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L'Ajuntament reclama milt
mas protagonisme en els
Jocs Olimpics del 1992

Nous cotxes per a
Protecclo Civil



FOMENT D'INTEGRACIO A CATALUNYA *
Correspondencia a I'Apartat 269 - Badalona

Como en aquella «conciencia de intenciones» ya ex

poniamos, vamos a perseverar en ellas, y asi, nueva
mente continuaremos nuestro dialogo con toda la ciu-
'. .

dadania catalana, integrada 0 no, argumentando stern-

pre con el-mejor deseo de desvanecer equivocos y redu
cir radicalismos, que algunas fuerzas politicas, vienen
alimentando con resabios nunca acordes a nuestra in

tenciones ni fundamentos cabales para desbaratar esta

confianza que venimos deseando en nuestras relaciones.

Porque nuestro catalanismo, como bien decia don

Josep Moran Ocerinjauregui en «Etica i politica», (oSe
rra d'Or» desembre de 1983) es un compendio de leal
tades y politica de un pais, sin olvidar que nuestra ca

talanidad es la suma de estas lealtades a la propia fuer

za etnica, cultural, Iingiiistica y de identidad que ha de

respetar todo catalanismo que en puridad 10 sea.

-Per tant, s6n d'agrair les bones disposicions d'una bona part
dels vostres col.lectius que, pel positivisme d'haverpogut treballar
i mantenir la familia, han pogut alluhyar aquella precarietat que
els condicionava, a qualsevol preu, la submissi6, la contrapresta
cio del seu treball 0 esforc, Volem esvair aquelles objeccions d'al

guns de vosaltres, que persisteixen en el convenciment que no han

vingut a Catalunya per aprendre idiomes, on solament volien feina

per viure, i tota vegada que estan en el mateix terri tori espanyol te
nen garantida la defensa de la parla de l'Estat.

Ben cert que si, pero aquest no era el problema cornu que ens

motiva la intenci6 d'Entesa, sino que la problematica, corn hem as

senyalat sempre, es que amb la voluntat que ens poguem tenir rmi
tuament, iamb l'afany de crear una unitat de pensament i de llen
guatge, calia una homogeneitat que ens assimiles totalment per la
unificacio d'un sol poble catala, corn requereix una nacionalitat corn
la nostra, a la qual aspirem per la vostra voluntat d'assumir aques
ta cultura i la fusi6 de la historia.

Eis nostres afanys han estat que assimilessiu les mateixes quali
tats de la nostra catalanitat, i per assistir-vos dels mateixos drets.
Sabiem les dificultats i continuem fent concessions de paciencia i
voluntat d'entendre'ns, facilitant el reciclatge. Mai no hem radica
litzat les exigencies, perque comprenem les dificultats. En una pa
raula, us hem preguntat sempre si volieu esser catalans corn nosal
tres! ... I ho hem preguntat, despres que heu conviscut en el prag
matisme de les nostres llibertats i de les nostres atencions que us

hagin pogut convencer i fer entendre la realitat catalana corn a poble.
-Efectivamente, y como pueblo de Espana, debeis reconocer,

como 10 hace el nuevo Estado de las autonomias, el derecho que

para nuestros colectivos defiende en elamor a nuestra lengua ma

terna, tanto por su cuItura como por las dificultades que represen
ta asumlr un aprendizaje del idioma autonomlco autorizado.

Comprendemos y entendemos que ser catalan no es solamente
hablar en catalan, sino en tener un pensamiento, unas actitudes y
estas lealtades en la vida que os ha dado vuestra propia cultura y
vuestro positivismo. Muchos de los que vivimos y trabajamos en

Cataluiia os entendemos y nos complace asimilarnos totalmente,
pero debeis comprender que otros no pueden, por el pesimismo y
el temor de no lograrlo, y los demas que no quieran serlo porque
no les conviene.

.

- Bones s6n aquestes reflexions i a elles anern al convenciment,
per si es posible aconseguir-ho. Recordeu que la voluntat del nos
tre poble i del President de la Generalitat ha estat sempre no de fer
una alianca, sin6 d'arribar a una fusio homogenia, recollint les bo
nes qualitats de la vostra cultura que enriquissin la nostra, si fossin
assirnilables, mantenint les principals virtuts de pensament, llengua,
seny i cultura, que ens han fet la realitat d'avui; no uns espanyols
que parlem en catala, sin6 uns catalans amb propi estil de vida, amb
una identitat nacional, que sense deixar d'estirnar els nostres ger
mans d'Espanya, poguem continuar gaudint de les condicions del
nostre nacionalisme, i entenent la vida i la seva problernatica amb
les arrels de la nostra cultura que ens ha forjat la personalitat diff
cil de lograr si es vol prescindir de qualsevol dels valors que ens as

sisteixen, i que volem, necessitem, fer-los permanents, perque van

respatllats per mes d'un mil.lenari d'anys d'historia.
Eis que ternen 0 tinguin recels, vegin les facilitats i paciencia de

la nostra oferta; no ens espanta el temps, sabem que, per llarg, en
unes generacions la fusi6 sera un fet i la puresa s'anira produint
per la propia voluntat vostra. Allavors, ens queden els que no po-

den 0 no ho volen, i per ultim els que no els conve,
Eis primers, potser que els assisteixi una incertesa 0 una pro

dencia contra els maximalismes que ja us deiem d'alguns autctons;
no temeu, us hem dit tambe, que corn humans que som, tenim de
fectes i rauxes que reconeixem i anirem llimant. Pero si es una ex

cessiva influencia politica 0 social que els ha-alimentat altres drets,
nacionalisme 0 centralisrne -prou previsibles- enlleminint 0 faci
litant un sistema que sense esforc els mantingui una comoditat amb
tal que doneu suport amb els vots els seus partits 0 doctrines; 0 que
incentiven per altra part uns interessos socials i economics amb el
mateix intent d'explotar egoismes humans -que tots en podem
tenir-, i els arriben a convencer de la no conveniencia de la inte

graci6 0 a decidir-los de no voler-la, llavors parlem-ne, A aquestes
influencies politiques sols heu de comparar els valors dels vostres
sentiments d'integracio, i definir i decidir a consciencia la fortalesa
i civisme de les posicions de cadascu, Si pot mes el vostre fervor
dintegracio, sera que ja teniu assimilats molts valors de la nostra
manera de pensar en catala que us portara a ajudar-nos en la solu
cia d'entesa per aquella homogeneitat cabal per a donar-nos, entre
tots, les condicions d'una politica i un autogovern convenient ala
nostra nacionalitat.

Si, al contrari us manteniu arraconats al politicisme negatiu, es
que encara la confianca no la teniu, son mes forts els vostres egois
mes i amor ales vostres procedencies 0 interessos; 0 sou partidaris
d'un centralisme 0 altres ismes que us complauen mesoNo ho dub
teu, no us volem forcar, manteniu-vos en els vostres drets i de fen
seu les vostres voluntats, que sempre les respectarem de conformi
tat ales lleis que s'adeqiiin en l'estat cornu de les autonomies.
-lAsi, hemos de entender que los catalanes rehusan formar co

munidad y quieren dividir en su Cataluila los dos grandes bloques;
confirman aquella creencia de aquella voluntad catalana de
separacion? ...
-De cap manera! ... I d'aci ha nascut, en aquests primers anys,

el possibilisme de la vostra integraci6, donant-vos una ciutadania
catalana que no forges cap recel i dones temps per 'una assimilacio
de les essencies d'un catalanisme que, tot i essent popular, resultes
facil per la majoria de vosaltres, sense renuncies 0 traumes massa

punyents als vostres sentiments.
Aquest catalanisme, corn hem dit abans, ens ha recomenat una

politica que s'ha posat a l'abast de tothom, amb l'anima d'una eti
ca que es la fidelitat a la nostra etnia, llengua, cultura i sentiments ...
I no la podem trair, ni nosaltres ni els politics purs, per molt im

portants que siguin els vots.
Per aixo mantenim l'oferta i per aixo mantindrem les facilitats,

per saber i fer veure els requisits d'aquesta integracio que us ofe
rim; perque tant la politica corn la vostra voluntat es la que ens ha

d'acompanyar en el govern del nostre pais. Aquells que decideixin
la integracio i es decantin a l'assimilaci6 a la nostra manera comen

tada fins ara, s'hauran integrat al nostre catalanisme.
Catalanisme que, per altra part, mante una convivencia pels que

no puguin ser-hi, perque no ho sentin 0 noels convingui; es aquella
alternativa que ens ha deixat exercir «l'estatus» del nostre autogo
vern, que no pot trair aquelles leialtats a la nostra catalanitat que
es l'essencia del pais nostrat. Entenent be que aquest catalanisme,
per mes politic que sigui, «mai no pot subordinar el pais -0 la

patria- ales necessitats d'un partit»; seria una traicio, corn deia
abans del 1936 el senyor J.V.Foix en els seus escrits a «La
Publicitat».

.

-lEntonces, si mantenemos la esperanza de cambiar aspectos,
costumbres 0 raices que os acerquen a nuestra cultura y a nuestra

lengua, no cabe la posibilidad de una nueva identidad catalana? ...
-Dificilment, i hauria d'esser, amb tot, per la forca d'una vo

luntat catalana, assumida Sense falsedats, enganys ni suplantacions,
o formes inconstitucionals, perque el nostre esperit i els nostres sen

timents no admeten ni una masificacio dirigida ni una buidor espi
ritual, ni el soterrament de la nostra llengua.i llibertat, ni els princi
pis de la formacio catalana ... Seria el comencament del genocidi
del poble catala, que un articulista d'aquesta REVISTA DE BA�
DALONA ha exposat alguna vegada.

Tenint en compte que oferim pactes, enteses i facilitats, cosa que
en cap moments no pot interpretar-se corn «botifleries», que ni en
politica no pot admetre l'etica que ens assisteix en la convivencia
i en el dialeg d'aquesta pau pactada que no malrneti la catalanitat
-que ens enorgulleix.

Pero, repetim, en tots els casos respectarem els que no puguin
o no vulguin integrar-se al pais, i sempre tindran les opcions que
en dret els corresponguin en aquest Estat de les autonomies, tot i
que qualsevol incidencia negativa sera refusada.
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Segueix la «gresca» a I'Esquerra
Republicana de CatalunyaEDITORJAL

V6nen
les eleccions

fet antidemocratic de prendre decisions de
tal magnitud i gravetat sense haver-ne estat

consultades.·3r.- Eis sota-signants no dema
nen publicament cap mesura envers els
au tors de .les esmentades dec1aracions, car

, creuen que el partit te els organs adients als

quais cal rec6rrer en un cas com aquest. La
present nota, doncs, no te altre fi que el d'in
formar correctament tots els militants, amics
i simpatitzants, que be personal 0 telefoni
cament s'han interessat per aquest tema».

