més cèntrics de la ciutat 
acabant a la Rambla del Gorg. 
Com és tradició, l'entitat organit-
zadora convoca el concurs a la 
millor disfressa. A més, la cursa 
també té una causa solidària, 
ja que amb la inscripció online 
es podrà col·laborar amb la 
Creu Roja del Barcelonès Nord i 
ajudar als col·lectius més vulne-
rables. Enguany també torna 
la Sant Silvestre Racc Kids, 
amb distàncies de les diferents 
categories escolars. Una cursa 
que es disputarà a la Rambla 
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 La Sant Silvestre i La Nadalenca: les dues 
 curses badalonines per fer baixar els torrons 

del Gorg de Badalona a les 
11:30, una vegada que finalitzi 
les curses dels adults.
 
La història de la Sant Silvestre
La Sant Silvestre més antiga de 
Catalunya existeix des de fa més 
de 40 anys a Masnou. Aquest 
26 de novembre es celebrarà 
la 43a edició d'aquesta cursa 
de 5km. Però, si ens hem de 
remuntar als seus orígens, 
la història de la Sant Silves-
tre està protagonitzada per 
Cásper Líbero. Aquest perio-
dista brasiler va decidir crear 
una carrera nocturna inspirada 
en una carrera que se solia fer 
a París durant la Nit d'Any Nou. 
Així, va ser el 31 de desem-

bre de 1925 a les 23.40 hores 
que es va realitzar la primera 
Correguda de São Silvestre 
a São Paulo, que va culminar 
l'endemà 1 de gener de 1926. 
Des de llavors, la popularitat de 
la carrera ha crescut fins a tal 
punt de considerar-se entre les 
carreres més populars a nivell 
internacional. A tot l'estat cada 
any es celebren més de 200 
curses de Sant Silvestre.

La Nadalenca
24 de desembre
El 24 de desembre a les 11 
h es donarà el tret de sorti-
da de La Nadalenca. Aquesta 
festa esportiva pretén omplir 
la Rambla de barrets vermells 
per indicar al Pare Noel que 
el 25 de desembre ha de venir 
a deixar regals i felicitat per a 
tots. La sortida serà des de la 
Rambla, davant del monument 
de Roca i Pi, i el recorregut serà 
de 3km per la Rambla i Passeig 
Marítim de Badalona. Aquesta 
cursa va destinada a famílies 
i amics i, encara que hi haurà 
premis pels primers a arribar, 
està plantejada també com a 
una passejada.

Edició del 2019 de la Cursa de Sant Silvestre. Foto: santsilvestre.com

Primera edició de la cursa de Sant Silvestre a São Paulo
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Q u a n  s ' a c o s t e n 
a q u e s t e s  d a t e s 
arriba l'hora de pensar 
e n  re g a l s ,  o  p e t i t s 
detalls, per a regalar a 
les persones que més 
estimem. És el moment 
de fer llistes, de veure que 
podem regalar a qui, pensar 
idees originals i que alhora 
agradi a la persona que hem 
triat fer el regal. Des del 
TOT, com cada Nadal, hem 
fet un llistat actualitzat de 
regals molt singulars, que 
tenen en comú la ciutat de 
Badalona. Són idees per 
"fer ciutat" i comprar al 
comerç de proximitat.   

Llibre 
"Amoramar"  
Catàleg de l'exposició del mateix 
nom exhibida al Museu des del 
10 de març al 17 d'abril del 2022. 
La mostra , desenvolupada a 
partir d'una proposta del dissen-
yador Albert Isern, aporta una 
visió particular de Badalona i el 
mar. Un bon treball dels autors 
Albert Isern, Carles González i 
Nogueras, Carol Isern, Francesca 
García, M. Dolors Nieto, Marga-

rida Abras i Mari Carmen Aymar. 

Calendari 2023 
del Museu de
Badalona 
Ja podeu adquirir a la 
botiga del Museu el calendari 
2023 de fotografies antigues de 
la ciutat de Badalona, que publica 
l'editorial Efadós. L'edició, en la qual col·labora el Museu, reuneix 
algunes de les imatges recollides amb motiu de la publica-
ció del llibre L'Abans de Badalona. Recull gràfic 1888-1965.   

Edu Esteve presenta "La Primavera" 
Aquest 2022 ha estat l 'any de l  cantant badaloní  Edu 
Esteve, gràcies a la seva participació al programa talent 

de TV3. A l'espera del seu segon treball discogràfic aquests 
dies ho està petant amb el seu avançament "La Primave -

ra". El podreu comprar a les principals plataformes digitals. 
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 Idees per regalar 
 "Badalona" aquest Nadal 
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La Venus 
de Badalona per 

llepar-se els dits  
A la bombone-
ria Almera han 
ideat poder fer 
ciutat i degustar 
la nostra Venus 
de Badalona en 

format de xocola-
ta blanca. La figura, 

realitzada en marbre, 
és de petites dimensions, 

amb uns 28 centímetres d'alçada, 
que representa la dea Venus, deïtat femenina de 

l'amor, la bellesa i la fecunditat, recol-
zada sobre la cama esquerra. 

El darrer dimoni 
en forma de 

cartró 
T e n i e m 
g a n es ,  e ls 
badalonins 
i  b a d a l o -
n i n e s ,  d e 
c r e m a r 
e l  d i m o n i 

aquest 2022. 
Milers de perso-

nes van aplegar-se 
a la Rambla, la nit del 

10 de maig, per veure cremar el nostre dimoni. 
Com sempre a la botiga Ona, al carrer Sant 
Pere, trobareu el dimoni en forma de cartró. 

Llibre "Les fàbriques perdudes de la façana marítima"  
Magnífic i acurat recull de la història de les principals fàbriques de la 
façana marítima badalonina com són les corderies Ribó, Domènech i 
Garriga, la Unió Vidriera d'Espanya, la CAMPSA, la CACI, Lorilleux o G. 

de Andreis M.E., per dir-ne només algunes. El llibre el podeu comprar 
a la botiga del Museu de Badalona. 

Lots de Nadal 
amb produc-
tes badalo-
nins  
A  m o l t s 
e s t a b l i -
ments de 
la ciutat 
trobareu 
p r o d u c -
tes fets a 
la ciutat . A 
la bomboneria 
Almera, del carrer 
de Mar, trobareu produc-
tes molt badalonins, com lots de Nadal amb 
torrons i ampolles d'Anís del Mono. Trobareu 
productes aptes per a totes les butxaques.
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Entra-
des 
per els 
Pastorets 
del Círcol 
C o n e i x e s  e n 
Lluquet i en Rovelló? I en Jeremies, la 
Isabeló, en Satanàs i en Llucifer amb el seu 
seguici de fúries de l'infern? Acompanya'ls 
un any més i gaudeix de les festes nadalen-
ques a Badalona. Més de cent anys fent 
Pastorets al Círcol. No t'adormis perquè 
les entrades volen! 
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Oriol Rodríguez Ballester

L’any 2022, des del punt de 
vista meteorològic, ha estat 
excepcional. Passi el que passi 
des d’ara fins al 31 de desem-
bre, acabarà sent l’any més 
càlid viscut a Badalona des que 
hi ha dades de manera conti-
nuada (1968). De fet, tampoc 
no hi ha antecedents d’un any 
tan calorós com aquest durant 
la primera meitat del segle 
XX, tal com ho mostren les 
dades de l’Observatori Fabra 
de Barcelona. Sens dubte, 
aquesta és una mostra més 
del canvi climàtic d’origen 
antropogènic que estem vivint. 
Això no vol dir que l’any vinent 
o l’altre hagi de fer tanta calor 
com enguany o més, ni de bon 
tros. Cal tenir en compte que 
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 2022: continua la sequera en 
 el que ha estat l’any més càlid  
 mai registrat a Badalona 

 Balanç Meteo 2022 

l’ascens de la temperatura no 
és continu, sinó que es van 
intercalant anys més càlids 
i anys més frescos, encara 
que els primers seran cada 
vegada més freqüents. Tenint 
en compte que queda gairebé 
un mes per a tancar l’any, es fa 
difícil saber del cert quina serà 
la temperatura mitjana anual. 
Ara bé, sense cap mena de 
dubte quedarà per sobre dels 
17,6 °C dels anys 1989 i 2021. 
És probable que acabi voltant 
els 18 °C. Es tracta d’un registre 
clarament superior a la mitja-
na del període de referència 
1991-2020, que és de 16,9 °C. 
L’altra gran protagonista ha 
estat la sequera. El dèficit de 
pluja el portem arrossegant 
des de finals de la primavera 

del 2020. Dos anys i mig amb 
molta menys precipitació de 
l’habitual. Tot just començar 
desembre dúiem acumulats 
320 mm. Per poc que aquest 
darrer mes del 2022 sigui 
relativament normal pel que 
fa a pluja, podríem acabar 
l’any entorn els 360 mm. Això 
correspondria a menys de dos 
terços de la precipitació que 
acostuma a haver-hi a Badalo-
na en tot un any, i seria el segon 
any consecutiu sense assolir la 
marca dels 400 mm. La pluja 
dels mesos de març i agost 
ha servit per a camuflar molt 
lleugerament la gravetat de 
la sequera actual. En aquest 
sentit, fins al dia d'avui, el pic 
de la sequera va ser a principis 
de setembre del 2021, quan es 
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va registrar un mínim 226 mm 
acumulats en 365 dies, concre-
tament entre el 10 de setembre 
de 2020 i el 9 de setembre 
de 2021. Malgrat que la situa-
ció no és tan extrema com 
llavors, actualment continuem 
immersos en una sequera molt 
intensa, i caldria recular fins 
a la primera meitat del segle 
XIX per a trobar un precedent 
semblant. Tot i aquesta seque-
ra, la majoria dels episodis 
meteorològics destacables 
han estat relacionats amb la 
precipitació. Per començar, la 
nevada anecdòtica que hi va 
haver a la Serralada de Marina 
el 3 d'abril. Al llarg d'aquell 
migdia, la neu va fer acte de 
presència de manera feble per 
sobre dels 250-300 metres 
d'altitud. No va arribar a agafar, 
però veure nevar en aquests 
moments de l'any és un fet molt 
poc habitual, a casa nostra. 
Curiosament, aquella jornada 
va ser la més freda de l'any, 
més fins i tot que els dies de ple 
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hivern. També pel mes d'abril, 
coincidint amb la diada de Sant 
Jordi, hi va haver una tongada 
de tempestes remarcables. 
No va ser tant per la quantitat 
de pluja recollida, sinó perquè 
van anar acompanyades de 
calamarsa i de ratxes fortes 
de vent. En un dia tan assen-
yalat com Sant Jordi i amb les 

parades i tendals instal·lats 
als carrers de la ciutat, hi va 
haver diverses incidències. 
Ara bé, les tempestes més 
intenses les vam tenir el mes 
d'agost. Feia anys que la recta 
final d'estiu no era tan moguda 
com enguany. Hi va haver tres 
aiguats destacables, concreta-
ment els dies 5, 21 i 31. En totes 
tres ocasions es van acumular 
més d'una vintena de litres per 
metre quadrat en poca estona. 
Pluja a banda, en el primer dels 
xàfecs també va ser remar-
cable la ventada, amb ratxes 
que van superar els 70 km/h. 
En el segon dels aiguats, el 
fet noticiable va ser la pedra, 
de més de 2 centímetres de 
diàmetre. Caldria recular fins 
a l'agost del 2002 per a trobar 
un episodi de pedra similar. I 
finalment, la tempesta del 31 
d'agost va provocar la rierada 
més important de l'any, si bé 
no es van produir incidències 
gaire rellevants.