Les Joventuts d'ERC tarnbe ens han lliu
rat un comunicat, en el qual ens informen,
despres de ferunes valoracions, que el seu
comite local ha arribat als segiients acords:

«a).- Condemnem i refusem l'actitud

adoptada per la direcci6 del partit els darrers
temps. EI servilisme respecte la dreta ha es-

. tat la base del desprestigi d'unes sigles que,
sense dubte, mereixen millor sort. b).- Con
demnem l'expulsio del cap del sector reno
vador del partit, Jaume Nualart, aixi com
la del conseller riacional i tambe badaloni

Miquel Estruch, primeres victimes d'una
«purga» que diu molt poe a favor de la de
mocracia interna del partit. c).- A nivell de
JERC, ens solidaritzem amb els cornpanys
membres del Comite Executiu Nacional, en
el qual es troben dos membres del nostre co

mite local. Abonem completament llur fer
rna actitud de defensar, abans que res, els

interessos de les propies JERC i els relatius
ala vertebraci6 de I'esquerra nacional. d}.
Decidim d'apartar-nos de la disciplina del

partit per coherencia amb les nostres con

viccionsideologiques i en mostra de solida
ritat amp els ,c()mpanys expulsats. e).- Fern
una crida a tot el jovent badaloni esquerra
i nacionalista de Badalona, per .tal de treba
llar de ferm per la consolidaci6 del projecte
d'esquerra nacional de Catalunya, de cara

ales decisives eleccions del mes d'abril. Ca
talunya ens demana aquest suprem esforc,
superant, si cal, totes les «Barreres» que s'hi

oposin».
Es evident que la lluita tot just ha comen

cat, i que ja en parlarem de qui guanyara.
Pero es ben segur que qui en sortira perdent
es el mateix partit.
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No han estat convocades les pro
peres eleccions a/ Parlament de Ca

ta/unya, pero tothom te sap que se

ran a mitien« d'abril vinent. No ha co

mencet, dones, encara, el per/ode
electoral, si be arreu es respira I'aire
de quan hi ha uns comtcis a la can

tonada. Totes les ecotone, totes les
pereutes, totes /es mtreaes dels per
sonatges mes 0 menys figurants
dins ae la vida poittlce, estan orien
tades cap al mateix sen tit.

I eixt veiem com es prodiguen /es
vtsttes arreu del mapa cetet«, com
abunden les manifestacions, com

proliferen les aecterectons a favor
d'uns postulats 0 en disfavor d'uns
altres. Tothom vol tirar I'aigua al seu
moll, tothom escombra cap a casa.

.

Es natural. Es totes el que ara es

venti/ara per a Catalunya, l, per re's
sonencie, per a tot l'Estat. Nogens
menys que e/ segon Parlament cata
la despres de l'Estatut a'Autonomte,
que haura d'informar -i de formar
la vida catalana durant els propers
,quatre anys.

No vo/em pas que ningu es pen-
; si que des d'aquesta columna tnictet
; de REVISTA DE BADALONA 'lnten
tem de 'fer prosetitlsme a' tsvor de

cap de tes opctons que 'seren pre-.
sents a la contesa electoral. A cada
una d'e/les brindem, com hem "tet
sempre, les nostres pagines perou«
hi diguin /a seve, i suposem que ce
dascun dels nostres /Iegidors es fa.
ra la sevecompoetcio delloc lectue-.
ra segons entenqut.

.

Pcetenem nomes, ara, deixar
constencie que ja es respiren aires
electora/s ...
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Esquerra Republicana
ge Cataarwa

Aquesta setmana han estat «exclosos»,
que ve a ser com suspesos de militancia, tres
membres de ERe de Badalona. En Miquel
Estruch, que es del Comite Executiu, i en Ri
card Ruiz i en Toni Soler, que pertanyen a

les Joventuts d'ERC. EI motiu es el mateix:

pronunciar-se a favor del sector renovador
i criticar l'actuaci6 del sector oficialista. Pel

que sembla, en Miquel Estruch ha estat «cas

tigat» per les declaracions que va fer a RE
VISTA DE BADALONA en l'edicio d'ara
fa una setmana.

Pero tambe aquesta setmana hem estat

convocats permilitants d'ERC del sector ofi

cialista, 0 proper a Heribert Barrera, que ens

han donat un comunicat que diu:
.

«EIs sota-signants, veins de Badalona i
militants d'Esquerra Republicana deCata

lunya, sortint al pas de les informacions apa

regudes tant en els periodics com a la T. V . ,

volen puntualitzar que: lr.- Quan en les de-.
" claracions del sector anornenat renovador es

.

parla dels militants d'E.R.C. de Badalona,
es refereixen a una part molt mirisa de .la mi
litancia d'aquest poble, la majoria de la qual
respecta i aecepta la disciplina del partit iels
resultats de les eleccions sortits d'un Con

gres Nacional legitim i democratic. 2n.- Que
les dues seccions locals que, a mes de Bada

lona, formen part de la Federacio del Bar
celones Oriental, que son Santa Coloma de
Gramenet i Sant Adria del Besos, no van es

ser convocades a cap reunio ni assemblea;
per tant no sols no s'adhereixen ales mani-

.

.festacions del comite deBadalona, sino que
forrnulen hi seva mes energica protesta pel
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MANUEL MORENO i MAURICIO

, En el primer aniversari de la seva mort, els seus companys del
P.S.U.C. a Badalona, juntament am�1 Cornlte local, les

Agrupacions i el Grup Municipal Comunista, el recorden com a

exemple d'amic i de comunista.
.

.

Badalona, 28 de gener de 1984.

Revisio del "cens .electorar·S3 .

Perque no es perdi
. el teu vot assegura't

que estas lnclos
en el cens· electoral

Estara exposat els dies 23 de gener al 6 de febrer, en els parties de l'Ajuntament (Pla�a de la Vila)
i en el departament d'Estadistiea (carrer Ignasi Iglesias, 11)

Horaris: Feiners: matins, de 9 a 14 h., tardes, de 16 a 20 h. Festius: de 9 a 13 h .

•
'

AJUNTAMENT DE
,

8ADALONA
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NODS cotxes per a Proteccio
Civil

Darrerament la Corporaci6 Metropoli
tana de Barcelona ha comprat, en col.labo-

'

raci6 amb diversos ajurttaments, com Bada

lona, Molins de Rei, Tiana, Santa Coloma

de Gramenet i d'altres, una serie de vehicles

que tenen com a finalitat l'ampliaci6 de les

dotacions de Protecci6 Civil.'

Aquests vehicles estant destinats per a

complir una experiencia pilot, com es la pre

venci6 i extinci6 d'incendis dins I'ambit de
la CorporacioMetropolitana.

A Badalona en vindran dos, d'aquests
vehicles, que, juntament amb el que ara ja
hi ha, podran fer una' tasca mes important
que no pas la que realitza un vehicle sol. El
vehicle que hi ha actualment fara d'ara en

endavant, les funcions de vehicle de coman

dament, i els altres estaran supeditats ales
ordres que d'ell dimanin. Aquests vehicles

seran equipats amb una emissora de radio,
que estara connectada amb la de Potecci6

Civil de Badalona i amb la de la GuardiaUr

bana, i, a rnes ames, estaran dotats de ma
terial contra incendis iamb Hums i material
de senyalitzaci6.

Dependran de la unitat de Poteccio Ci

vil que hi ha a la nostra ciutat, pero vetlle
ran en el sector de la Corporaci6 Metropo
litana tan important com es el que formen

Badalona i els municipis i llocs limitrofs.
Durant l'estiu, epoca de l'any en que pre

dominen mes els foes forestals, faran una

tsca de vigilancia pels boscos dels voltants,
i en cas que hi haguesqualsevol indici.d'in
cendi comunicaran amb la central de Bada
lona, per tal de procedir a apagar-lo. Quan
es declari un incendi de majors proporcions,
s'avisara la caserna de bombers, perque
aquests es disposin a extingir-lo, mentre els
membres i el material de Protecci6 Civil que
daran a disposicio dels bombers, de
Badalona.

A aquesta compra de vehicles per I'ex

periencia pilot, segons acord de la Corpo
racio Metropolitana de Barcelona, hi con
tribuira I'Ajuntament de Badalona amb la
quantitat de 333.333 pessetes, com aporta
ci6 pels vehicles dels quais en sera usuari.

Que es Protecci6 Civil

Parlant d'aquestes coses amb Juan

Felipe Ruiz, conseller municipal de Segure
tat ciutadana, m'explica en que consistia la

institucio de Protecci6 Civil: «es una Insti
tucio que tiene como objetlvos principales
.la nrotecclen de intereses,' blenes. y

P'ERSIANAS
Eugenio Espiga

REPARACIONES
C/o Alfonso XII, 76
Telf. 387 4094

personas» .

'Proteccio Civil neix I' any 1946, paral.le
lament ainb d'altres paisos, pero a Espanya
es converteix, segons paraules de Juan-Felipe
Ruiz, «en refugio del excedente mDitar».
Fins I'any 1979 es practicament desconegu
da i no realitza cap feina important. Men
trestant, ala resta d'Europa actua com una

institucio en defensa dels ciutadans, i la gent
esta clarament informada de la tasca que rea

litza i de com fer-ne us. Amb l'entrada dels

ajuntaments democratics, els membres que
els integren s'adonen que existeix aquest ser
vei, i comencen a potenciar la seva actuaci6.

El conseller ens deia tambe que «Protec
cio Civil pretende organizar todos los me

dios posibles que en un momento preciso se

pueda necesitar la ayuda a los ciudadanos».
Una de les altres obligacions que te Pro

tecci6 Civil es establir i definir els plans
d'emergencia. Per exemple, saber com s'ha
d'actuar en cas d'inundacions, de nevada,
de foc, etcetera. Te el deure d'estar prepa
rada sempre per un cas de sinistre.

Actualment Proteccio Civil de Badalo
na compta amb un nombre de vuitanta
membres, que componen l'Agrupacio de Vo
luntaris de Proteccio Civil.

EI presidentnat es l'alcalde de Badalona,
i te la seva seu a la mateixa caserna de la

Guardia Urbana.

La nova legislaci6

L'arcaisme de les lleis promulgades l'any

1946 ha fet que darrerament s'aproves pel
govern central un avantprojecte de llei de
Protecci6 civil.

El conseller Juan-Felipe Ruiz ens diu que
«este anteproyedo de Ley, necesario debi
do al arcafsmo de las )eyes existentes actual
mente, esta ya aprobado por el gobierno y
falta que el Congreso de los Diputados 10

apruebe».
Entre d'altres punts que existeixen a l'es

mentat av.antprojecte de llei, hi ha dos apar
tats que poden ser el mes interessants.

El primer d'ells parla sobre el poder que
te l'alcalde de la ciutat sobre els ciutadans,
en cas d'emergencia. L'alcalde, en aquest
cas, te facultat per a designar 0 reclutar in
dividus de la poblaci6 per anar a ajudar en
el lloc del sinistre.