Precipitació diària (barres blaves) i acumulada (línia negra) al llarg de l’any 
2022, i precipitació acumulada mitjana per al període 2008-2021 (zona 
ombrejada).

Temperatura mitjana diària (línia verda) al llarg de l’any 2022, i temperatura 
mitjana (línia grisa) i rang de la temperatura (valor màxim i mínim, zona 
ombrejada) per a cadascun dels dies de l’any del període 2009-2021.

Imatge d’un llampec d’una de les 
nombroses tempestes que hi va 
haver durant el mes d’agost.
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Fundada per Joan Parera 
l'any 1912, la marca Perfu-
meria Parera va crear el seu 
producte estrella Varon Dandy. 
L'empresa amb seu a Badalo-
na s'identificava, entre altres 
productes, com una colònia, 
una loció i un fixador. Pionera 
en el seu camp, va ser una de 
les primeres línies de perfume-
ria, si no la primera, adreçada 
al gènere masculí. Va tenir 
una enorme acceptació i es va 
vendre a molts països, sobre-
tot de Llatinoamèrica.Ara, el 
Museu de Badalona li dedica 
l'exposició Perfumeria Parera. 
100 anys de Varon Dandy 
i el llibre que l'acompanya. 
Aquesta exposició i llibre són 
el fruit d'una llarga recer-
ca por tada a terme per la 
historiadora Núria Casals 
per iniciativa del Museu de 
Badalona. Del 15 de desem-
bre del 2022 al 14 de maig del 
2023 la mostra tracta de resse-
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 100 anys de Varon Dandy: 
 l'exposició del Museu de Badalona 

guir la trajectòria i l'evolució de 
Perfumeria Parera, que va ser 
la indústria badalonina més 
destacada del sector i una 
de les més importants de tot 
el país. L'exposició, a banda 
de peces i documents dels 
fons del Museu de Badalona, 
reuneix un conjunt de flascons, 
envasos de cosmètics i altres 
objectes procedents de diver-
ses col·leccions particulars, 
que també apareixen repro-
duïts a la publicació.L'emblema 
de la marca el forma un barret 
de copa, un bastó i un guant, 
amb la voluntat de transmetre 
al consumidor que el seu ús 
representava l'elegància en 
un home. Va esdevenir una 
fragància assequible per a 
moltes persones que no es 
podien permetre una colònia 
estrangera, principalment les 
franceses. La seva publici-
tat, sobretot, es va basar en 
el seu caràcter de "perfume 

genuïnament varonil", és a dir, 
una fragància viril que reforça-
va la masculinitat de l'home. 
La colònia Varón Dandy va 
aconseguir vendes especta-
culars als anys 70.

Imatges exposició 
del Museu de Badalona
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us desitja un Bon Any 2023
i us convida a les seves Portes Obertes  

el 25 de febrer
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Per Nadal és possible que 
n e c e s s i t i s  d e s p l aç a r- t e 
amb cotxe i és impor tant 
que, igual que és necessari 
fer una planificació de les 
compres i menús nadalencs, 
facis també un repàs a tot el 
que cal tenir a punt en el teu 
vehicle perquè no hi hagi cap 
contratemps que t 'amargui 
les vacances.
1. Mira les previsions del 
t e m p s .  U n a  ve g ad a  e n 
ruta, respectar els avisos i 

76 77

 Si et desplaces amb cotxe 
 per Nadal, tingues-ho tot a punt! 

senyals, circular amb precau-
ció, i adaptar la conducció a 
les circumstàncies de la via.
2. Planifica el viatge. Porta 
sempre amb tu els números 
d e  te l è fo n  d e l s  s e r ve i s 
d 'ass is tènc ia i  emergèn-
cia, així com aplicacions de 
geolocalització. Estudia el 
trajecte que vagis a realitzar, 
augmenta les parades en 
viatges llargs, i mai et posis 
hores d'arribada.
3. Equipament . Compro-
va sempre la pressió de les 

rodes i revisa la profunditat 
del dibuix. És molt important 
que totes les llums funcionin 
bé, i comprova els nivells 
de l íqu ids, amb espec ia l 
atenció a l 'ant icongelant. 
És fonamental que els frens 
estiguin en perfecte estat, 
a ix í  com la  d i recc ió  i  l a 
bateria. Revisar l'estat de les 
escombretes i porta sempre 
suficient combustible en el 
d ipòsi t .  Comprova també 
l'equipament que portes en 
el cotxe en cas d'avaria.

Motor

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 Bones Festes!Bones Festes!
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TALLER: Guixeres, 52  Badalona 

Tel.93 399 26 92       654 09 83 95      info@paddockbdn.es · www.paddockbdn.es

BOTIGA: Baldomero Solà, 4  Badalona 

PADDOCK-BDNPADDOCK-BDN

4. Una vegada en ruta . 
Adapta en tot moment la 
velocitat a la zona de visibi-

litat i a l'adherència del terra.
I recorda que el millor dels 
d ies  de Nada l  és  poder 

retrobar- te amb els teus. 
L'important és arribar! Bon 
Nadal!
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Rector, 54 · Badalona | 93 397 64 84 | talleresautobuenavista@eurotaller.com

Plancha • Pintura • Secado al horno • Mecánica • Electricidad

REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL
Más de 

cuarenta y cinco 
años al servicio 

del cliente

Felices 
Fiestas!

circulaseguro.com - amic.cat

Abans de conduir durant 
l ’hivern, convé que afegiu 

 Consells per viatjar a l’hivern 

anticongelant al líquid refri-
gerant, comproveu la bateria, 
els frens, la calefacció i el 

sistema de desentelar dels 
vidres. També pot ser conve-
nient disposar d’una llanterna 
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Bones Festes!

amb piles de recanvi, un carre-
gador de bateries per al cotxe, 
una flassada i un rascador de 
gel. Reviseu també el correc-
te funcionament dels llums 
antiboira i mireu si teniu jocs 
de bombetes de recanvi. Pareu 
atenció a l’estat del dibuix de 
la banda de rodament del 
pneumàtic. Adapteu l ’estil 
de conducció a les circum-
stàncies meteorològiques. És 
important viatjar sempre amb 
temps i multiplicar per dos la 
distància de seguretat, així 
com tenir en compte que el 
gel s’acostuma a formar abans 
en ponts i passos elevats, on 
heu d’extremar les mesures 
de precaució.+infoAbans de 
sortir de viatge s’ha d’omplir 
el dipòsit de combustible, 
carregar la bateria del mòbil 
i informar-se de les previsions 
meteorològiques. 

Us donem alguns consells 
per conduir una moto amb 
mal temps.
• Pluja Quan comença a 
ploure és convenient aturar-se 
i esperar que la pluja s’emporti 
la pols i el greix de la carretera, 
ja que són molt relliscosos. És 
important que poseu en marxa 
els llums per ser vistos i, si és 
possible, que vestiu roba de 
colors cridaners.Accelereu 
amb molta suavitat.Intenteu 
no trepitjar les marques vials 
de la calçada, perquè podríeu 
relliscar i caure.Quan hàgiu 
de frenar, repartiu l’esforç, de 
forma que el 60% de la frena-
da sigui en la roda davantera i 
el 40% en la de darrera. 
• Fred intens Si fa molt de 

fred, poseu-vos botes, guants 
i roba resistent a les baixes 
temperatures. Tingueu en 
compte que degut al fred es 
perd tacte als peus i a les 
mans, per la qual cosa és 
possible que accioneu els 
comandaments de la moto 
d’una forma menys precisa de 

l’habitual.Us serà de molt ajut 
aplicar algun tractament antib-
af a la visera del casc abans 
de posar-vos en marxa per 
evitar que s’enteli.Cal que us 
atureu per prendre begudes 
calentes i feu exercici de tant 
en tant per desentumir els 
músculs.
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nadalenques. Això sí, cal cuinar-
los de manera lleugera, al forn, 
a la planxa o al vapor.
Depura l'organisme i elimina 
els líquids, amb verdures i 
infusions. Les cremes lleugeres 
o les sopes de verdures són molt 

Encara que hagin estat unes 
festes nadalenques anòmales i 
les celebracions hagin estat molt 
més reduïdes, els excessos són 
sempre convidats indiscutibles 
en els últims menjars i sopars 
de l'any. Ens autoconvencem 
amb el fet que aquests abusos 
són puntuals, però també 
reversibles. És el moment de 
començar a depurar el cos amb 
bons hàbits.

Menjar millor per a perdre pes
La farmacèutica Rocío Escalan-
te ens presenta una sèrie de 
consells per a perdre pes 
menjant, alliberant-nos dels 
quilos de més, dels líquids retin-
guts i de la inflor abdominal. I és 
que n'hi ha prou amb menjar bé, 
no és recomanable saltar-nos 
àpats, ni apostar per dietes que 

siguin poc saludables. Aposta 
per menjars lleugers i alimenta't 
de tres a cinc vegades al dia. 
Les verdures, les hortalisses, el 
pollastre, el peix o els ous són 
bons aliats per perdre el pes 
guanyat durant les celebracions 

 Recuperem l'organisme després de  
 Nadal? Consells per a detoxificar el cos

Bones 
Festes!
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begudes ensucrades.

Aposta per l'exercici
No es tracta de tornar a apuntar-
nos al gimnàs i de prometre'ns 
a nosaltres mateixes que anirem 
cada dia, es tracta de gaudir de 
l'esport perquè presenta una 
infinitat de modalitats. Simple-
ment, hem de triar la que més 
ens agradi. No forçar-nos amb 
pràctiques que ens resultin 

recomanables per aquest repte. 
Els espàrrecs, el carabassó, les 
carxofes o el bròcoli són ideals 
per a aconseguir la depuració de 
l'organisme. Millorar la digestió, 
eliminar els líquids i depurar 
l'organisme és fàcil amb els tes: 
el verd, la cua de cavall, el boldo 
o la menta són bons aliats.
Més fibra i menys sal i sucre. 
Fruites, verdures, llegums i 
cereals són aliments ideals per a 

la teva cistella perquè afavoriran 
el trànsit intestinal i incrementa-
ran l'índex de sacietat. En canvi, 
prescindeix de la sal, i assoliràs 
desinflar-te. Condimentar amb 
herbes aromàtiques és una 
bona opció per als teus aliments, 
així com treure del teu dia a dia 
els menjars preparats. El sucre 
és un altre ingredient que millor 
evitar, tant en el cafè, com en els 
aliments ultraprocessats o les 

Av. d'Alfons XIII, 127 · 933 87 93 50
@farmaciaolimpic

Us desitja bones festes!
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avorrides, sinó estar disposades 
a experimentar amb les nostres 
habilitats i aprofitar per a connec-
tar amb la música que millor ens 

sona. L'esport el podem trobar 
lluny d'instal·lacions esportives, 
pujant escales o anant caminant 
a treballar, i repetir aquests petits 

grans moments de desconne-
xió tres o quatre vegades a la 
setmana. El sedentarisme és 
l'enemic a batre, evita'l cada dia.
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les quantitats adequades per 
al nostre cos. Quan iniciïs una 
dieta, pensa que és un nou 
estil de vida i no la vegis com 

Sabies que en aquesta època 
hi ha gent que puja fins a 6 o 8 
quilos? Hi ha alguns consells 
fàcils que per a evitar rebots 

que pots posar en pràctica:
Porcions adequades. No hem 
de prohibir-nos coses, només 
menjar-ho amb mesura i en 

 Consells per a evitar rebots 
 i pujar de pes per Nadal 

Rambla  Sant  Joan, 81 
933 872 824

Aliments ecològics, productes 
naturals, olis essencials i 

cosmètica ecològica
Fes una compra superior a 10€ i 
podràs guanyar un val de 200€ 

Fins el 22 de desembre

DIETA ACTIVA
ET VOLS APRIMAR?