L 'altra dels apartats que destaquem, diu: '

«Article 23. 1. El personal destinat a cum

plir serveis de Protecci6 Civil amb caracter

temporal i obligatori estara integrat per: A)
Els ciutadans en regim de prestaci6 social
sustitutoria de servei militar. B) Els que ha

gin estat declarats excedents del contingent
anual (de cupo) a incorporar a files per la

prestaci6 del servei militar; i C) Els ciutadans
pels quais s'estableixi l'obligacio de cumplir
el servei civil».

Per tota la gent que tingui interes en for
mar part d'aquest Servei de Protecci6 civil
i s'ha d'esmentar que en pot formar part
qualsevol persona interessada, aixi com els

que cobren les prestacions d'atur.
S'han de presentar els interessats a la

Guardia urbana de la seva poblaci6, en el
nostre cas de Badalona, per tal d'inscriure's,
i despres se li fara una preparacio amb un
breu curs d'ensenyament d'aquelles coses

mes elementals que cal saber per ser util en
un servei tan altruista i humanitari com es
el de Proteccio Civil.

JOSEP MARIA ROJO I PIJOAN
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.sonfes prestacions que'
'Agrupaci:o Mulua:alQrga

'.'
". -,

als seus assoclats:

Granvia de les Corts Catalanes. 621. Telefons 318 1800 - 31840 SO. Barcelona-I q

• Per malaltia: fins a 1 .500 ptes. diaries.

• Subsidis per Intervencions Ouirurqiques (tarnbe pert a infants
menors d'edat) i dietes per estada a la clinica: fins-a 3.000 ptes.
diaries. ..

• Per invalidesa: fins a ,90.000 ptes. rnensuals.

• En cas de defuncio: fins a 1.500.000 ptes.
• Subsidis per orfanesa: fins a 15.000 ptes. mensuals.

I, a rnes ames, el Prerni a l'Antiquitat Mutualista.

Tots, homes i dones, poden integrar-se a la nostra Entitat
Mutualista, dels 16 anys complerts als 40 per cornplir.

82 anys de rnarxa ascendent i rnes de 242�000 associats san
Ies referencies que oferim als qui encara no. formen part d'aquesta
gran tasca col-lective.

, ,

AGRUPACIO MUTUA
DU C()MERC I Dr LA _INO(JSTRI�

DES DE 1902
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EI sector oflciallsta d'ERC de Badalona

es optimlsta

Malgrat les esbatussades

Un grup de militants d'Esquerra Repu
blicana de Catalunya ens van convocar, di

mecres, per exposar-nos la seva versio sobre

la crisi que pateix ara el partit. 'Entre d'al

tres hi havia en Josep Bou, en Josep Tafu

nell, en Joan Vacarises i Maria Teresa Vila.

Es potdir que basicament van fonamen
tar la seva exposicio en que l'Esquerra Re

publicana de Catalunya te uns estatuts i una

disciplina, i qui consideri que aquest partit
no li «quadra» es ben lliure d'anarse'n, ja
que l'altra solucio es respectar les normes

establertes.
«Nosaltres -deien aquests militants

volem- deixar ben clar que les declaracions

que s'han fet no son compartides per tota
la militancia d'ERC, �ino que son d'un co

mite politic que el formen unes nou perso
nes. En definitiva, que no es el sentiment ge:
neral el que han dit els del comlte politic».

Davant d'aquesta exposicio hi havia una

pregunta obligada. El comite no ha estat ele
git pel partit i, per tant, i,n'es representatiu?
La resposta es aquesta: «EI problema pot
ser esta en que la militancia no sempre asis
teix ales convocatorles, i aixo vol dir que
en el moment de fer una eleccki no hi va tot
el partit en pes, sino que hi van uns quants
i els altres pensen que el que es votl ja esta

ra be, sense pensar que despres es pot arri
bar a aquestes situacions. Segurament encara
tenim una .cultura politica molt minsa i no
ens adonem que els nostres actes, de vega
des lIeugers, poden repereutir tant».

Reconeixen aquests militants que el co
mite actual va ser elegit per una majoria, «at-

menys per la majoria que hi havia a la reu

nlo». Algun dels reunits puntualitza: «Hem
,

de partir de la base que aquest comite poli
tic va ser elegit en unes dates que quasi no
hi havia nlngu, va ser a I'estiu, iva ser esco

llit per vots delegats» ..
Tot seguit aclareixen que hi ha una part

de militants que viuen a Badalona, pero que.
son afiliats a Barcelona 0 a d'altres pobles:
«Una part delsmilltants que ara som aqui
pertanyem a Barcelona, pel fet que no s'es

tava massa d'acord amb la linia que seguia
Badalona. I el que no semblava be de fer en
un poble com Badalona era provocar un en-

. frontament ideologic entre les persones. EI

que ens lnteressava era tirar endavant el par

tit, si b� no es participava en el lIoc on es

viu. Ara be, quan hi ha hagut unes eleccions,
tots els que som de Badalona ens hem dedi

cat de pie a la nostra ciutat»,
Si les coses segueixen el curs que porten

ara, sembla que l'ERC quedara molt desma
negada, i de cara 'a les eleccions el futur es

planteja bastant negre. De totes les mane

res encara no hi ha res, concret, ja que cal

esperar que'oficialment es comuniqui als ex
pulsats 0 exclosos que no hi poden militar.
Pero suposant que el partit quedi decapitat,
es fara una nova assemblea i s'escollira un

comite.
«Nosaltres som optimistes i creiem que

no perque uns militants hagin actuat d'una
manera determlnada; ha .de desapareixer el
partit aBadalona. I si cal s'obrira un altre

Casal, i.flns i tot fa temps que ja s'ha pen
sat que cal obrir 0 posar en marxa alguna
entitat de tipus cultural. EI que es quasi se
gur es que els militants que avui estan afi

liats a Barcelona, perc) que son de Badalo

na, vindran amllitar a la nostra ciutat i aixi
es podra tirar endavant el partit, fer activi-

tats i crear una imatge, que es el que ens cal.

En resum, quasi seria com comenear de nou

i treballar fort».
Del conjunt de la conversa es veu clar que

la cosa es molt confosa, ja quementre el sec

tor renovador diu que les bases del partit Ii
donen suport, el sector oficialista tambe diu

que te prous elements com per fer revifar el

partit. ,

I l'euforia es tar que el sector oficiaIista
diu: «Estem en un dia de joia esperant tenir
activitat pel futur de l'Esquerra Republica
na de Catalunya». Una altra persona hi afe

geix: «Fins i tot si el Casal plegues, potser
hi hauria mes militancia activa que fins ara,
i segurament es pariaria mes d 'ERC que no

pas el que fins ara se n'ha parlat. Potser ens
feis falta el revulsiu d'ara que ens fes pen

sar; be, doncs ara hi som, De vegades, per
que una cosa surti potser necessita una cla

tellada, i la de Badalona ha estat bastant

Iorta».
Una de les critiques que el sector reno

vador fa a l'oficialista es �l suport incondi
cional que ERC ha fet al govern Pujol. So
bre aquesta questio ens comenten: «Aques
ta es I'unica critica que ens fan, i llasttma

que no el tenim aqui, pero hi ha una escrit

fet per en Miquel Estruch en el que justifi
cava, fa un temps, aquest suport. Que cal

entendre que no es fa a en Jordi Pujol com
CiU, sino que es fa la lnstltucie, a la Gene

raJitat de Catalunya, que es el que creiem que

es imprescindible que tiri endavant»,

La conversa va ser molt Uarga i el nos

tre paper'es curt. Perc en resum podem dir

que el sector de militants que avui ens ha cri

dat donen suport a la direccio actual de I'Es

querra . Republicana de Catalunya, i segui
ran endavant encara que calgui anar a un al
tre local i refer elpartit, i no estan d'acord
amb el comite de .Badalona.

ENRIC GIRALT

r;J'Io�et,- {if.01.
ConserVacl6n y IImpleza de LOCALES, FABRICAS. OFICINAS,

.

. ESCALERAS COMUNtTARIAS. etc.· ..'

Llmpleza de moquetas y afinado y c;lstatizados, de terrazos y m6rmoles

,

. Luna. 37�39 • Tel. 384 04 31 • BADALO�A .' ....

·SERVICIOS Y
MANTENIM.IENTOS.

MONGAY
,

Mori el prop-passat dia '21.
,-

La seva vidua, Francesca Tramuns i lorrebadella; fills Feliu, Josep, Joan i Maria

Assupta; nores Joana seba, Maria-Pifar Romani i Rosa Maria Isern; nets, cunyats, nebots,
cosins i tamllia tota, us preguen un piet6s record.

EI proper.dllluns, dia 30, a dos quarts de nou del vespre, es celebrara una Missa pel
'b� de la seva anima.' a t'Esqlesia dels Pares Carmelites del carrer de Sant Micuel.

8adalona, Gener del 1984.
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«Expocultura 84», 2a gran mostra de la

vltalltat Cultural de Catalunya

tenen encara bona part de la nostra activi
tat cultural.

'

,

Per gentilesa del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, els lectors
de REVISTA DE BADALONA tindran
l'entrada lliure al recinte d'«Expocultura 84»
nornes presentant-hi un exemplar d'aquest
mimero del periodic. Convidem, doncs, els
nostres lectors a visitar aquella Mostra, que
segurament esdevindra la mes exhaustiva ce

lebrada al pais.
Eis lectors interessats en, amp liar aques

ta inforrnacio poden dirigir-se al Servei de
Promoci6 Cultural de la Generalitat, que es
l'organitzador d'«Expocultura 84». Carrer
de Mallorca, 272-48 planta, telefon
215.90.04, de Barcelona-37.

Eis nostres lectors tindran lliure acces a la Mostra Cultural

Per segona vegada, el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya or

ganitza una extensa Mostra de la vitali tat
cultural de Catalunya, amb el nom d'«Ex

pocultura 84», i que tindra lloc a Barcelo
na, al Palau de Congressos deMontjuic, dels
dies 18 al 26 del proper mes de febrer. Per
les peticions de nova celebraci6 que s'han re

but dels diferents estaments de la cultura,
pensem que encara es viu el record de la pri
mera edicio, que s'organitza coincidint amb
el Campionat Mundial de Futboll'any 1982.

D'aquf que la importancia d'aquesta Mos
tra Cultural ve ja marcada per allo que fou
en la seva primera edici6.

Com aquella, ocupara tot el Palau de

Congressos i part del Palau Firal, amb nom
broses exposicions il.lustratives, dedicades
als principals trets de la nostra cultura iamb'
la participaci6 de bona part de les nostres

institucions i entitats culturals.
En el marc d'«Expocultura 84» se cele

braran importants trobades, com el Congres
de la Federaci6 de Cors de Clave, les 10r
nades d'Animaci6 Civica i Cultural, les de
Joventut i Cultura, les de Video, les de De
fensa de la Natura, 0 el Cicle d'Estudis so

bre qiiestions d'actualitat de l'Associaci6
d'Amics de la U.N.E.S.C.O. Igualment se
ra el marc de la mostra de canco, musica i

espectacles populars, on al costat de figures
consagrades es podran veure els nous valors.

Les arts plastiques, la cultura tradicio
nal i popular, el cinema, el video, ellIibre,
la premsa comarcaJ, la radio i la televisio,
seran presents a «Expocultura 84» al costat

de les nostres universitats i d'altres institu
cions de cultura cientffica, 0 de Is Departa
ments de la Generalitat amb incidencia en

el camp de la cultura. No seran tampoc ab
sents els nostres ateneus i entitats culturals,
que durant tants anys han mantingut i man-

iAru'UL.UiiA 0"
2,"_ MOSTRA DE LA VITALITAT CULTURAL DE (ATALUNYA

18 al 26 de Febrer de 1984
PALAU DE CONGRESSOS DE LA FIRA DE BARCELONA
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Cine-cents mestres van participar a la vaga
de professors interins a Badalona

Uns cine-cents mestres de Badalona van
fer vaga dimarts, en suport de les reivindi
cacions dels mestres interins. Aquesta vaga
va deixar sense escola uns dotze mil alum
nes, i es repetira dimarts vinent si no s'arri
ba abans aun acord, cosa que sembla difi
cil. Segons dades donades pels mestres en

lluita, dimarts varen fer l'atur a tota la pro
vincia de Barcelona 6.197 mestres d'EOB i
200 professors de BUP, que van deixar sen
se classe a 200.000 alumnes, en xifres
rodones.

La vaga de mestres de l'escola publica era

organitzada per la Coordinadora provincial
de mestres de l'escola publica i pels sindicats
CCOO, UOT i USTEC.

L'objectiu de les reivindicacions era

aconseguir l'estabilitat deIs mestres interins,
que s6n a la corda fluixa si la llei de la fun
ci6 publica es aprovada pel Congres dels
Diputats.

Els convocants de la vaga valoren la par
ticipaci6 en els actes com de «molt positius
en el seu conjunt, tant pel que fa al seu de
senvolupament com a l'altissima participa
cio que es va registrar». Segons un comuni
cat donat pels organitzadors, a la manifes
taci6 hi havia unes cine mil persones, i, ala
tarda, unes tres mil. A l'assemblea que va

tancar la jornada reivindicativa calculen que
hi havien unes dues mil persones.

Els manifestants demanaven que es ne

gociin les formes d'acces al cos de funcio
naris.rja que el Ministeri d'Educaci6 ha de
cidit de suspendre les oposicions restringi-
des d' enguany.

r

A Badalona els actes per aconseguir l' es
tabilitat dels mestres interins ja van comen

car el desembre, amb una assemblea a la
qual es va informar de la problematica
d'aquests mestres. Es vol mes estabilitat, mes
atenci6 per part de I'Estat a l'escola publi
ca, un sou digne i mes dotaci6 de material
per a poder treballar millor a l'escola
�blia.

'

El dia 10 de desembre passat ja es va fer
una concentraci6 a Montjuic, quan el minis
treMaravall hi era per les jornades de reno
vaci6 pedagogica, Uns dies despres, e121 de
desembre, ja es va fer una altra manifesta
ci6 a Barcelona demanant tambe una esta
bilitat pels interins, pero, a mes, una nego
ciaci6 de les formes d'acces a l'escola
publica.

La problematica dels mestres interins
s'arrossega des del 1977. A hores d'ara els
interins que queden s6n nomes d'aquest any,
i s6n al voltant d'unsmil vuit-cents, mes dos
cens mestres interins de BUP, que s'anome
nen PNN. E.s a dir, ara els mestres interins
afectats per aquesta problematica s6n dos
mil. Aquesta gent no tenen possibilitat d'ac
ces a formar part de l'escola publica ide dei
xar de ser interins mitjancant les oposicions
restringides que han quedat abolides per
l'Estat. Ara hi ha unes oposicions lliures que,
segons els mestres, no garanteixen que
aquesta gent pugui mantenir el lloc de tre
ball. Aquestes oposicions s6n forca dificils
d'aprovar, segons diuen, i ames es queixen
que,no tenen temps de preparar-Ies, ja que
fan set hores de classe a l'escola i tambe fan

cursets d'educacio especial, reciclatge de ca

'tala, i, a mes, molts s6n casats iamb fills
i han d'atendre una casa.

La perspectiva que es te des del Ministe
ri a Madrid es d'eliminar el personal interi
del funcionariat public i, per tant, de l'es
cola publica, Eis mestres diuen que s'ha de
buscar una sortida com sigui, i, fins i tot,
gent que porta anys a la professi6 tenen ara

la possibilitat de quedar-se al carrer, que es
el que no volen. Per aconseguir aquesta es

tabilitat encara hi ha un ultim impediment,
que es l'espasa de Damocles. Si s'aprova la
llei de la funci6 publica que es al Congres
dels Diputats, les oposicions seran l'unica
manera d'aconseguir un, Hoc a l'escola
publica. "

La propera assemblea dels mestres de Ba
dalona havia de ser avui, dia 27, al migdia,
i l'assemblea provincial es convocada pel
mateix dia, a la tarda, a Barcelona. Si no
s'obte una resposta positiva pels mestres,
possiblement Que es faci vaga indefinida, a

(Acaba a la pag. IS)
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I encomanen als altres les ganes de viure, de
tornar a comencar un any nou, encara que
dubtin de veure'l acabar.

.

Balane i fi d'any

En arribar aquestes dates, una metafo
ra, una imatge es fa present i familiar tot
parlant de la fi d'any: un vellet de barba
blanca, recolzat en el seu baste, s'allunya
lentament per la banda esquerra de l'esce
nari. Tan bon punt desapareix de la nostra

vista, un esclat de flors, un infant que vol
i dol per a poder parlar, ens fa girar la vista
cap ala dreta. Es I'any passat que s'acaba
i es l'any nou que comenca a creixer. Es, na
turalment, l'hora de tancar comptes i
d'obrir-ne de nous.

No es banal ni atzar6s que culturalment

haguem assimilat la imatge de fi d'any amb
la d'un vellet capblanc i fatigat pel pes dels
anys. Tots sabem que, en arribar la vellesa,
s'acosta l'hora de fer balanc de la nostra
existencia. 1 tots sabem que n'hi ha que te
nen saldo positiu i que n'hi ha que tenen de
ficit. Una mica com tots nosaltres; n'hi ha
que estan contents 0 satisfets d'aquest any,
i n'hi haura d'altres, en canvi, que es veu
ran

.

colgats pel pes de les frustracions
viscudes.

1 es que depen del yell, depen de com fern
el balanc, que, en arribar la fi de la vida 0

la fi de l'any, el balanc ens engresqui 0 no

a continuar amb esperanca, Hi ha ancians
que no accepten el seu passat, aquell, i no
un altre, que va ser realment. Es queixen de
la mala sort 0 de la inexperiencia d'aquells
dies ..Traslladen al seu present un continu «si
no fos», com si de la queixa i de la decepci6
n'hagues dapareixer la soluci6.

Per CESC ROMERO (*)

Pen), i nosaltres? Com farem el balanc
d'aquest any? Fent c6rrer de pressa el tel6
perque no estern massa contents del que hem
aconseguit? Queixant-nos esterilment d'allo
que ha sortit malament? Sentint, impotents,
la nostalgia que altres temps passats foren
millors?

.

N'hi ha d'altres, en canvi, que contem

plen serenament els anys preterits: "estan sa

tisfets dels moments joiosos, es dar; pero al
hora integren, accepten les penes i les des

gracies com una part inexorable de la seva

existencia actual. No s'embadoquen somiant
el-que-podia-haver-estat, sin6 que recullen
«els fruits de les llicons passades, bones 0

dolentes, per a viure millor els dies que els

queden», S6n ancians reconciliats amb la se

va vida iamb la dels altres. S6n vellets que

Sens dubte, l'experiencia dels yells ens hi
pot ajudar. Si sentir-se felic depen alhora de
la reconciliaci6 amb el passat ide tenir una
esperanca realista en el futur, ben segur que
en arribar a la vellesa, agrairem haver sal
dat amb pau aquests i tots els nostres «fi
nals d'any».

(*) De I'Ambit Maria Corral

A Mi, L,'AN't
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Avui, divendres, a 2/4 de 8, al

MUSEU DE BADALONA,lnauguraci6 de

l'Exposici6 «L'ART ROMANIC A CATALUNYA)).

Conterencla inaugural a carrec del Dr.. Antoni

Pladevall i Font, Cap de la Secci6 d'Inventari del
Servei de Patrimoni de la Generalitat.

'PLA D'ACCIO CULTURAL de.
I'ASSOC'IACIO DEL PERSONAL DE

LA CAIXA DE PENSIONS.



OPINIO REVISTA DE BADALONA 27-1-84 11
de

ue

La premsa comarcal, un be comunitari

»�����II·�.'••�connectat de la realitat. No es gens petit el paper que juguen els . �
.

.

.,���
mitjans de comunicacio en la cohesio de la societat. � 4/'

Un fet politic, economic, cultural 0 cientific, que te Hoc a mi- � F=:5"'......::.��:::::::;iiiiiiiIl
lers de quilometres, es conegut arreu en pocs minuts 0 hores, sigui �

_

�
per la radio, per la televisio 0 per la premsa. Avui sabem que res ... C

W
d'huma, tant d'aqui com de les antipodes, no ens es alie. Per aixo, ..

coneixer, estar informat, es una anella indispensable per a la soli- O.
.

daritat de l'especie humana. �#
Ara be, tots sabem que informar no sempre es sinonim d'infor

tpar be, d'informar·veridicament. La barrera dels interessos poli
tics, economics i tecnics dels mitjans de comunicacio no sempre es

superat pel servei de la veritat 0 al be de la societat.

Massa sovint ens trobem amb la inforrnacio retallada, desvia
da, instrumentada en funcio d'una idea politica, d'una operacio eco

nomica 0 d'una imposicio tecnica com pot ser l'eficacia i la breve

tat. Es el preu que han de pagar els grans «mass media», siguin
audio-visuals 0 escrits.

.

Aquesta problematica i la urgencia de recordar que el paper

d'aquest poder que es la inforrnacio va mes enlla de la simple trans

missi6 de noticies, va ser tractat fa poe en un sopar amical organit
zat per l'Ambit Maria Corral. Al voltant de la taula s'hi aplegaren
periodistes, tecnics i especialistes de la inforrnacio. Les conclusions
no s6n gens desaprofitables.