TENS ANSIETAT?
LA TEVA SOLUCIÓ?

AURICULOTERÀPIA I 
DIETES 

PERSONALITZADES
DESCOMPTES EN GELEA REIAL

Bones Festes!
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i procurar que en cada plat 
existeixi una porció adequada 
de proteïnes, carbohidrats i 
greixos saludables.

d'escassetat, la qual cosa es 
tradueix en l'acumulació de 
greix corporal. Per això l'ideal 
és evitar saltar-nos els menjars 

una tortura; el nostre cos ha 
d'acostumar-se a menjar equili-
brat: és la millor manera d'evitar 
l'efecte rebot.
Guanya massa muscular. Les 
nostres metes haurien d'estar 
enfocades a guanyar massa 
muscular més que a perdre 
pes. Quan desenvolupem 
la massa muscular, aquesta 
accelera el procés de cremar 
calories, perquè el cos neces-
sita més energia per a mantenir 
els músculs.
Peses. L'exercici més recoma-
nat per a cremar calories és 
realitzar peses. Recorda que 
els exercicis cardiovasculars 
han de fer-se amb moderació, 
ja que, si els realitzem en excés, 
el cos tendeix a esgotar les 
reserves de glucosa i de teixit 
gras. No a les porcions petites. 
Porció petita no és sinònim de 
perdre pes. El cos, com que no 
rep els nutrients necessaris, 
comença a reservar energia 
en pensar que és període 

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

SOLEDAD VELASCO. TERAPEUTA GESTALT
Terapia presencial y online 

¿Eres adolescente y no te entienden?

¿Tienes problemas de pareja?

¿Sufres ansiedad, miedo, tristeza?

¿Tienes problemas con tu sexualidad?

¿Has tenido alguna pérdida. muerte, 
abortos, separación, divorcio…?

¿Te sientes solo e incomprendido?

LLÁMAME, puedo ayudarte
Para más información contacta conmigo.

svelasco9857@gmail.com  
@soledad_terapiagestalt · 655 364 164
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 Consells per gaudir amb els 
 teus fills d’un Nadal segur 
faros.hsjdbcn.org - amic.cat
Celebracions, regals, àpats i 
tradicions. Aquests són alguns 
dels ingredients del Nadal i solen 
agradar molt als nens. Malgrat 
això, cal tenir en compte que, 
en aquestes dates, també es 
produeixen alguns accidents 
fàci lment previsibles amb 
senzills consells de seguretat. 
A Nadal la seguretat dels teus 
fills continua sent prioritària. És 
per això que, en el moment de 
comprar ornaments, decorar 
l’arbre, organitzar els àpats 
familiars i demanar al Pare Noel 
i als Reis les joguines que més 
els agraden, no has d’oblidar 
que cal prevenir els riscos que 
tot això pot comportar. En cadas-
cun dels ingredients que confi-
gura el Nadal existeixen riscos 
que et serà molt fàcil evitar. 

A continuació, t’exposem els 
mètodes de prevenció que és 
aconsellable que segueixis en 
diferents elements i contextos 
nadalencs. 

L'arbre
Si compres un arbre natural 
intenta que sigui recent tallat: així, 
les fulles seran difícils d’arrencar 
i no es trencaran si els nens les 

Nens

us desitja unes 
bones festes de Nadal

Il.lustració: Ainara Bons
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us desitja unes 
bones festes de Nadal

Il.lustració: Ainara Bons
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dobleguen. Talla uns 5 centí-
metres de l’arbre per exposar la 
fusta fresca: d’aquesta manera, 
hi ha una millor absorció de 
l’aigua, fet que evitarà que l’arbre 
se sequi i sigui un perill d’incendi. 
Igualment, mantingues ple el 
depòsit de l’aigua del suport de 
l’arbre perquè la calefacció no el 
ressequi massa. 
Si compres un arbre artificial, 
comprova que porti l’etiqueta de 
‘resistent al foc’.
Col•loca l’arbre lluny de les 
xemeneies, radiadors o calefac-
tors portàtils i evita que obstrueixi 
les zones de pas i que bloquegi 
les entrades. Col·loca l’arbre a un 
test ampli: per evitar que pugui 
bolcar-se.
Talla les rames baixes: així els 
nens no es faran mal ni intenta-
ran arrencar-les. 
El Pessebre
No facis servir figures petites: per 
evitar que s’ennueguin.
Evita utilitzar serradures o molsa 
seca per fer els camins: fes servir 
cartró o paper perquè els nens 
no se’l traguin.  
No cobreixis amb neu artificial 

zones que estiguin a l’abast dels 
nens: podrien llepar-la. Per això 
és millor que decoris les muntan-
yes nevades amb farina. 

Els llums
Compra llums amb el distintiu CE 
i instruccions en un idioma que 
entenguis: a més, has de seguir 
al peu de la lletra les instruccions 
de muntatge i seguretat. 
Assegura’t que totes les bombe-
tes funcionen i que no hi ha 

cables trencats ni connexions 
soltes. 
No utilitzis llums elèctrics sobre 
arbres metàl·lics: si els llums 
estiguessin defectuosos per 
algun motiu l’arbre es podria 
carregar d’electricitat i, si els 
nens el toquessin, podrien 
electrocutar-se. 
Vigi la que els nens no es 
posin els l lums a la boca: 
alguns cables contenen plom 
a la base de la bombeta i al 

NENS.indd   3NENS.indd   3 12/12/2022   14:03:4112/12/2022   14:03:41



88 89

cable del revestiment. 
Si compres llums exteriors, 
assegura’t que estan certificats: 
a més, has de fixar-los amb 
ganxos o grapes, no amb claus 
ni tatxes.
Connec ta e ls ornaments 
elèctrics a circuits per a ús a 
exteriors que portin interruptors 
de circuit connectats a terra: per 
prevenir possibles descàrregues 
d’electricitat.
No cobreixis els llums amb altres 
elements decoratius. 
Apaga els llums en anar a dormir 
o sortir de casa: d’aquesta 
manera, evitaràs que un possible 
curtcircuit provoqui un incendi.

Els ornaments
Per decorar l’arbre, fes servir 
materials no combustibles o 
resistents a les flames. No utili-
tzis ornaments punxents, afilats 
ni que puguin trencar-se. No 
posis ornaments que continguin 
peces petites: els nens podrien 
tragar-se-les o inhalar-les. 
Pe l  m a te i x  m o t i u ,  ev i t a 
ornaments amb aspecte dolç 
o d’aliment.
No utilitzis espelmes enceses 
a un arbre de Nadal ni prop 
d’aquest: posa-les en suports 
d’espelmes que resisteixin el 
foc i col·loca-les en zones on 
no puguin caure. Mantingues 
fora de l’abast dels nens les 
sals de colors de la xemeneia: 
produeixen flames de colors 
però, si els nens se les posen 
a la boca, poden patir irritació 
gastrointestinal i vòmits.
Evita que els nens estiguin en 
contacte amb molsa, grèvol o 
flors de Pasqua a causa de la 
seva toxicitat.  

Els regals
Assegura’t que els teus fills 
demanen al Pare Noel i als Reis 
Mags joguines adaptades a la 
seva edat, habilitats i interès: 
pot ser un perill que els portin 
joguines massa avançades.
Llegeix atentament les instruc-
cions de les joguines: abans que 
els nens les demanin o hi juguin.  
Vigila que no demanin jogui-
nes que s’hagin de connectar al 
corrent elèctric: si tenen menys 
de deu anys. Assegura’t que les 
peces de les joguines no són 

gaire petites: per evitar que se 
les puguin tragar. Especialment, 
vigila els jocs amb imants. Allun-
ya dels nens els globus trencats 
o desinflats:  comporten risc 
d’asfíxia. Treu els cordons i les 
llaçades de les joguines abans 
que els nens petits les vagin a 
obrir. Un cop oberts els regals, 
treu els papers que els emboli-
caven de les zones properes a la 
xemeneia o les estufes. Guarda 
les joguines a un prestatge o 
bagul i allunya les dels nens més 
grans de l’abast dels més petits.

SALESIANS 
BADALONA

segueix-nos a @salesiansBDN

 
i FELIÇ ANY NOU
BON NADAL 

2023!
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Anna Guirado

Cap d’Estudis d’Infantil Primària

A Maristes Champagnat 
entenem l'infant com un ésser 
cur iós, capaç, competent 
i constructor del seu propi 
aprenentatge, les experiències 
i les propostes que vivencia, 
fan que aquests aprenentatges 
es vagin consolidant i perme-
ten a l'infant avançar. Gràcies 
a les propostes obertes, l'infant 
s'enfronta a problemes i conflic-
tes que ha d'anar resolent amb 
el seu enginy i la seva experièn-
cia. Per donar cabuda a aquest 
infant una de les maneres com 
ho fem a Maristes és amb els 
PROJECTES.
Per nosaltres són una proposta 
d'aprenentatge globalitzada, on 
es pot partir d'una provocació o 
d'un repte que pot fer la mestra, 
o partir d'una curiositat pròpia 
de l'infant, que connecta amb el 
seu món. Al llarg del projecte els 
infants han de tenir l'oportunitat 
de treballar de manera autòno-
ma i responsable, de prendre 
les seves decisions, per anar 
construint el seu propi aprenen-
tatge sent conscients del seu 
propi procés. L'equip de mestres 
ha de donar veu a tots els infants, 
ha de motivar i acompanyar al 
llarg del procés, donant pistes, 
generant dubtes, fent provoca-
cions i introduint nous reptes 
i executant l'art de fer bones 
preguntes. Aquest procés és 
el que es va documentant per 
fer visible l'aprenentatge de 
maneres diverses.
El treball per projectes és una 
metodologia que fa que els 
infants aprenguin a pensar per 
ells mateixos, a investigar, a 
aprendre dels seus errors i a 
ser crítics. Dona l'oportunitat 
d'escollir què volen treballar i què 
els interessa i això fa que tot el 
que aprenen tingui un significat 
per a ells. Així s'aconsegueix 
que hi hagi una gran motiva-
ció davant cada aprenentatge. 
Partim d'un seguit de preguntes 

que es plantegen ells mateixos, 
nens i nenes, i anem desgranant 
per anar desvetllant els dubtes 
plantejats. A infantil els projectes 
són LLIURES i poden ser de 
curta durada (efímers) o bé allar-
gar-se fins que ells ho decideixin.
A través d'aquesta metodologia 
els infants són més autònoms 
en els seus aprenentatges, ja 
que podran extreure les seves 
pròpies conclusions. Tenen 
l'oportunitat d'investigar i apren-
dre des de la seva pròpia curio-
sitat de manera activa augmentat 
la seva confiança i autoestima. 
Els infants exerciten el mètode 
científic, ja que fan hipòtesis, les 
contrasten i finalment n'extreuen 
conclusions. A la nostra escola 
no només volem ensenyar les 
emocions sinó ensenyar amb 
emoció i per això entenem 
les aules com AMBIENTS 
D'APRENENTATGE.
Aquests ambients són espais 
de relació i comunicació on es 
plantegen propostes. Els infants 
poden relacionar-se, construir, 
actuar, observar, inventar, imagi-
nar, experimentar, compartir i 
emocionar-se.