Per una banda, quant als professionals i als propietaris dels mit

jans, cal recordar-los que el be, el be cornu, ha d'estar present com
a principi orientador a l'hora de redactar unes frases, de filmar unes
imatges 0 de pronunciar unes paraules. Alhora que informen, els
mitjans de comunicacio transmeten tambe una forrnacio als seus

.consumidors, i d'aquesta formacio en s6n, consequentment, corres
ponsables. Per altra banda, quant als oients, als televidents 0 als

lectors, hi ha el dret i la necessitat de coneixer per qui i com son

informats. La rnanipulacio 0 la deformacio de la inforrnacio es inutil
i inoperant si qui l'ha de rebre esta assabentat de qui eS,en ultima
instancia, el qui I'informa, de que diu iamb quins efectes.

Aquestes dificultats 0 limitacions a les quaIs s'ha de fer front

com a professional 0 com a consumidor de la inforrnacio, tenen
tambe la seva translacio als mitjans que operen amb difusio comarcal

o local. Son tambe, com els grans «mass media», informadors i for
madors d'opinio. Pero, afortunadament, aquelles limitacions im

posades per la ideologia, pel cost de produccio 0 per la rapidesa
informativa no tenen el mateix efecte en el marc d'una petita co

�unitat com es la comarca 0 el municipi; en aquestes comunitats,

• . .+'"
4fOA,\.O

METGES D'URGENCIA
.

.

BADALONA
Servei medic. permanent d'urgeneies a domicili

Tels.· 389 12 00

de dimensions reduides, a mesura humana, on quasi tothom es co

neix, els perills esmentats son mes facilment conjurables.
La relacio directa entre el periodisme local i els seus consumi

dors -i alhora protagonistes- fa mes facilment el coritrast de la

informaci6, es altarnent possible i eficac, Darrera d'aquests mitjans
a escala reduida -emissora, periodic 0 revista, cornarcals 0 locals
no hi ha sino l'accionaritat popular la cooperativa de lectors, l'as
sociacio d'uns arnic que no tenen altre fi ni rnotivaci6 que respon
dre ales inquietuds de la cornunitat en que neixen. EI cost de pro
duccio es proporcionalrnent molt mes petit que en els «grans me

dia», la qual cosa comporta una minsa incidencia de la publicitat
i les seves implicacions en el contingut de la informacio.

Tot el que afecta la comunitat, sigui positiu 0 negatiu, es refIec
teix en els seus organs d'informacio. I no sols en el contingut, sino
en les mateixes persones que l'elaboren 0 el transmeten. Per aixo
caJ esmercar-nos a rnantenir viva la premsa cornarcal, ja que repre
senta un contrapes a la manca d'identitat dels grans mitjans i fa,
com mes a prop, mes presencia del be cornu, del be de la comunitat.

CESC ROMERO

389 11 11·
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.

PATES ARTESANS FORMATGES

Entrepans combinats
Especialltats casolanes

Tey, 7 (Especial esrnorcars)

Telf. 384 12 06
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.nereida
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. Especialitat en peix .
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LES COSES CLARES
.

REVISTA DE BADALONA
PER A VEURE-Hi ..CLAR

Som el peribdic mao venut a Ba�alona

PIZ·Z-ERI.A CA' .N"'O :14PARRlllADA
Cadiz, .17 - Te1.389 46 '08

Badalona
Especlalldades argentinas
Encargos . para lIevar
PIZZAS '_ CARNES

Bolleria. Xarcuteda .

. GEMMA
. tambe obert els dies .de festa

Ignasi Loyola, 4 BAD�LONA·

Restaurant
LA CUINA

Conquesta, 79 :. Telf: 384 02 38
Badalona

PUB MUS'leAL

l'''�iu.''
Tots els divendres
Rinlo sorpresa

.

Prim, 187 - ·SADALONA·

Alfonso XU. 17 - Tel. 3890058 - BAOALONA

Todos los miercoles
Bingo Musical 9 h ..
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�QUESTA.SE�CJO'�
.

.. CAt QUE�'VlNGUr
iFACI-HO PER TELEFON!

.

� Tei. 389 41 58 (1 Ifnles)
(toasulll Its condldo.. d'...... IIn,i)
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La neteja publica i la recollida

d'escombraries

Del Grup Municipal Comunista hem re

but aquesta nota:

I
-_

En el PIe municipal celebrat la darrera

setmana del mes de novembre va ser apro

vada la nova regulacio delsistema de neteja
i recollida .d'escombraries,

.

Aixi, doncs, dins del full informatiu de

l'Ajuntament del mes de desembre s'infor

maya de manera oficial tots els ciutadans de

Badalona sobre la propera entrada en

funcionament.

Com ja deiem en el nostre primer mime
ro del full informatiu dels consellers del

Grup Municipal Comunista, aquest pas es

positiu per la nostra ciutat i, com a tal, en
volem tornar a deixar constancia.

De tota manera, no podem deixar de fer

unamica de memoria. Aquest proces que ara
acaba en la seva part d'estudi ja cornencava

a enfilar-se en el mes de maig del 1982; dins
del mes de setembre d'aquest mateix any ja
estavenconcretats els passos a seguir pel seu ,
funcionament, i al mes de desembre llest per
a comencar aquest nou sistema. Malgrat es
tar tot a punt, tan sols, aconseguim que co- ,

menci a funcionar a tres barris, i d'una ma
nera parcial, ja 'que la reforma tinicament

afecta la recollida d'escombraries, deixant

igual tot el sistema de neteja dels carrers.
-

Pot estranyar que parlem de «tan sols

aconseguim», Pero es aixi. Els pactes d'uni

tat de l'esquerra feien que les coses fossin
aprovades amb mutu acord. El P.S.C:

P.S.O.E., avui la forca politica que gover
na aquesta ciutat amb l'ajuda de Convergen
cia i Unio (ajuda interessada, sens dubte),
va oposar-se a aplicar. a la totalitat dels

barris d' aquesta ciutat el nou sistema de re

collida i rieteja diaria d'escombraries. l.Quins
eren. els seus arguments per aquesta

negativa?
'

"

"En primer lloc argumentaven el seu ex

cesiu cost i que la hisenda municipal nopo
dia comprometre's en nous credits, i que, per
altra banda, ells no consideraven aquest te

.ma com a prioritari.
HI segon argument era que ells interpre-

taven l'envergadura d'aquest nou funciona
ment com una maniobra electoral, donada
la proximitat de les eleccions municipals (fal
taven cine mesos i mig per la seva celebra

cio), i que en tot cas acceptaven que es fes

una experiencia pilot als barris de Canyado,
Manresa i Sant Crist, sempre i quan aixo no

representes cap mena de' desembors per

l'Ajuntament.
Sens dubte varen pensar que l'empresa

concessionaria del servei no estaria d'acord
en posar material nou sense cobrar res de
moment. No va ser aixi, i l'empresa va ac

cedir a que fins que aquesta experiencia pi- ,

lot no arribes a la seva aprovacio definitiva

no es plantejarien noves situacions

economiques,
AI cap d'un any d'iniciada aquesta pro

va pilot, s'aprova el nou sistema, en sessio

plenaria de _I'Ajuntament, amb els vots a fa

vor dels consellers comunistes, tot i que el

cost d'aquest nou sistema va ser mes elevat

.que el pressupostat inicialment, doncs

l'Ajuntament feia la compra de tot el mate

rial per efectuar aquest servei. Compraque
no contemplava el projecte inicial.

. Hem dit que si, si be es cert que aquesta
entrada en funcionament definitiva coinci

dira en plena campanya .electoral alparla
:.

.ment Catala, i queper aixo pot interpretar
se com un acte mes de la campanya electo
ral del P.S.C.-P.S.O.E. a Badalona, �

Hem dit que sf per dues raons: la prime-
ra i basica. es perque estern segurs que la

,

correcta aplicacio del nou sistema de neteja
i recollida d'escombraries es un avanc posi
tiu pel benestar de la ciutat, i que l'Ajunta
ment deu garantir als seus ciutadans dins de

les arees de la seva competencia,
L'altra rao per lao qual hem aprovat

aquesta estructuracio es perque l'extensi6

d' aquest proces als barris de Badalona es una

idea que varem iniciar, desenvolupar i po
sar experimentalment en practica en alguns

barris, quan el P.S.U.C. dirigia la Conse

lleria-de Neteja i l'Alcaldia de B�dalona.

GRUP MUN.CIPAL COMUNISTA

·GAINTE,C
�ABINETE INGENIERIA !ECNICA

VIA AUOUSTA. 27 -.
1 .•

TELS.·-3Ss. 40 37

309 40 3.

8AOALONA

Carpinteria de aluminio

PASTOR
Persianas, toldos, puertas plegables, galerias, mamparas bafio,

ventanas, balconeras y aluminio en general.
Barnizainos y colocamos marcos y puertas en maderas nobles

PRESUEUESTOS SIN COMPROMl�SO'
.

Tel'. 388 05 55-Barcelona Badalona
.

Anuncis Oficials

Instal.laci6 d'activitats

Per Construcciones . Badalona, S.A.

(Exp. 268/83) ha estat demanada llicencia

per a instal.lar un garatge al carrer de Mon

talegre, 43-45'.

* * *

Per Punt Moda, S.A. (Exp. 223/83) ha
estat demanada llicencia per a instal.lar una

industria de fabricacio de generes de punt
al carrer de Sant Lluc, 2.

* *.*

D'acord amb el que disposa el Reglament
d'activitats molestes, insalubres, nocives i

perilloses s'obre inforrnacio publica, per ter
mini de deu dies habils, perque si algii con
sidera que les activitats que es pretes desen

volupar d'alguna manera l'afecten, pugui fer
les observacions i reclamacions que cregui
adients ..

Eis espedients objecte d'aquests Edictes
es troben en el Servei d' Activitats classifi

cades de la Secretaria Municipal, durant

l'horari normal d'oficina.

.• '_�VAT. ':':: ftl!T·OL •..
PAPI!RERIA ... ART�CLa.

. BELLES' ARTS I'��I�IHA
".: '.' Sam ·P.... � ·1.

.

'

•. "3442 .. 3800180

.�.ADA':-O·NA
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EL CLUB DE JUBILATS I
PENSIONISTES DE BUFALA

EL CATALA PER A TOTS

A.EVISTA DE BADAlONA assabenta els seus lectors i puhlic en
I general que ha establert un servei dassessorament linquist«: catala.
Ens mou. a prestar-lo el sentit de defensa de fa identitat catalana I el -

desig de Ja puresa del nostre idioma. EI fern extensiu a retols, pub h
citats, programes, etc. Nemes cal que presenteu el text a la nbstra Re
daccio, qualsevol tarda laborable, de quatre a vuit.

Vaig llegir l'altra dia a un diari catala de Bar
celona. 0 sigui 1'«Avui», una carta d'una senyo
ra que proposava de crear un club 0 agrupament
d'aquelles persones que sempre, i davant de qui
sigui, parlen en catala. Deia que de vegades ens

trobem amb persones que no parlen el nostre idio
rna, pero que l'entenen, no costa pas tant, i que
aleshores nosaltres hem de parlar en catala, en
cara que l'interlocutor ens contesti en un altre

llenguatge.
Em va agradar la idea, i em sembla que fora

bonic que a Badalona fessim un club semblant.
Jo m'hi apunto. Pero jo no tine temps ni estudis
per a fer de capdavantera, i proposo que algu
prengui la iniciativa, i constitueixi a la nostra ciutat
una agrupacio de catalano-parlants. Que compti
amb mi. La meva adreca va amb aquesta carta,
i es pot demanar a la REVISTA DE

Sembla ser que les obres del Club de Jubilats
i Pensionistes «Antonia Boada», de Bufala, res
ten parades per la manca de diners, i si aquesta
paralitzaci6 s'allarga per molts de dies, ens tro
barem que les obres seran malmeses i cauran ales
mans dels bordegassos i tornaran a convertir-se
en 1I0c de deixalles i coses pitjors.

Els de la tercera edat no entenem que pot mo
tivar Ia paralitzaci6 de Ies obres, pero com sigui
que la construcci6 d'aquest Club de Jubilats i Pen
sionistes no ha tingut mai massa estima per part
de I'Ajuntament, ja que en Ia seva parsimonia en

portar les obres ba donat lloc a que s'acabessin
els diners, i els dies i els mesos van passant i el
que ahir valia dos avui en val quatre, i si triguen
gaire en portar-lo a terme ens haurem d'empe
nyar la camisa per acabar el Club.

Mentrestant moltes persones de la tercera edat,
del barri de Bufala, ban passat a l'altre barri sen
se poder veure el seu Club acabat, i ens temem
que encara seran molts mes els que aniran pas
sant a millor vida sense gaudir del nostre Club.

Entretant, jubilats i pensionistes, davant del
que algun dia sigui el seu Club, guaiten nervio
sos, tristos i amb rabia, intentant obrir les portes
i posar-se al resguard del fred, i es pregunten com
es possible que es responsables puguin prendre's
tant a la fresca, i que no pensin que el dia de de
rna, si es que arriben a la tercera edat, podrien
trobar-se pitjor que nosaltres. Pero segur que ells
no coneixen la historia del «Cami de I'hospital»
ni la historia del «Plat de fusta» i de «Tal faras
tal trobaras»,

JAIME COLLADO
Vetmnario

VACUNACI6N ANTIRRABICA
Consulta de S a 7 y boras. conveJiidaS

.

. Marques Montroia. I-PI. ..,ep Ventura
.

TeJefono 387 4;'97·
.

..

ASSESSORAMENTDE CATALA

VOCALIA D'URBANISME DE
L'AA DE VV. DE BUFALA

ELS CUPONS DELS CECS

Nemes voldria escriure dues ratlles per a feli
citar els dirigents de I'Organitzacio de Cecs per
I'exit que tenen ara els seus cupons. Si per una
banda ens va doldre que ens treguessin de cada
una de les nostres «provincies» la potestat de fer
el sorteig, per altra banda la nova formula es de
mostra molt eficient i satisfactoria, i nomes cal
contemplar les cues que cada dia es formen da

yant de les parades de venda dels cupons. Cree
que ara aquella Organitzacio tindra uns ingressos
forca majors i aixi podra atendre un major nom
bre d'afiliats.

Ho die de veritat: els felicito.

Aquesta setmana s'ha parlat de ...

['A VA6A DE MESTRES itJT£RiNS
Ii

BADALONA.
Cree que ja fa massa temps que estern supedi

tats, i potser cal que ens fern valer els nostres drets
lingiiistics.

ROSA CATALA I COSTA

LAS FARMACIAS DE GUARDIA

Quiero exponer una queja por 10 que respec
ta a las farmacias de guardia que hay en esta ciu
dad. Y es que encuentro que son pocas para una
ciudad tan grande como la nuestra, con casi tres
cientos mil habitantes, y que vivimos en zonas ale
jadas. El otro dia tuve necesidad de una urgen
cia, y la farmacia que estaba de turno me queda
ba muy alejada de mi domicilio. Ya se que es un
sacrificio tener que trabajar los domingos, cuan
do los demas hacen fiesta. Per6 tambien trabaja
mos otras personas, como mi marido, ch6fer de
a�tobus, y los que venden la REVISTA, y los me

�ICOS y enfermeras, y tantos otros. Digo yo que
SI no podrian abrirse mas farmacias de turno, para
atender a todas las necesidades que se presenten.
Porque, por el precio que se cobran los medica
mentos, y este es otro asunto a tratar, bien po
drian hacerlo.

JUANA LOPEZ

, .�. P,Al<ARAN cAS'1
4000 M�STR�S i H�S

D� �oo C&"NTRES •.•

LAURA DURAN

KecotruUlem a tots els qui ens reme
ten Cines per I ser pubticades a aques
tl secele, i ..mile alqaells que eDS ea
vfin col.laboracioDS que DO be.. soJ.U-_
eltlt, que IIqeixID eI seaon Padlnl ..
requldre que bi bl aJ peu de Ia tercera
paginl. Les. cartes ban de ser curtest
meclnogrlflldes i silO.des de PUDY 1
Iletra, i no mlntenim correspo.den�l.
amb els autors de col.l.bor.clons es

pontanies. REVISTA DE BADALO
NA es reserva el dret d'adlptar els lex
tos no sol.lkltats a I'espai de que
disposi.

'
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Nou local social

EI proper dia 4, dissabte, a les sis de la

tarda, quedara inaugurat el nou local social

de la «Pella Los Hijos de Cordoba», que se

ra al carrer de Gravina, 6-baixos, del barri
de Llefia.

Mestres en vaga ... '

(Ve de la pag. 9)

l'escola publica i als instituts de BUP i de
F.P.,oa partir del dimarts. Ala nostra ciu

tat hi ha tres instituts de Batxillerat, un pa
rell de formaci6 professional i trenta-quatre
escoles publiques.

La Generalitat ha respost a la manifes
taci6 en una nota on «manifesta la seva sor

presa davant Ia manifestacio i vaga d'aquests
professors, ja que en saeeesslves reunions ce
lebrades el mes de desembre passat i aquest
mes de gener ha assegurat reiteradament a
aquest col.lectiu I'estabilitat i la contlnultat
en el treball».

Eis mestres, per la seva banda, no estan

d'acord amb la Generalitat, perque les pro
postes que els han fet diuen que «no garan
teixen I'aeees dels interins i contractats al

funcionariat, i perque suposa perpetuar la
situaci6 d'interinatge».

EI dia de la manifestaci6 els mestres es

van reunir amb la secretaria del departament
d'Ensenyament, M. Eugenia Cuenca. Men
tres que els mestres insistien en la seguretat
i estabilitat, la representant del govern ca

tala deia que I'estabilitat era assegurada a

traves de dues disposicions transitories, i que
la Generalitat abona la idea de fer desapa
reixer les oposicions de qualsevol tipus i
qualsevol prova d'acces,

JORDI MARTi

Desconvocada la vaga de TUSA

El Comite d'empresa de TUSA ha acor
dat de desconvocar la vaga intermitent, da
vant de la readmissio del treballador Vicen
te Jimenez per 'part de l'empresa.

Dijous al mati, ales oficines de Trans

ports Urbans, S.A., es va procedir a la sig
natura del document mitjancant l'empresa
es compromet a readmetre el treballador

acomiadat, que es reincorporara sense cap

tipus de sanci6. A I'acte hi van ser presents
el director de TUSA, el Comite d'empresa
i el secretari general de la Federacio de

Transports de la UGT de Catalunya.
Aixi, dones, la vaga ha quedat descon

vocada, ja que aquest era el punt mes con

flictiu de la plataforma reivindicativa dels

treballadors., D'altra banda, es va acordar
d'elaborar un calendari per a tractar la res

ta de punts, com la revisi6 dels vehicles i el

conveni laboral.

Renovacio dels arbres en mal
estat

El departament corresponent de l'Area
municipal d'Urbanisme esta procedint
aquests dies a la renovacio dels arbres en mal

estat de la nostra ciutat. Per aixo han estat
,

comprats un miler d'arbres nous de diver

ses especies -platans, acacies, moreres, etc.,
predominant els primers-.

Anteriorment, el mateix departament ja
havia recollit tots els arbres en mal estat i

havia fet una relacio d'indrets on n'hi fal

taven. Durant els propers dies, com ja hem

dit, es procedira a la col.locacio dels nous.

Convidem tots els simpatitzants i militants

d'Esquerra Republicana de Catalunya, a la presentacio
de l'entitat politico-cultural d'E.R.C.

«RENAIXEN�A»,

el divendres, dia 3 de febrer, a un quart de nou del

vespre, al Restaurant Obiols, carrer Prim, 172.

Hi assistiran com a invitats d'honor:

Heribert Barrera, Albert AhIY, Jordi Casas-Salat,
Mareal Casanovas, Miquel Porter-Moix, Josep Pi

Snnyer, Francese Vi�ens.

CENTR£.,'coMEaCIAL'
CARRER, D.�'�'
lOO .......,��:�;

DISPENSARIS .

.Hospital municipal'
Dispensari Vaa Aupsta
Dispensari Pomar
Dispensari �t Roc
Metge5 UtaGtdes '

'

Url�ncies S.O.B." "

Ambulln(,1es em! "oj. '

SEGURETAT
Policia - Url�ndei

'

Guardia Urbana
Comissaria de Polic:ia
GuArdia Civil .

Guardia Qvil:' Ur�'
Bombers '

_. 091
31lO 21 G
3a7 CM 41
',380 00 4S
8'741100
388 OIUO

SERVEIS PUBUQI
FECSA, avaries ·384 0001

, 241'200
Catalana de Gas, avaries

.

384 31 00
RE�FJ!. informacl6

'

,
:122 ,41 42

Estat carreteres 204' 22 .7
Transports comarcals .

'

231 4' 45
REVISTA DE BADALONA389 43 .,

.

389 41 ,.
Hora exacta, infonnacl6 ' 093
Informaci6 meteorolOaica OM
Noticiari Radio Naciooal 09'
Informaci6 esportiva 097

TAXIS,
Parada carter del Temple
Parada Cine Victoria .

Parada "Ia�a Pep Ventura
Paradade la Salut .

Parada estaci6 'del tren

,380 13 27
,380 14 (n
1873946
387 88 92
380 30 90

FARMAcIES
Avui, divendres, Bonet (Eduard Mar

quina, 12) i Lleixa (Juan Valera, 2); dis

�abte, Barloque (Otger, 9) i Albalat

(Francese Layret, 205); diumenge, Borras
(Joan Valera, sin .. ) i Castellsaguer (Pla
ca Pep Ventura, 3); diIIuns, Beltran (Av.
Catalunya, 524), Espuny (Joaquim Ruy
ra, 12-14) i Pich (Santiago Rusinol, 131).