A través dels ambients donem 
resposta als seus interessos 
i necessitats respectant les 
diferències, les individualitats, i 
els diferents ritmes explorant les 
possibilitats de joc i materials.
El joc és fonamental pel desen-
volupament dels infants, jugar 
és vital per ells, ja que jugar és 
viure, és viure el plaer de l'acció, 
és viure el plaer de la repetició, és 
viure el plaer de representar-se, 
jugar és afirmar la seva existència 
al món. Per tot això a l'escola 
considerem que és molt impor-
tant que els infants disposin de 
moment de joc espontani.
Aquestes experiències demos-
tren que l'aprenentatge autèntic 
es produeix quan els aprenents 
contextualitzen allò que aprenen, 
descobreixen el món en compan-
yia dels altres, s'enfronten al 
desafiament de plantejar i resol-
dre problemes reals, dirigint 
la seva pròpia indagació. “Les 
mestres hem de ser creadores 
de circumstàncies i hem d'estar 
convençudes que també som 
a l'aula per aprendre amb ells”.  
(Fernand Deligny, 1978).

La curiositat d’aprendre
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Eva Remolina - amic.cat
La corona d'advent és un ele-
ment de la tradició cristiana, feta 
en la seva versió més clàssica 
amb branques d'arbres de fulla 
perenne (pi, avet, olivera...), un 
llaç vermell (com a símbol de la 
passió i l'amor de Crist) i quatre 
espelmes, tres de color morat i 
una de color rosa, cadascuna 
d'elles amb el seu significat. 
Fer una corona d'advent és un 
treball manual senzill que pot 
fer-se a casa fàcilment, i en la 
qual a més, pot participar tota la 
família. Vegem els passos per a 
poder fer-la.

Materials
- Base de corona: aquesta pot 
ser de branques entrellaçades, 

Llar
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 Com fer fàcilment 
 una corona d'advent 

d'escuma verda (com l'esponja 
que utilitzen en les floristeries), 
de fusta, de suro o porexpan.
- Pistola de silicona
- Filferro fi (millor si és de color 
verd o marró, segons sigui la 
base).
- Cinta vermella
- Branques d'arbre d'avet, pi o 
similar. Podem recollir-les en el 
bosc, comprar-les en un cen-
tre de jardineria, o bé, adquirir 
branques artificials en botigues 
especialitzades.
Opcionalment, podem posar 
també altres adorns com po-
den ser pinyes, branques de 
canyella, fruita seca (avella-
nes...), depenent del gust de 
cadascun.
- 3 espelmes dels colors 

abans citats.

Elaboració
Com comentàvem anterior-
ment, el procés és molt senzill. 
Començarem enganxant les 
espelmes amb la silicona da-
munt de la corona, procurant 
que quedin ben distribuïdes. 
Després, cobrirem tota la co-
rona amb les fulles, col·locant-
les amb l'ajuda del filferro o 
enganxant-les també amb la 
silicona calenta. Una vegada 
la corona hagi quedat ben co-
berta, procedirem a entrellaçar 
la cinta vermella en zig-zag, re-
servant un tros de la cinta per 
a muntar un llaç. Com a deco-
ració, podem afegir finalment 
la resta d'elements decoratius.
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 Decorar l'arbre de Nadal 

Eva Remolina - amic.cat
Propostes de decoració per 
a adornar l'arbre hi ha infini-
tes, amb diferents estils, ma-

terials i colors. Tot dependrà 
del gust de cadascun i de 
la decoració que tinguem a 
casa per a que pugui quedar 

tot perfectament integrat. 
L'ordre en el qual col·loquem 
els ornaments de decoració, 
és molt important, perquè 
fer-ho de manera incorrec-
ta ens pot dificultar molt la 
tasca. El primer que s'ha de 
col·locar són els llums. I mi-
llor sempre de dalt a baix i 
zigzaguejant al voltant de 
l'arbre perquè quedin ben 
distribuïdes. Una vegada 
acabem amb la il.luminació, 
seguirem amb la resta de 
complements, sempre co-
mençant pels més grans i 
acabant pels més petits i 

95
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procurant que quedi propor-
cionat per tots els costats. 
Perquè el resultat de la de-
coració sigui d'un autèntic 
professional, és rellevant 
comptar amb bons produc-
tes, a l'igual que passa amb 
la gastronomia. La base, és 
a dir, l'arbre sempre és un 
aspecte diferenciador, per la 
qual cosa convé invertir una 
mica més perquè el resultat 
haurà valgut la pena (en la 
mesura que sigui possible), 
frondós i amb un aspecte 
el més natural possible. Els 
colors escollits dependran 
de l'estil que li vulguem do-
nar a l'arbre. Si volem un 

95

resultat més clàssic i atem-
poral, els daurats, vermells i 
verds sempre són uns bons 
aliats. Els plates i els blancs, 
per exemple sobre un arbre 
d'efecte nevat, obtindrem un 
ambient més nòrdic. La quan-
titat d'ornaments que hem de 
calcular segons els experts 
són, d'aproximadament, 
uns 80 elements per a un 
arbre d'uns 2 metres i mig 
i els llums necessàries per 
a un arbre similar, són al-
menys 100 bombetes o 15 
metres de llum. A part dels 
ornaments tradicionals, exis-
teixen altres opcions com 
poden ser llaminadures, 

pompons, plomes i fins i tot 
figures de paper fetes amb la 
tècnica d'origami. Tot depèn 
de la creativitat de cadas-
cun, ja que no hi ha límits 
ni normes per a decorar-ho i 
dependrà en gran part del ti-
pus de família i el seu estil de 
vida. Com a curiositat, i per 
als més perfeccionistes, es 
venen fins a ambientadors 
en forma de tub amb aroma 
d'avet, per a aconseguir que 
l'arbre artificial tingui l'olor 
el més semblant possible 
al d'un arbre de veritat. Es 
pot comprar per exemple en 
Amazon per uns 15 euros, i 
es diu Scientsides.
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 Com fer una compra saludable 
 i sostenible per festes 

Eva Remolina - amic.cat
Les festes de Nadal a Reis 
són una època molt especial 
d'il·lusió, retrobaments i emo-
cions, però també una època 
de presses, preparatius i, en 
alguns moments, tensió. Per a 
evitar arribar atabalats a aques-
tes dates tan assenyalades, és 
millor anar el més organitzat 
possible.
La planificació és la clau: elabo-
ra una llista de la compra per a 
conèixer de manera exacta què 
comprarem, i per a quantes 
persones.
Aposta per la compra local i de 

temporada, i segueix la regla 
dels terços per a omplir el carret 
i tenir menús saludables i equi-
librats: el carro de la compra ha 
d'estar compost per un 50% de 
verdures i hortalisses, un 25% 
de carbohidrats i el 25% restant 
per proteïnes.
Busca aliments naturals i evita 
el plàstic, augmenta el consum 
de verdures i peix blanc, i mo-
dera el consum de carn verme-
lla, i busca alternatives menys 
típiques, però una mica més 
econòmiques.
Tria versions més sanes dels 
productes, i ull amb el consum 

de dolços: els experts reco-
manen que els dolços típics 
d'aquestes dates es consu-
meixin de manera moderada i 
ocasional.
Aprofita la tècnica del batchcoo-
king. És a dir, pots cuinar diver-
sos plats alhora, fins i tot per a 
diversos dies, per la qual cosa 
reduiràs la despesa de llum, 
aigua i electricitat, a més de re-
duir els residus.
Aprofita les sobres: Si sobra 
menjar, deixa que es temperi 
i guarda-la en el frigorífic des-
prés, o congela-ho per a un 
altre dia.
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 La corona d'advent 
 i el seu significat 

Eva Remolina - amic.cat
"Advent" procedeix de la parau-
la en llatí "adventus", que sig-
nifica arribada o espera, i que 
més concretament es refereix 
per als cristians en l'arribada 
de Jesús, per la qual, l'advent 
és el temps de preparació per 
a l'arribada de Nadal. Comprèn 

quatre setmanes, començant 
pel diumenge més pròxim al 
30 de novembre i acabant el 24 
de desembre. Un dels símbols 
d'aquest període, és la corona 
d'advent. El seu origen (con-
tràriament al que es pugui pen-
sar) és pagà, i concretament va 
sorgir de les tradicions del nord 

99

d'Europa on les espelmes en-
ceses significaven l'esperança 
per l'arribada de la primave-
ra, després dels mesos freds 
d'hivern. Més tard, ja en el s. 
XVI, els cristians van adaptar 
la tradició al catolicisme i la 
van canviar de data. La corona 
d'Advent ha de complir unes 
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característiques concretes.
- És rodona (sense principi ni 
fi), simbolitzant la infinitat de 
Déu.
- Ha d'estar feta amb branques 
verdes i embolicada amb un 
llaç vermell (color de l'amor de 
Déu i la seva passió i sacrifici 
per salvar els homes.
- Ha de contenir 4 espelmes: 
una, per cada diumenge 
d'advent. Tres d'elles són de 
color morat, un color no casual, 
ja que és la tonalitat litúrgica del 

99

temps d'advent i que significa 
espera, espiritualitat i penitèn-
cia. Aquestes espelmes han 
d'encendre's respectivament 
el primer, segon i quart diu-
menge d'advent. I una, de co-
lor rosa, que significa l'alegria 
per l'arribada de Jesús i que 
s'encén el tercer diumenge. I 
finalment, una de color blanc 
que s'encendrà el dia de Nadal 
i romandrà en el centre de la 
corona. Les espelmes, tenen 
també la seva simbologia, ja 

que cada vegada que ence-
nem una, va havent-hi menys 
foscor fins que Crist acaba 
venint i ho il·lumina tot amb la 
seva grandesa i la seva gene-
rositat.
Alguns cristians, els que se-
gueixen més la tradició, porten 
a beneir la corona el primer 
diumenge d'advent i quan en-
cenen les espelmes, les acom-
panyen de lectures de la bíblia, 
oracions o el càntic d'alguna 
nadala.

      
C/ Sant Bru 208, Badalona –      651 588 970 – 93 464 10 24 -       lamevareforma@instalksa.com 

Reformes integrals
Cuines
Banys
Pressupost sense compromís  
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Vigila amb les estafes
digitals aquest Nadal!