SANTORAL
Avui, divendres, Mer, Vitala i Ange

la de Merici; dissabte, IV del temps or

dinari, Pere Nolasc, Sulpici, Sever i

Constanci; dilluns, Lesmes, Martina i Ja

cinta de Mariscotis.
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L'Ajuntament de la nostra ciutat ha Iliu
rat a la Corporacio Metropolitana de Bar
celona, perque ho faci arribar a I;Oficina
Olimpica que organitza els Jocs Olimpics del
1992, un seguit d'al.Iegacions perque consi
dera que Badalona 'ha de tenir mes protago
nisme que el que se Ii atribueix en l'avant

projecte que s'ha presentat per la candida
tura als Jocs.

El que vol I'Ajuntament badaloni es que
es tingui en. compte el pes de la nostra ciu
tat i la manca d'equipaments que encara te
pel que fa a l'esport, i aprofitant els Jocs

Olimpics se'n podrien aconseguir bastants,
i, ames, donar una empenta al poligon
Batlloria Montigala, que ara es encallat.

Posats a demanar, I'Ajuntament no s'hi
ha posat per poe. Vol que les competicions
de vela es facin a I'area de Badalona

Montgat, rao per la qual caldra que es cons
trueixi el port olimpic. Tambe ha demanat
que es construeixi un nou Palau d'Esports,
i per a rerriatar-ho ha proposat que la «Vila
Olimpica», prevista inicialment al barri del
Poble Nou, de Barcelona, es faci a1 Poligon
Batlloria Montigala.

L'alcalde, Joan Blanch, ens ha manifes
tat que l'Ajuntament dona suport a la can

didatura dels lacs Olimpies, i que en cap
moment no es poden interpretar les al.lega
cions que s'han presentat com un enfronta
ment amb el comite organitzador, sino que
«cal que oficialment consti que nosaltres

pensem que la nostra alternativa es possible
i cal estudiar-la».

Pel que fa a la utilitzacio del poligon
Batlloria Montigala com a «Vila Olimpica»,
que sembla la questio mes «forta» de les
al.legacions, Joan Blanch diu que no es cap
disbarat, ja que s'ha de tenir present que,
aproximadament un 45 per cent dels terrenys
son del' Fons de Garantia de Diposits, es a

dir, que son publics, degut a que abans per
tanyien al grup de Banca Catalana.

Tot seguit reproduim el text integre de
l'escrit que l'Ajuntament ha presentat a la
Corporacio Metropolitana de Barcelona.

ENRIC GffiALT

Conslderacions previes:

D'una rapida lectura de les propostes que
integren l'avant-projecte de candidatura re

dactat per l'Oficina Olimpiea, es conclou la

marginalitat de l'anomenada area Badalona
Montgat del real desenvolupament de les

competicions esportives que constituiran la
celebracio dels XXV Jocs Olimpies.

'

Logicament aixo repercuteix en la pre
visi6 d'una escassa inversi6 publica i priva
da sobre Badalona, la qual cosa suposara la
mes que possible absencia del municipi del
proces de reequipament de l'ambit metropo
lita, que s'ifticiara amb la prodamacio de
Barcelona com a ciutat seu dels Jocs Olim

pies del 1992.
Altrament, aquesta inversio podria

reduir-se 0 fins i tot anul.lar-se completa
ment de no aconseguir augmentar la implan
tacio dels Jocs sobre la ciutat, doncs al no
sustentar-se en cap necessitat especifica que
justifiqui la seva despesa per part dels agents
que els finan�aran (Comite Organitzador
dels Jocs Olimpies -des d'ara C.O.J.O.-,
Administracio Publica 0 sector'privat), po
drien revisar-se les actuacions previstes,

Aquesta partida es destinara integrament
a costos d'acondicionament de pares i espais
publics, no preveient-se els que s'anomenen
costos basics dadquisicio de sol i
urbanitzacio.

.

Quart:- En l'apartat D, «Finanzas», es

concreta la participacio del C.O.J.O.· a Ba

dalona en 750 milions de pessetes, deduides
les inversions no imputables als Jocs

Olimpics.
Aquest conjunt de determinacions cons

taten un important desequilibri territorial de
les inversions previstes ales diferents arees
olimpiques, singularment pel que fa als dos
extrems de la costa metropolitana.

En el cost per arees, Badalona, es a la

.cua, amb 1.500 milions de pessetes. En or

dre decreixent les previsions son: Area del
Pare del Llobregat, 10.423 milions; area de

Montjuic, 6.831 milions; area de Poble Nou,
6.100 milions; area de Diagorial, 3.150 mi

lions; area de la Vall d'Hebron, 2.770 mi

lions; area del Valles-Cerdanyola, 2.500 mi
lions, i area de Badalona-Montgat, 1.500
milions.

No obstant, el segiient quadre ens apro
xima al que esdevindra el.projecte definitiu,
i es basa en el programa que figura a l'apar
tat A, «Instalaciones», de l'avant-projecte.
S'han agrupat el total d'inversions per arees,
referides al cost de les instal.lacions i serveis
de competicio i entrenament que acullin la

celebracio dels Jocs, cosa que ens dona idea
del contingut real de cada area prefigurada
per l'avant-projecte.

.

Tambe s'indica la inversio prevista per

C.O.J.O., segons expresa l'apartat D,
«Finarizas» :

L'Ajuntament de Bad ona reclama molt mes

protagonisme en els J s Olimpics del :1992

L'objectiu fonamental en que es basa
l'eleccio de Badalona-Montgat com. area
olimpiea, el constitueix la recuperacio del seu
front maritim, extrem oriental de la costa
metropolitana, apuntant-se les seguents ope
racions: la construccio del passeig maritim,
la prolongacio de la via litoral, la construe
cio de dos ports esportius, la rehabilitacio
del barri de les Mallorquines, de Montgat,
i la recuperacio de 30 ha. de sol industrial

obsolet, de Badalona (document-apartat B-,
«Arees», de l'avant-projecte),

.

Totes aquestes actuacions, lquin,. fona
ment obtindrarr de les necessitats det-Wades
de l'Organitzacio dels lacs Olimpics, segons
el Programa de Competicions que figura en

el document, apartat A, «Instalaciones», de
l'Avant-Projecte elaborat?

D'aquest programa resulta:
Primer.- Badalona nomes sera escenari

de l�s competicions de basquet, de les quaIs
el pavello del Joventut acollira una de les
dues fases previes.

.

Segon.-"El pavell6 del Sant Josep es con

sidera instal.lacio oficial destinada als entre:"
naments de basquet.

_

Tercer.- Dins del cens d'instal.,lacions
disponibies pels entrenaments, en cas de ne
cessitat� s'esmenten: «Can Ferrater», per
atletisme; els ,camps del. T.C. Bada.loria, pel
tennis; el camp d�l f.C. Badalona, pel fut;
bol, i -el poliesportiu (La Plana», pel
voleibol.

Obviament es dedueix que la recupera
cio del front maritim no incideix directament
sobre cap de les necessitats derivades
d'aquest programa.

Alhora cal fer esment de les uniques
competicions que no compten amb una 10-

calitzacio precisa, les de vela, estimant-se en

.el programa la possibilitat d'un nou port
olimpic, que podra construir i gestionar la
propia organitzacio olimpica.

Aquest port i les seves instal.lacions de

base (150.000 m". de superficie terrestre

destinada a la Vila Olimpica, serveis anne

xos i aparcament) constitueixen l'unic argu
ment en el qual podrien fonamentar-se des
de les necessitats reals dels Jocs Olimpics,
totes les operacions programades sobre el
front maritim de l'area Badalona/Montgat.

.

I • •

limitant-se probablement al simple acondi
cionament dels pavellons del Joventut i del
Sant Josep ales prescripcions dels progra
mes olimpies.

Avala aquesta hipotesi el propi docu
ment, en el seu apartat D, «Finanzas», el
qual concreta la futura revisio de les inver-

.

sions previstes en funcio que es tracti d'es
cenaris que contemplin la celebracio de Is
Jocs 0 que no la contemplin.

En consequencia, es tracta d'analitzar les
possibilitats que existeixen de potenciar Ba
dalona com a escenari dels lacs Olimpies
1992, a fi de garantir i augmentar les inv�r-.
sions previstes en l'avant-projecte -recu

peracio de la facanamaritima-, de dubto
sa realitzacio d'acord amb el programa
elaborat.

Les prev.isions sobre l'area olimpica
Badalon�-Montgat

La localitzacio en el territori metropoli
ta de set arees olimpiques i quatre que con
centren el mes elevat percentatge de compe
ticions (ftrea de Montjulc, area de Diagonal,
area de Poble Nou i area de la Vall d'He
bron) i tres -de complementaries que es dis

posen a l'entorn de Barcelona (area del Parc
del Llobregat,'area del Valles-CerdanY6fa i
area de Badalona-Montgat), suposa un ve

ritable programa de reequipament metro
polita.

Les inversions que aportaran els Jocs

Olimpics a la ciutat

De l'analisi dels diferents apartats de

l'avant-projecte es dedueix:'
_

Primer.- No es preveuen noyes instaJ.la-
cions a Badalona.

.

Segon.- Es preveu l'acondicionament
dels dos pavellons vinculats ales competi-,
cions de basquet: pavell6 del joventut, 130

milions, i pavello del Sant Josep, 90 milions.
Tercer.- El cost global de l'area

�dalona-Montgat s'estima en 1.500 miliQns
de pessetes.

lesa una orientacio de les previsibles inver
sions, consequencia de la celebracio dels Jocs

Olimpics 1992, contraria a la conurbacio
Sant Adria-Badalona-Santa Coloma

Montgat, amb el seu conseguent desequili
bri territorial que aixo suposara pel que fa
a la distribucio d'equipaments i d'infraes
tructura del conjunt de l'area metropolitana.

La reorientacio d'aquesta territorialitza
cio de les inversions previstes nomes poi
reconsiderar-se a partir d'una major implan
tacio dels Jocs sabre l'area Badalona
Montgat, apuntant-se en aquest sentits les

segiients opcions: _

t.. La localitzacio de les competicions de
vela d'aquesta area, cosa que" suposara la
construccio en el seu front maritim del nou

port olimpic i de les instal.lacions annexes,

en concordanca amb els estudis actualment ,

en tram it.
D'altra banda, aquesta alternativa jus

tificara les inversions previstes a fi de recu-
.

perar la seva facana maritima, continuacio
del Pare del Mar, del Poble Nou.

iI.- La construccio d'un nou Palau d'Es

ports per la ciutat, que acollis les competi
cions de basquet i que cobriria les necessi
tats municipals posteriorment.