Tecnonews - amic.cat
Els ciberdelinqüents, que sem-
pre estan a l'aguait, estan fent 
les seves pròpies llistes per a 
aprofitar l'increment de l'activitat 
digital que implicarà Nadal. En 
una època de l'any especial-
ment complicada perquè com-
pradors de totes les edats acu-
deixen en massa als cercadors 
d'Internet i als canals en línia 
per a fer les seves comandes 
i que arribin a temps, els ciber-
delinqüents saben molt bé com 
crear esquers atractius que no 
només resulten perillosos per 
als menys experimentats, sinó 
que algunes d'aquestes esta-
fes poden sentir enganyats als 
compradors més avesats. 

Targetes regal: són un vehicle 
habitual per a ciberdelinqüents i 
estafadors, ja que una vegada 
que s'ha sostret els diners amb 
el qual estan carregades, pràc-
ticament no hi ha manera de 
recuperar-lo.

Quines tàctiques utilitzen?
- Missatges de correu electrò-
nic estranys en els quals es 
demana al receptor que ajudi 
a un amic o familiar de manera 

urgent, introduint una targeta 
regalo com a pagament.
- Manipulant les targetes regal 
que es venen a les botigues: 
traspassen la capa de protec-
ció per a anotar els números 
PIN, i després la "substitueixen" 
per un adhesiu perquè sembli 
nova. Els estafadors introduei-
xen aquests números PIN en 
un programari que envia una 
alerta una vegada que algú ha 
comprat i activat la seva targeta 
regal, i després buiden tots els 
seus fons.
- Atacs de presa de possessió 
de comptes (ATO): el ciberde-
linqüent usa primer tàctiques 
d'introducció de credencials o 
de polvorització de contrasen-
yes per a obtenir les credencials 

REFORMAS, OBRAS, 
REPARACIONES, 

ALBAÑILERIA, 
ELECTRICIDAD, 

FONTANERIA, GAS, 
PINTURA, ECONÓMICO

670 -232 -977

del compte d'una plataforma de 
comerç electrònic concreta. 

Com evitar-les?
- Establir contrasenyes segu-
res per a cada compte en línia, 
assegurant-se de no repetir la 
mateixa en dues plataformes. 
Fer servir una aplicació de 
gestió de contrasenyes per a 
fer un seguiment dels diferents 
comptes. Fer ús d'identificadors 
d'usuari aleatoris, si el lloc ho 
permet.
- Actualitzar regularment les 
credencials d'inici de sessió i 
supervisar els comptes a la re-
cerca de signatures d'activitat 
inusual.
- Quan s'adquireixen targetes 
regal en botigues, inspeccionar-

101
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les visualment per a identificar 
signes de manipulació, abans 
de carregar els fons.
- No pagar mai compres en línia 
amb targetes regal quan ens ho 
sol·licitin per correu electrònic; 
l'ideal és consumir només en 
comerços que coneguem i en 
els quals confiem. Les targetes 
de crèdit són el millor mitjà de 
pagament, ja que la majoria 
proporciona algun nivell de pro-
tecció contra el frau. Les apli-
cacions de transaccions entre 
particulars, com Bizum, només 
han d'emprar-se quan les tran-
saccions es realitzin entre per-
sones a les quals coneguem i 
en les quals confiem.

Cada vegada més amenaces 
en els telèfons mòbils
La versió telefònica del phis-

hing es denomina "vishing", i 
les estafes per missatges de 
text es diuen "smishing", un 
joc de paraules amb el terme 
SMS. Encara que els telèfons 
intel·ligents puguin semblar 
menys vulnerables a les ame-
naces, en realitat no és així.

Quines tàctiques fan servir?
- Missatges de text fraudulents 
que semblen procedir de co-
merços amb els quals els usua-
ris estan familiaritzats i que 
acostumen a contenir un enllaç 
que, quan es fa clic, redirigeix 
a un lloc web fraudulent que si-
mula el lloc legítim del comerç, 
però que està dissenyat per a 
extreure la informació personal 
identificable (PII).
- Apps malicioses, sobretot 
per a dispositius Android, que 

s'usen per a sostreure dades 
financeres i credencials.
- Trucades telefòniques 
per a sol·licitar informació 
d'identificació personal: trans-
meten un missatge urgent so-
bre una comanda realitzada 
recentment per a enganyar 
l'usuari i que proporcioni in-
formació com les credencials 
d'accés o dades de bancaris.
- Un missatge de veu en el qual 
aprofiten precisament la por a 
les estafes i les ciberamenaces.

Com evitar-les?
- Cal confirmar que el número 
de telèfon des del qual s'ha re-
but una trucada o un missatge 
de text pertany a l'organització 
que diu haver-lo enviat, abans 
de proporcionar qualsevol infor-
mació.

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

Rosselló, 356 Barcelona, Tel: 93 459 35 09
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Ana Nualart

Aquest és ja el cinquè anys que 
a l'Especial de Nadal del TOT 
hi trobeu receptes de la mà de 
l'Ana Nualart, "la cocinera de 
Bétulo". A través del seu bloc, 
comparteix les seves receptes 

"Mantecados borratxos" mantxecs

 La cuina de Nadal 
 amb la cuinera de Bétulo 

amb milers de seguidors de tot 
el món. Com cada Nadal, l'Ana 
ha volgut donar a conèixer als 
lectors del TOT algunes recep-
tes ideals per aquestes festes. 
Dies que si esteu amb família 
podeu aprofitar per fer aquests 

plats fàcils amb els infants, fa-
miliars o amics de la casa per 
passar una bona tarda de Na-
dal. Podeu ampliar aquestes 
idees i trobar altres receptes 
a http://cocinabetulo.blogspot.
com. Bon profit!

102 103

Gastronomia

Tenia aquesta recepta guar-
dada amb ganes de tastar-la, 
he esperat que hi hagués ta-
ronges de temporada i aquí 
està. No us espanteu en llegir 
la paraula "borratxos", no sa-
ben a licor, la recepta original 
porta orujo o conyac, però jo 
hi poso Licor 43. La recepta 
original a la m'inspiro és d'"El 
horno de Maria", un bloc ple 
d'exquisides receptes fami-
liars.

Ingredients (25 unitats):
125 grams de mantega de 
porc ibèrica, 30-35 ml. de suc 

de taronja, 50 ml. de Licor 43, 
200 grams de farina i sucre 
glass.

Preparació:
Fonem la mantega de porc 
al microones, deixem que es 
temperi una mica. Barregem 
el llard amb el suc de taronja 
i el licor, afegim farina i barre-
gem. És millor començar amb 
175 grams i anar afegint a poc 
a poc fins que quedi una mas-
sa que no sigui molt seca, en 
refredar-se el llard es fa més 
sòlida. Formem una bola, ta-
pem i deixem a la nevera tota 

la nit. Enfarinem la taula de 
treball i estirem la massa amb 
el corró que quedi una alçada 
d'1 cm. Amb un tallapastes de 
la forma que més ens agradi 
tallem els "mantecados" i els 
anem col·locant sobre la safa-
ta del forn folrada amb paper 
de fornejar. Cuinem al forn 
preescalfat a 180º fins que 
es daurin. Refredem sobre 
una reixeta i els empolvorem 
amb sucre glass. Guardeu-los 
en una caixa de llauna folrant 
l'interior amb paper de cuina i 
ja estaran llestos per menjar. 
Bon profit!
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BON  AREA (COLL I PUJOL)
C/ COLL I  PUJOL  185

BON  AREA  (BUFALÀ)
C/ INDEPENDENCIA  156

BON  AREA (MORERA)
AVDA. MORERA  101

Venda directa, sense intermediaris i màxima relació qualitat-preu

Us desitgem molt bones festes!

Ana Nualart

El peix per Nadal sempre 
està a l'ordre del dia i la sípia 
és una gran proposta. Molts 
tenim el costum de cuinar-la 
a la planxa amb all i julivert o 
també guisada amb patates, 
però us proposo una recepta 
diferent i senzilla de fer.

Ingredients (2 persones):
4 sípies petites, pa ratllat o 
panko, 1 ou, 1 all, 1/2 culle-

rada de tàperes, 1 cullerada 
d'olives negres d'Aragó, pell 
ratllada de llimona, julivert, 
oli d'oliva verge extra, sal, 
pebre negre cruixit.

Preparació:
Netejar les sípies i assecar-
les amb paper absorbent. 
Barregeu el pa ratllat o el 
panko amb l'all pelat i trosse-
jat, les tàperes, el julivert net 
i trossejat, la pell ratllada de 

la llimona, les olives trosse-
jades, sal, pebre, l'ou batut i 
un rajolí d'oli. Farcim l'interior 
de les sípies amb la barre-
ja anterior compactant una 
mica i les col·loquem sobre 
la safata del forn. Reguem 
amb un rajolí d'oli i enfornem 
a 180º fins que les sípies es-
tiguin tendres, pot trigar uns 
30 minuts aproximadament, 
tot depèn de la mida de les 
sípies i de la seva duresa.

 Sèpies farcides 
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Fals torró tou de tonyina i musclos 

Ana Nualart

La majoria de nosaltres bus-
quem noves receptes de 
cara al Nadal, com ara al-
gun entrant per sorprendre. 
Doncs de ben segur que 
aquesta recepta d'avui sor-
prèn. "Falç torró de tonyina 
i musclos". El terme "fals" 
està afegit per no donar lloc 
a confusió, ja que no és dolç. 
Està guarnit amb unes fulles 
de menta, però un succedani 
de caviar o perles li quedarà 
de faula.

Ingredients:
160 grams de tonyina en 
oli (2 llaunes), 75 grams de 
musclos en escabetx (1 llau-
na), 100 grams de formatge 
d'untar i 4 fulles de gelatina.

Preparació:
Escorrem la tonyina i els 
musclos, els triturem al cos-
tat del formatge d'untar que 
quedi una crema fina. Hidra-
tem les fulles de gelatina en 
aigua freda durant 5 minuts. 
Escalfem en un cassó la ba-

rreja de la tonyina, apaguem 
el foc i afegim la gelatina es-
correguda. 
Barregem fins que quedi ben 
dissolta. Aboquem la barreja 
en un motlle rectangular no 
gaire gran, aproximadament 
5 x 15 cent. 
Podem fer servir un envàs 
buit de llet, abans l'haurem 
folrat amb film. Tapem i 
deixem a la nevera perquè 
qualli. Treure del motlle i 
adornar. I ja estarà llest per 
menjar. Bon profit!
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El Nadal està molt a la vora i 
això significa que menjarem 
a tota hora i tota mena de re-
ceptes, però també significa 
que venen maldecaps pensant 
quin regalar comprar o quin di-
nar preparar.
Si aquest any t’ha tocat ser 
l’amfitrió de les festes i no saps 

 Un menú de Nadal ideal 

com sorprendre gastronòmi-
cament, aquí et deixem idees 
per preparar un menú que 
compleixi amb els resultats 
d’elegància i qualitat pels con-
vidats.

Comença amb 
un bon aperitiu
Una bona opció sempre és ofe-

rir un assortiment d’aperitius 
variat i colorit per a tots els 
gustos. Les croquetes i els 
embotits sempre són un clàs-
sic. Després, hi ha diverses 
opcions a afegir dependent de 
la quantitat de persones que 
hi sigueu: brandada de baca-
llà, hummus, saquets de foie i 
llagostins, assortiment de ca-
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napès, vol-au-vent...  Si vols 
sorprendre als teus convidats, 
pots posar un xopet de crema 
d’alvocat i llagostins per co-
mensal. És una recepta molt 
fàcil i que a més té un look irre-
sistible.

Com fer-la pas a pas:
1. Primer pela els llagostins, 
col·loca els caps i les peles 
en un cassó amb un fil d’oli, 
saltales durant uns 4 minuts i 
cobreix-les amb 3 gots d'aigua. 
Després, lava el porro i agrega 
la part verdosa i la branqueta 
de julivert rentada a l'aigua de 
cocció de les peles. Cou-ho tot 
al voltant de 15 minuts. Final-
ment, cola el brou resultant i 
reserva'l.
2. Pela les patates i neteja el 
porro. Trosseja totes dues 
hortalisses i col·loca-les en un 
cassó. Cobreix amb el brou 
que has fet prèviament, tapa i 
deixa coure uns 20 minuts.
3. Prepara la resta 
d’ingredients. D'una banda, 
marca els llagostins en una 
paella mig minut per cada 

costat. Reserva 4 i col·loca la 
resta en el got de la batedora. I 
d'altra banda, pela els alvocats 
i retira l'os.
4. Fer la crema. Afegeix al got 
de la batedora on has posat els 
llagostins les verdures amb el 
seu brou, els alvocats, la nata, 
un doll de suc de llimona i sal. 
Tritura-ho tot i, si vols que et 
quedi molt fi, passa-ho pel 
xinès.
5. Acaba de muntar el plat. 
Només fa falta emplenar els 
gotets de xopet amb la crema 
i posar dins una broqueta amb 
un llagostí i empolvorar amb 
sèsam si es vol.

Primer plat: sopa de peix o 
marisc
Una sopa de peix o marisc 
sempre és una opció ideal. És 
una de les receptes de Nadal 
més clàssiques, ja que no ati-
pa massa i deixes espai per 
menjar amb gust el segon plat. 
És suau per la gola, el gust és 
bastant potent i a més sempre 
queda bé.
El millor de tot és que la sopa 

casera es pot deixar feta d’un 
dia per l’altre i a l’últim moment 
abans de servir-la afegeixes 
les gambes i el peix que trigarà 
5 minuts a fer-se i així ho ser-
vim recent.

Segon plat: Costellam de xai
El costellam de xai també és 
un dels plats estrella del Na-
dal. És una recepta fàcil de fer 
i molt vistosa. És una recepta 
fàcil de fer i molt vistosa. Com 
es cuina al forn, et permet 
anar fent altres coses mentre 
s’acaba de fer. Pots acompan-
yar la recepta amb un pastís 
de patata o patates al forn.

Postres
Sempre pots servir el clàssic 
torró i bombons o, si tens una 
mica més de temps, pots op-
tar per preparar unes postres 
amb formes nadalenques. Per 
exemple, arbre de nadal amb 
galetes, avets de pasta fullada 
i tòfona o preparar un brownie, 
tallar-ho en porcions triangu-
lars i adornar-los amb ence-
nalls de sucre de colors.

C/ Conquesta 72 · 08912 Badalona
Tel. 93 389 04 93 | www.xarcuteriajtena.es

XARCUTERIA · PRODUCTES GOURMET 
PLATS CUINATS
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De canelons se’n poder fer 
de nombrosos tipus. Fins i 
tot, jo, en ple hivern, em con-
verteixo en un autèntic cane-
ló embolcallat entre l’edredó. 
Anècdotes a banda, la cuina 
i la seva evolució ens permet 
experimentar, modificar re-
ceptes originals i adaptar-les 
a la nostra creativitat El plat 

 Canelons d’espàrrecs 
 amb pernil dolç i formatge 

d’avui va una mica per aquí. 
Quan parlem de canelons, 
a tots ens ve al cap aquella 
menja tan bona i espera-
da en dates especials com 
Nadal o alguna celebració 
d’autèntica festa. Què hem 
de dir dels populars “cane-
lons de l’àvia”?
Per aquesta ocasió us pro-
poso, possiblement, una de 

les receptes més simples 
de les que us he explicat: 
embolicar un espàrrec blanc 
amb una llenca de formatge 
i una darrera capa consis-
tent en un tall de pernil dolç. 
Així de simple i així de bo. 
Però, anem a pams perquè 
haurem d’acomplir uns requi-
sits mínims si volem obtenir 
l’èxit assegurat. Primer! Es-
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collirem un bon producte. El 
nostre protagonista principal 
és l’espàrrec, per tant, procu-
rem adquirir-ne uns de bons, 
de qualitat. Uns de navarre-
sos, amb la seva IGP, són 
una garantia. Que no siguin 
filosos, altrament, passa-
rem per una mala situació. 
Sobretot si tenim convidats 
davant nostre. Això d’anar 
traient filets de la boca no 
queda massa “cuqui”.
Bé, els espàrrecs els podeu 
coure vosaltres amb aigua i 
un grapat de sal i un xic de 
sucre, o bé, fent-ho més fà-
cil, els compreu en conser-
va. En ambdós casos, quan 
els tingueu, escorreu-los bé, 
que deixin la seva aigua. 
Recordeu de guardar l’aigua 
del pot (o la llauna) o la de 
l’olla si els heu cuit vosaltres. 
Aquest líquid és valuosíssim. 
Us el podeu beure calent tal 
qual, com un consomé. O, el 
congeleu per a quan feu un 
arròs de verdures.
Total! Disposem damunt un 
plat o un taulell net el tall 

de pernil dolç (dels grans) i, 
immediatament, a sobre, ja 
hi posem una llenca de for-
matge, també grandeta. Re-
comano un havarti, gouda o 
similar. I, som-hi! Ho emboli-
quem amb cura de no trencar 
massa el tall de pernil perquè 
sinó, dins del forn, el format-
ge ens marxarà de l’interior. 
Quan haguem fet els cane-
lons que necessitem (feu-ne 
uns 4 per persona) els re-
cobrirem generosament de 
formatge ratllat. Escolliu-ne 
d’aquells que es fonen bé 
i van genials per a gratinar. 
Jo, per aquest plat, en gasto 
un que és de dos o tres co-
lors diferents i, per tant, de 
varietats també diferents.
Alerta! En aquest punt us vull 
dir que aquesta recepta la 
podríeu fer igual, però, si en-
cara voleu més consistència 
hi inclouríem beixamel. Vo-
saltres mateixos. A mi, sen-
se, m’és més que suficient. I 
també comentar-vos que es 
podrien substituir els espà-
rrecs per endívies. El que fa-

ríem seria tallar-les (en ver-
tical) en 3 o 4 talls, segons 
la seva grandària i les em-
bolcallaríem amb el formatge 
i el pernil dolç i, per acabar, 
també les recobriríem de for-
matge ratllat.
Ens havíem quedat aquí. Ja 
tenim els nostres canelons 
fets i ben recoberts de for-
matge ratllat. Doncs, cap al 
forn, que el tindrem ja calent, 
entre 180º i 200º. No us par-
lo de temps. Haureu d’anar 
comprovant com el formatge 
del damunt es fon i, arribat 
el moment, ho remateu amb 
el gratinador. Li donarem 
aquell color tan daurat i to-
rradet que ens aportarà un 
sabor flipant. I res més. Ho 
retirem del forn i ho servim 
en un plat. 
No us entretingueu massa. 
La gràcia és menjar-ho ca-
lent (no us cremeu, però) per 
tal de gaudir del formatge 
fos de l’interior i el formatge 
de l’exterior que se’ns haurà 
gratinat. Bon profit i fins 
aviat.
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Juntament amb els torrons, 
els massapans i les tòfones, 
les mantegades i polvorons 
formen part d'aquests dolços 
tradicionals que no poden 

 Mantegades vs. Polvorons 

faltar en cap taula en l'època 
nadalenca. Encara que hi hagi 
gent que els confon i malgrat 
tenir una aparença similar, 
posseeixen característiques 
molt diferents que els ator-

guen personalitat pròpia. Els 
ingredients que compartei-
xen són llard de porc, farina 
i sucre, però la seva textura, 
sabor i elaboració canvien 
substancialment. Vegem qui-

110 111
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nes són les seves principals 
diferències.
Forma: Mentre que les mante-
gades tenen forma arrodonida 
i són una mica més petites, els 
polvorons tenen forma allargada.
Ametlla. El polvoró sempre la 
conté, la mantegada no.
Farina: els dos la tenen, no 
obstant això no en la mateixa 
proporció. El polvoró compta 
amb major quantitat d'ella, per 
aquest motiu és més fràgil i 
es desfà més fàcilment. Tam-
bé per aquest motiu el polvoró 
requereix de menys temps de 
cocció.
Cobertura. Els polvorons estan 
empolvorats amb sucre glass 

per damunt, mentre que en les 
mantegades es posa ajonjolí.
Varietats. És habitual trobar 
mantegades amb diferents sa-
bors, sent els més consumits 
els de canyella, xocolata i lli-
mona. En els polvorons, no es 
solen fer barreges.
Ou. El polvoró inclou aquest 
ingredient, mentre que la man-
tegada mai el porta.

Curiositats d'aquests dolços
Una de les preguntes potser 
més habituals a l’hora de men-
jar aquests dolços i que crea 
molta controversia és si cal es-
trènyer-los abans de consumir-
los. Hi han defensors per igual 

d’un mètode o un altre, no obs-
tant això s'aconsella no aixafar-
los per a gaudir millor de la seva 
textura original. Ja es troben al 
mercat mantegades i polvorons 
aptes per a vegans i celíacs. 
La primera recepta de mante-
gades s’ha trobat en el Con-
vent de Santa Clara d'Estepa i 
data de 1780. No obstant això, 
la seva popularitat es deu a 
una veïna del poble d'Estepa, 
Micaela Ruiz, anomenada "la 
Colchona" que va tenir la idea 
d'extreure la humitat d'aquest 
dolç per a conservar-lo durant 
més temps, i a realitzar-los a 
partir dels excedents de llard de 
porc a mitjan del segle XIX.
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En capsetes, en el plat, en bos-
setes individuals o dins d'una 
copa són les formes habituals 
en les quals ens trobem cada 
any el raïm de la sort amb el 
que donem la benvinguda a 
l'any nou. No obstant això, són 
moltes les idees que podem 
fer amb els grans de raïm. Us 

Com presentar el raïm de 
la sort la Nit de cap d'any

portem algunes de les més 
originals. Les mesures restric-
tives imposades per la Covid 
ens impedirà rebre el nou any 
amb moltes de les persones a 
les quals estimem, però no per 
això hem de deixar de celebrar-
lo com cal i rebre com es mereix 
un 2021 , que esperem ens por-
ti el final de la pandèmia.

1. En forma de broqueta.
Una de les més originals mane-
res de presentar el raïm i que 
a més permet una infinitat de 
personalitzacions, és aquesta. 
Pots afegir a la punta alguna 
etiqueta amb el nom de la per-
sona, un llaç, un dibuix d'un mo-
tiu nadalenc o una etiqueta de 
pissarra per a poder escriure el 

112 113

Canonge Baranera, 42  | Tel. 931 300 569 | WhatsApp 635 63 63 10

Us desitgem 
Bones Festes!

La boutique del peix

Ribeiro
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Bon Nadal
amb Fontisi! 
Torrons, neules, 
mantegades i molt més.

Plaça Pep Ventura 16, Badalona
De dilluns a divendres de 8h a 14h i de 
16.30h a 20h.
Dissabtes de 8h a 14h
Diumenges de 9h a 14h

nostre desig per al nou any.

2. En cucurutxo.
Com si es tractés d'unes cris-
petes de blat de moro, aquest 
tipus de presentació també 
cridarà molt l'atenció. Les op-
cions també són moltes: des de 
folis de colors amb els dibuixos 
d'escenes del Nadal fets pels 
petits de la casa, triar un assor-
timent de papers decoratius, fer 
servir paper de diari o introduir 
el raïm en un cucurutxo de neu-
la com en el que vénen amb els 
gelats. Si a més és de xocolata, 
farà la delícia dels nens.

3. En bosses de paper 
de kraft.
Aquesta idea és una de les 
més representatives de la ce-
lebració en sí. Podem imprimir 
imatges d'algun rellotge que 
trobem en internet marcant 
les 12 en punt, o les dotze 
menys un minut, moment en 
el qual comença el compte 
enrere. També podem afegir 
una etiqueta amb el nou any 
o escriure'l a mà amb un reto-
lador.

4. Dins d'una bola nadalenca.
Una altra idea molt original 

consisteix a introduir els gra-
nets de raïm dins d'una bola 
de Nadal transparent. Fins 
i tot podem tenir-les penja-
des de l'arbre quan arribin 
els convidats i que cadascun 
prengui la seva en el mo-
ment de començar les cam-
panades. A part d'aquestes 
hi ha moltes altres, com 
crear eriçons amb fruites, 
col·locar-les a mode de pol-
sera, o decorar les bossetes 
transparents que les contin-
guin de múltiples maneres... 
Tria el teu propi estil i sorprèn 
aquesta nit de cap d'any.
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El torró sempre ha tingut 
fama d'aportar moltes ca-
lories. Però, i sempre pre-
nent-ho amb moderació 
com qualsevol altre aliment, 
si analitzem amb detall els 
seus ingredients, podem 
confirmar que els torrons són 
més saludables del que pen-

 El torró, el dolç del Nadal 

sàvem. Vegem per què.
Per a arribar a aquesta afir-
mació, això sí, hem de partir 
com a referència del torró 
tradicional i no dels diferents 
succedanis o versions que 
s'han anat creant a partir 
d'aquest dolç. Centrant-nos 
per tant en aquestes dues 
varietats, tant el torró de 

Xixona (tou) com el torró 
d'Alacant (dur), tenen com 
a ingredients les ametlles 
(preferentment del tipus Mar-
cona), mel pura d'abella (en 
la seva majoria de Flor del 
taronger o Romaní), sucre i 
clara d'ou.
Encara que el sucre és potser 
de tots el menys saludable, 

114 115

Bar - Restaurant

Tels. 93 389 30 80 · 93 464 17 09 
Santa Madrona, 122 - 123 · 08911 Badalona 
labotadearagon@yahoo.es

ESPECIALITAT
en Tapes Variades i típiques d'Aragó

des de 1973
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Canonge Baranera, 121
RESERVES 934 641 976

també és cert que és dels 
que hi ha menor proporció, ja 
que perquè un torró sigui cer-

tificat de Qualitat Suprema, 
el Consell Regulador de la 
Denominació d'origen Xixona 

i Alacant estableix per enda-
vant les proporcions mínimes 
que han de contenir d'ametlla 
(64%) i de mel (12%). Sabem, 
ja per si mateix, les múltiples 
propietats que contenen 
aquests dos aliments com ara 
vitamines i minerals, a part 
que ens aporten àcids gras-
sos essencials, molt similars 
als que ens aporta l'oli. Per 
tot això, i perquè els estudis 
científics demostren que la 
compensació nutricional del 
torró és molt equilibrada, no 
podem deixar de tenir-ho en 
les nostres taules aquestes 
festes. Segur que el nostre 
paladar, ens ho agrairà.
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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
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La recepta que presentem avui 
és la de la massa amb la qual 
elaborem les típiques galetes 
de NADAL o d'aniversari.
La seva elaboració és molt 
senzilla i tan sols necessitem 
cinc ingredients. Són els se-
güents:
(Per a unes 20 unitats)
- 250 g de farina, 125 g de 
mantega, 125 g de sucre, 1 ou
- 1 llimona, opcional: essència 
de vainilla

Elaboració:
En un bol, barregem la man-
tega (que ha d'estar a tempe-
ratura ambient) amb el sucre 
fins que els dos ingredients 
estiguin ben integrats. Després 
afegim l'ou i la ratlladura de la 
llimona i continuem barrejant. 

Recepta senzilla de galetes de 
mantega per aquestes festes

Finalment, incorporarem la fa-
rina a poc a poc. Quan hàgim 
obtingut una massa ben homo-
gènia, l'emboliquem en un film 
de plàstic i fiquem en la nevera 
durant almenys 1 hora.
Transcorregut aquest temps, 
estenem la massa amb l'ajuda 
d'un corró sobre un paper de 
forn. Tallem les nostres galetes 

amb la forma desitjada i por-
tem al forn uns 12 minuts a una 
temperatura d'uns 180 graus.
Quan estiguin daurades, reti-
rem i deixem refredar.
Finalment, un cop fredes, de-
corarem al gust amb glassa, 
llapis de colorants alimentaris 
o bé, simplement empolvorar 
amb sucre glaç per sobre.

118 119

BONES FESTES 
A TOTHOM! 

Carrer d'Arnús,26 
BADALONA

933 84 66 54 · 646 591 598
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Seguim amb les receptes fà-
cils i gens complicades de fer. 
Avui, plat força econòmic i de 
baixa complexitat. Farem unes 
faves (millor si són baby) amb 
un seguit d’ingredients que, 
segur, els solem tenir sempre 
per casa. El plat d’aquesta 
setmana ens situarà en una 
posició “top” entre les nos-

 Faves al foie 

tres amistats i familiars. Vaja, 
que els deixareu amb un pam 
de nas. Començarem amb la 
base, el punt de partida del 
que després acaba sent un plat 
extraordinari: el sofregit. Per 
aquestes faves no estalviarem 
en ceba i, l’all, també el po-
sarem generosament. Abans 
haurem incorporat un bon raig 
d’oli d’oliva a la paella, amb 

dues o tres fulles de llorer, se-
gons la seva dimensió. Un cop 
les cebes i els alls hagin agafat 
una mica de color daurat, serà 
el moment de posar-hi els daus 
de pernil salat. No us faci por 
posar-ne bastant. Penseu que 
la fava, per si sola, no és pre-
cisament la reina de la festa i 
ens prega que l’acompanyem 
d’alegria.

El restaurant Figaro us desitja Bon Nadal i Bones Festes!

Françesc Layret, 18
93 389 47 94

Dilluns descans personal
Tancat: NADAL, 

ST. ESTEVE I ANY NOU
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Immobiliaria
L'Aixecament d'hipoteca

Eva Remolina · amic.cat
L'aixecament d'hipoteca és un 
tràmit que es realitza després 
de finalitzar un préstec hipote-
cari amb l'objectiu d'informar 
les autoritats que l'habitatge 
s'ha pagat per complet i que 
passa a ser de la nostra propie-
tat. Encara que l'aixecament 
en principi no és un requi-
sit obligatori, sí que és molt 
recomanable, ja que pot ser 
un impediment si en un futur 
volem vendre l'immoble o si 
es desitja demanar un préstec, 

perquè la càrrega continuarà 
sortint amb caràcter general. 
Malgrat això, la majoria de la 

gent no ho fa perquè suposa 
un cost afegit. Per a realitzar 
l'aixecament d'hipoteca es 
poden seguir dues vies:
- que sigui l'entitat bancària la 
que s'ocupi de tot el tràmit.
- o bé dur-ho a terme per un 
mateix, seguint uns passos. 
El primer seria signar davant 
notar i  una escr iptura de 
cancel·lació (per a la qual 
s'ha de sol·licitar prèviament 
al banc que ens expedeixi un 
certificat de saldo zero). El 
segon, consistiria a presen-
tar davant hisenda l'impost 
d'Actes Jurídics Documen-
tats i finalment, anar al regis-
tre de la propietat amb els 
dos documents anteriors i fer 
l'aixecament. Els costos de 
la cancel·lació registral són a 
càrrec del banc des de 2018, 
i a partir d'una sentència, la 
644/2018, on es va obligar al 
Kutxabank a indemnitzar per 
aquest concepte.En qualsevol 
cas, si hem de córrer nosal-
tres amb aquestes despeses, 
hem de saber que el cost total 
oscil·laria entre els 150 i els 
300 euros, en funció de l'import 
de la hipoteca a cancel·lar, 
així com la via utilitzada per a 
aquest procediment.

C/ Canonge Baranera, 137
93 144 44 14 · 656 911 868 · info@immobiliariamgi.cat

us desitgem 
un BON NADAL! 
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Avda. Alfons XIII, 267 · 08918 Badalona | Tel. 93 738 41 94 · 626 610 556  | Aicat nº 9893 
badalonaurbanita.com | badalonaurbanita@gmail.com

• Alquila 
• Compra 
• Vende

• Certificado energético y cédula de habitabilidad
• Seguros de vivienda e impago
• Asesoraiento personalizado

Si estás pensando            en vender o alquilar tu inmueble 
o simplemente necesitas una valoración o 

asesoramiento ( gratuito           ) , no dudes en ponerte en 
contacto conmigo.
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Facilitat Roser Bona · AMIC

Frases cèlebresFrases cèlebres DitesDites

«L'experimentador que no sap el que està 
buscant no comprendrà el que troba»  

C. Bernard

«Cadascú per on l'enfila»
Significat:  cada persona va a la seva / cada 
persona té les seva manera de veure i fer les 
coses / cada persona té les seves pròpies 
afeccions.

 Àries (Del 21/3 al 20/4)

Hauràs de tenir paciència amb algú 
de la família política, que parla mas-
sa. Dies ideals per fer una escapada 
en bona companyia. Una gestió bu-
rocràtica potser es fa esperar.

 Taure (Del 21/4 al 20/5)

Al sector professional t'has proposat 
objectius que entren en competència 
amb algú. Acumules malestar per un 
tema que has magnificat. Prioritza 
el que és més important.

 Bessons (Del 21/5 al 20/6)

El Sol en tensió amb Mart pot incli-
nar al fet que perdis els papers si 
algú et provoca. L'autocontrol serà 
el teu aliat. Si tens parella, dies de 
més connexió i romanticisme.

 Cranc (Del 22/6 al 21/7)

El sector laboral et demana més ener-
gia, sigui perquè estàs cercant feina 
o perquè t'has proposat objectius a 
curt termini. No t'oblidis de la vida 
familiar i afectiva.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et preocupa el futur dels teus fills i 
vols preparar-los pel dia de demà. 
Pots connectar amb una persona 
de més edat que tu. Alguns canvis 
laborals modifiquen els teus plans.

 Verge (Del 24/8 al 23/9)

Voldries canviar algunes condicions 
laborals per atendre millor l'àmbit 
familiar/domèstic. Una persona del 
passat et demana disculpes, però 
hauràs de valorar si són sinceres.

 Balança (Del 24/9 al 23/10)

Algú de la família podria posar-te a 
prova. Tens necessitat de saber i et 
planteges tornar a estudiar. Compte 
amb les presses, tant amb cotxe com 
a peu. Relaxat una mica.

 Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si et deuen diners, hauràs de posar-te 
ferm per recuperar-los. En l'amor no 
vols precipitar-te perquè això et faria 
sentir insegur. Et dones un homenat-
ge gastronòmic.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Moltes coses a fer i et manquen ho-
res. Compte amb l'estrès doncs pot 
perjudicar la teva salut. La sort està 
amb tu i si tens temes pendents, es 
mouen. Sorpreses agradables.

 Capricorn (Del 22/12 al 20/1)

Et sents més enèrgic i aprofites per 
netejar i llençar el que ja no serveix. 
Prioritzes la salut i la tranquil·litat, el 
que suposa, deixar enrere a algunes 
persones.

 Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Vols que la teva relació sentimental 
es torni més estable. Les obligacions 
t'han obligat a madurar ràpidament. 
Si tens un negoci, sigues prudent, no 
és or tot el que lluu.

 Peixos (Del 20/2 al 20/3)

A la feina t'anirà bé ser cautelós per-
què no tothom és el que sembla. Si 
tens algun assumpte pendent de 
resoldre amb el pare o amb un cap, 
ara es donen bases pel diàleg.

Horòscops
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SudokusSudokus

Mots encreuatsMots encreuats

7 2
5 3 7

6 4 1 3
5 6 3

3 1 2
9 8 5

2 3 6 8
7 3 9
4 9

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

Dificultat: Molt difícil

7 9 2
7

5 7 6 1
9 6 3
3 5 7 9 8

7 8 1
4 2 7 6

5
3 4 8

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

Dificultat: Difícil

1. Superfície de la Terra. Superfície 
inferior d'algunes coses, p. Ex., 
La dels atuells. També es el nom 
d'un planeta del sistema solar, 
pàtria, terreny. Tercer planeta del 
sistema solar. 2. Entesa, capacitat 
intel·lectual. Psique o intel·lec-
te. 3. Fisonomia, part de davant 
del cap. 4. Substància material. 
5. Celeste. 6. Moneda corrent. 7. 
Observació. 8. Dama. 9. Món en 
què vivim. 10. Conjunt ordenat 
de les coses i forces de l'univers. 
Medi natural. 11. Líquid, general-
ment de color vermell, que circu-
la per les artèries i venes del cos 
dels animals. 12. Objecte inani-
mat, per oposició a ser vivent. Tot 
el que té entitat, ja sigui corporal 
o espiritual, natural o artificial, 
real o abstracta. 13. Agradable 
de veure. Bell, valent, premiat 
de certa proporció i bellesa. 14. 
La testa. 15. Òrgan de la vista en 
l'home i en els animals. Globus 
ocular. Òrgan animal la funció és 
captar els estímuls lluminosos.

2/12/22, 10:29 Milions de mots encreuats per imprimir, fàcils, difícils, per a nens, etc
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Nº Per cercar
1. Superfície de la Terra. Superfície inferior d'algunes coses, p. Ex., La dels atuells. També es el nom

d'un planeta del sistema solar, pàtria, terreny. Tercer planeta del sistema solar.
2. Entesa, capacitat intel·lectual. Psique o intel·lecte.
3. Fisonomia, part de davant del cap.
4. Substància material.
5. Celeste.
6. Moneda corrent.
7. Observació.
8. Dama.
9. Món en què vivim.
10. Conjunt ordenat de les coses i forces de l'univers. Medi natural.
11. Líquid, generalment de color vermell, que circula per les artèries i venes del cos dels animals.
12. Objecte inanimat, per oposició a ser vivent. Tot el que té entitat, ja sigui corporal o espiritual, natural

o artificial, real o abstracta.
13. Agradable de veure. Bell, valent, premiat de certa proporció i bellesa.
14. La testa.
15. Òrgan de la vista en l'home i en els animals. Globus ocular. Òrgan animal la funció és captar els

estímuls lluminosos.

Eurostars Fuerte De La
Concepcion

DESAYUNO GRATUITO

ALDEA DEL OBISPO

Reservar

Eurostars I-Hotel

DESAYUNO GRATUITO

POZUELO DE ALARCON

Reservar

Eurostars Guadalquivir

DESAYUNO GRATUITO
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                            7MIRADA          
                                N      9          
                      2    8SENYORA        
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                  5CEL4COS  11SANG      
                      N    A          L    12    
                    1TERRA13BONIC14CAP
                            A      15  T    O    
                            10NATURALESA  
                                    L  T    A    
                                    L              
                                                    
                                                    
                                                    

 

Exe Boston

Desde 55 €
Reservar

Eurostars Fuerte De La
Concepcion

Desde 69 €
Reservar

Eurostars I-Hotel

Desde 49 €
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Anuncis 
per paraules

TREBALL

CHICA CON EXPERIENCIA 
y buenas referencias busca 
trabajo cuidado de mayores, 
l impieza, paseo de perros. 
Interna o externa. Disponibi-
lidad inmediata. 643 035 527 
– 641 413 824
CHICA RESPONSABLE con 
referencias, 2 años experien-
cia, busca trabajo limpieza o 
cuidado personas mayores 
y niños por horas y externa. 
Tel. 647 397 605 incorporación 
inmediata
CHICA SE OFRECE  para 
limpieza, cuidado de mayores 
y niños. Por horas. 
722 770 326
CHICA BUSCA TRABAJO 
interna o por horas. 
617 705 396
CHICA BUSCA TRABAJO 
interna para cuidado de hogar, 
mayores y limpieza. 
658 986 845
CHICA BUSCA TRABAJO de 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. 610 015 964
SEÑORA BUSCA TRABAJO 
de Lunes a Viernes por horas. 
Fines de semana para cuidar 
mayores. 610 093 234
CHICA BUSCA TRABAJO con 
experiencia, en cuidado de 
personas mayores, limpieza y 

canguro. Externa. 612 569 730
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidado de personas 
mayores y limpieza. 
631 477 449
S E Ñ O R A CATA L A N A  s e 
ofrece para cuidar personas 
mayores, niños y limpieza. 
686 089 972
SEÑORA CON EXPERIENCIA 
busca trabajo de interna o por 
horas. 663 552 824
CHICA BUSCA TRABAJO de 
limpieza, cuidado de niños y 
mayores. Por horas. Media o 
jornada completa. 613 387 464
SE OFRECE CUIDADORA 
de personas mayores, niños y 
limpieza. Por horas. 
631 311 946
LIMPIEZA AUTÓNOMA. Se 
ofrece despachos, comunida-
des, particulares. Buen precio. 
Excelente servicio. 
654 766 977
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidar personas mayores. 
De lunes a viernes. 
622 949 287
PAR A L I M PI E Z A .  Traba -
jo doméstico. Confección y 
arreglos de ropa. Persona con 
experiencia y referencias. 
631 747 007
 
SEÑORA BUSCA TRABAJO 
cuidando personas mayores y 

de limpieza. 640 870 021
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidar adultos mayores. 
Interna o externa. 632 184 190
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidar adultos mayores. 
Interna o externa. 679 831 413
CHICA BUSCA TRABAJO 
para cuidar adultos mayores. 
Interna o externa. 672 244 742
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA busca trabajo de limpieza 
interna los fines de semana y 
cuidado de niños. 
632 863 699
CHICO CON EXPERIENCIA 
para cuidar personas mayores 
busca trabajo. 666 532 556
C H I C A  R E S P O N S A B L E 
busca trabajo de limpieza por 
horas o jornada completa. 
693 671 673
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO al cuidado de personas 
mayores. Limpieza por horas, 
disponibi l idad completa de 
lunes a sábado 688 349 743
CHICA BUSCA TRABAJo 
jornada completa o por horas. 
602 874 613
CHICA BUSCA TRABAJO de 
interna o externa al cuidado 
de niños y mayores. Disponi-
bilidad inmediata. 
631 434 195
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VARIS

COMPRAMOS LIBROS, jugue-
tes, comics, cromos, antigüe-
dades, plumas, Discos, puros, 
objetos religiosos. Restos pisos, 
casas. Pago al momento. José 
Miguel. 679 736 491 

AMISTATS

VIUDO 65 AÑOS busco mujer 
española extranjera amistad 
relacion estable 698 243 029

Tel. 93 398 63 75
Guifré, 207 Badalona

70% TODOS VESTIDOS 
DE FIESTA Y

VESTIDOS DE NOVIAS 
TODOS A 99,99€

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL TOT AL CENTRE: 

Horari: Lunes a viernes de 9.30h a 21.30h
Sábados de 9.30 a 20.30h

Carrer  d’Aselm Clavé, 36  
(Metro Pompeu Fabra L2 linea lila)

93 525 74 45

Preu: 0,35€/paraula

PRODUCTOS LATINOS, 
NORTEAMERICANOS, 

ASIÁTICOS, DE EUROPA DEL ESTE  
¡Y MUCHOS MÁS! 

VEN Y CÓMETE EL MUNDO!
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Si voleu enviar les vostres fotos: 
badalona@totbadalona.com o 
WhatsApp, 651 97 6 517

La Badalona d'abans

BADALONA  

Tal i com passa ara, 
que els Reis d’Orient 
visiten els nois i les 
noies que són a 
l’Hospital Germans 
Trias i Pujol, abans 
cada any també visi-
taven els que vivien 
a la Casa Empar i els 
repartien els regals. 
Entre 1964-1973.

Museu 
de Badalona. AI. 
Fons Ajuntament

LA FOTO DELS LECTORS  

Safareig al badiu i comu-
na del C/Indústria, 136 a 
la gran nevada de l'hivern 
1961-62, avui enderrocat. 
Hi apareix Maria Cuquet 
Font.
Foto: Maria Mercè Duran 
Cuquet
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Les dones anònimes de Badalona  
que es mereixen ser cèlebres
La teva mare, la teva àvia, la teva tieta... van fer alguna cosa especial. Tenien un do i, si 
haguessin nascut en una altra època, ara serien cèlebres.

Potser cantaven com els àngels. O eren molt bones cuineres. Van fer alguna 
invenció? Van ajudar els veïns durant la guerra? Van fer alguna cosa que mereix un 
reconeixement?

Des del Tanatori de Badalona hem posat en marxa una iniciativa per donar a conèixer 
totes aquelles dones que mereixien ser cèlebres i que, per les circumstàncies de 
l’època en què van viure, no ho són.

Explica’ns la seva història,
la volem conèixer

ES MEREIX 
UN RECONEIXEMENT

Escaneja aquest codi QR per accedir a més informació,  
emplena el formulari i explica’ns la seva història.

www.tanatoribadalona.com
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Reserves
info@donzella.cat

Tel. +34 669.184.488

www.donzella.cat
Passeig Marítim
Badalona s/n
08911

Bon Nadal i
Bones Festes!

DONZELLA
DE LA
COSTA
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