La seva localitzacio a Montigala dona
ria suport a aquesta important operacio
d'equipaments i serveis pel conjunt de la.
ciutat.

Inversio cost Inversio
instal.lacions (mpts) C.O.J.O.(mpts)
segons A «Instalac.» segons D «Finanzas»

Area de Montjuic 9.115 3.735

Area de Diagonal 2.540 1.550

Area de Poble Nou 16.470 350

Area de la Vall d'Hebron 1.420 650

.Area del Pare del Llobregat 5.380 875

Area de 'Badaloml/Montgat 220 750

Area del Valles/Cerdanyola 2,990 1.250

Veiem que som l'unicalrea olimpica en

la qual el e.O.J.O. preveu invertir per so
bre de les necessitats reals derivades de la ce

lebracio dels J ocs Olimpies, la qual cosa
il.lustra suficientment sobre les dificultats
que la confirmaci6 d'aquest prQgrama creru-a
per consolidar aquesta inversi6 sobre Bada
lona, malgrat la seva logi�a des d'una exdus-
siva optiea d'equilibri territorial.

.

�onclusions:

Ateses le� ,consideracions 'ant�riors es pa-.
-

111.- La possible incorporacio d'aquest
sector de Montigala com a opci6 per a loca
litzacio de la Vila Olimpica alternativa 0

complement ales actuacions previstes en el
Parc ·del Mar,. de comunicaci6 garantida mit
ja�<;ant

.

el segon' cintur6 amb les restants

arees de competicio.
.

En tot cas, aquestes 0 d'altres, es tracta

de .donar contingut a l'elecci6 de Badalona
Moritgat com a area olimpica, cosa que �c

. tualment, pel que es despren de I'avant
, p_r.Qjecte examinat, constitueix un.conjunt de
hones intencions..
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Reivindicar la unitat

Esta escrit: «Matare el pastor i es dispersaran Ies ovelles»
(Za.13,7). La histria de I'Esglesia, comunitat de Is creients en en

Jesus de Natzaret, es una historia de desavinences, de trenca

ments, de cismes. Ai, el poder, eis afanys de lideratge, eis fana
tismes sectaris! lEs que el Crist esta dividit?» (1 Co. 1 , 12s). Ai,
el monopoli de Ia veritat per I'autoritat! Ortodoxies i heterodo
xies, condemnes i excomunions... «Cerqueu Ia caritat»
(ICo.14,1). EI testament de Jesus, segons I'evangeli joanic, ja
la traia, aquesta angunia de Ia unitat: «Mentre estava amb ells,
jo eis conservava en el vostre nom ... Pero no prego solament
per ells, sin6 tambe pels que creuran en mi per la seva paraula:
que tots siguin u ... i que el mon cregui ... » (Jo. 17).

En sentim parlar a amics, ho seguim als diaris, dolent-nos
en: es tan diffcil la unitat! La unitat entre uns mateixos com

panys que han treballat, que han lluitat, que han cregut junts,
companys d'ideal, de partit. .. El comunisme, quina clara fita

I de la justfcia dels pobres, manifest d 'una societat alliberada, re
I surrecci6 anunciada d'una humanitat fraternal... 1 els comunis
tes pateixen avui a casa nostra una greu divisio. Ortodoxos uns,
heterodoxos altres, lon resta la seva profecia revolucionaria? 1
lque direm de l'esquerra que es diu nacionalista? Excomunions
a dojo ... afanys de pontifex!

Si, els cristians tambe sofrim una mateixa historiaesquarte
rats per l'ombra d'una creu que salva els uns i els altres, crucifi
cats arreu de la terra. lPer que no comencar a escriure junts la
historia de veri tat, amb fe i humilitat, autocriticament? EI1 el
fons mai no hem entes que ens separa, que ens enfronta fatidi
cament. Entenem que ens uneixi que ens salva, que ens pot fer
sentir germans. No comprenem per que no podem compartir un
mateix pa ni beure d'una mateixa copa. Sabriern pronunciar les
paraules gerrna, i perdo i pau, si no fos que ens les traboquen

I en
termes juridics, teologics, politics ... Als catolics sembla que

ens toqui ser el germa gran del fill prodig, sense que en tinguem
cap ganes; perque voldriem correr cami enlla a abracar el ger
rna, a retrobar-nos. Sabem prou que els cismes es donen quan
les veritats d'ambdues parts es tornen orgullosos, quan la fe es

torna dogma, quan l'amor es trastoca en rebuig.
Que aquesta Setmana per la Unitat dels Cristians, delLS al

25 del mes que som, fos tant de pregaria com de reivindicacio
ecumenica, contra aquest escandol secular en que els cristians
vivim avesats. «Perque el mon cregui ... » encara.

JOAN SOLER i AMIGO

LA nottci«

«En veure les multituds, Jesus puja a la mun
tanya. S'assegue, i se Ii atansaren els deixe
bles. I, prenent la paraula, els ensenyava,
dient:
Beaurats els pobres en I'esperit, perque ti'etts
es el Regne del cel. Benaurats ... »

Mateu 5, [,« +

EI poble de Deu, el poble de les Benaurances, este contf
nuament naixent en els humils i en els pobres, que cerqiJen
i tenen en Deu consol i sentit. Es el «petit remet» que segueix
la lIetra i I'esperit de les Benaurances. EI formen aquef/s que,
com Jesus, proclamen el regne de Deu promes als pobres,
als soterts, als pacificadors, als nets de cor, amb iI.lusi6 i
joia, i simuttentement, com Jesus, curen els malalts, donen
la vista als cecs, donen pa als tamolencs i ressusciten els
morts.

Esglesla de Badalona

«LA PREGARIA, AVUI».- Ha comencat als PP. Carmelites (Sant
Miquel, 44) un interessant curset sobre la pregaria, organitzat pel
«Taller de Formacio Permanent» de Badalona. S'escriu molt sobre
l'oracio. Adhuc hi ha llibres amb aquest mateix titol. Les sessions
del curset -vuit- no esgoten pas la problematica ni ofereixen so
lucions. Preten atansar-se a les fonts de la pregaria cristiana, i com
i per on camina avui la pregaria.

N'oferim la programaci6: EI P . Agusti Borrell, carmelita, ha pre
sentat «La pregaria cristiana» en dues sessions.

Dies 2 i 9 de febrer. La pregaria en Santa Teresa de Jesus. Ex
periencia i testimoni de Teresa, que retorna a les fonts inspirades
de la pregaria evangelica. Per Fr. Angel M" Brines, carmelita.

Dia 16 de febrer. Sant Joan de la Creu: loga i oracio cristiana.
Per Fr. Enric Camps, carmelita.

Dia 23 de febrer. La pregaria a les religions orientals: Zen. Per
Fr. Francese Torredeflot, carmelita,

Dia I de marc. Temps nous i oraelo.Per Fr. Maria Rosanas,
carrnelita,

Dia S de marc. Pregsria i catequesi: Ritmes. Per Fr. Lillis Ro
magosa, carrnelita.

Les sessions comencen ales deu de la nit, fins ales dotze.

PARROQUIA DE POMAR.- La comunitat cristiana del barri de
Pomar ha celebrat la seva festa patronal, Sant Sebastia, el prop
passat diumenge, 22 de gener. Els cristians s'ha reunit per celebrar
l'Eucaristia i, a continuacio, l'Orfeo Badaloni va oferir un dels seus
concerts nadalencs.

La dedicacio d'aquesta parroquia a Sant Sebastia vol recordar
i rememorar la devocio de la nostra ciutat de Badalona a aquest
sant, queel te com a segon patro i al qual hi va fer en I'antigor
un «vot de poble». "

,

• EL CODI DE DRET CANONIC
EI nou codi no passa a'etxo, de ser un co

di. Un codi que mereix una qualificaci6 torc«
positiva si se'l compara amb el codi anterior,
pero no tant st se't compara amb el Concili.
.St e/ que es proposava era ser una traducci6
jurfdica del Conciti, podem dir que ho ha acon
seguit, oero en una accepci6 minimalista,
mancada d'originalitat i vigoria.

Mn.Jesus Huguet

Barca de Pere

EL NOU com DE DRET CANONIC.- En el darrer mimero de
la revista barcelonina «Foe Nom>, Mn. Jesus Huguet fa un «Ba
lane del nou Codi de Dret Canonic», i enla conclusio delseu ex

tens i pormenoritzat treb'all (pags. 4-11) diu: Es «un codi que me
reix una qualificacio forca positiva si. se'l compara amb el codi an
terior, pero no tant si se'l compara amb el Concili. Si el que es pro
posava es ser una traduccio juridica del Concili, podem dir que ho
ha aconseguit, pero en una accepcio minimalista, mancada d'origi
nalitat i vigoria. Tant de bo que ens equivoquem, pero no creiem
que representi, com alguns auguren, un gran impuls de renovaci6
de l'Esglesia».,

CODI DE DRET CANONIC.- Ja es troba ales llibreries el nou
Codi de Dret Canonic. En fern un xic de propaganda perque no 'es
taria malament que els laics cristians (que son subjectes de I� 'IIei
eclesiastica) el tinguessin a rna i el llegissin, Sobretot els que for
men part de les estructures 0 organismes eclesials. Montserrat n'ha
publicat una edicio amb text Hati i catala.

/
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«FLIGTH» posa cloenda a

la temporada d'hivern
El proper divendres, dia 3 de febrer, tin

dra Hoc I'ultima representaci6 de l'anome
nada «Temporada d'Hivern», que presen
ten els Serveis de Cultura de l'Ajuntament.
En aquesta ocasio presenten un espectacle
totalment diferent a tot allo vist fins ara:

«Fligth» (Volada), protagonitzada pel grup
«Vol-Ras».

En la manera de seure, en com mouen

les mans i en els seus somriures, mentre es

peren que iriiciem aquesta entrevista, podem
endevinar que en Joan Cus6, en Joan Fa
neca i en Joan Segales, els tres Joans del grup
teatrel «Vol-Ras», s6n professionals del gest;
del mim.i de la pantomime .

.......:..Des de quan practiqueu aquest art, i
per que heu escollit aquest tipusde teatre?
-Els tres vsrem coincidir criui'a alum

nes I'any 1977 en el Departament' de Mim
de l'lnstitut del Teatre de Barcelona. Aca
bats els estudis el 1979, i despres d'un any
en que cadascu seguelx diferents camins (un
a la mill, I'altre als Joglars, i el darrer mun
tant espectacles per a infants) ens reunim el
1980 per crear el grup «Yol-Ras» i partici
par en un muntatge d'en Herman Bonnin,
en el Teatre Grec. EI teatre gestual, el mim
i la pantomima ens permeten expressar amb
mes intensitat les idees, sentiments, actituds
i situacions que no pas la paraula. De tota

manera, I'expressivitat del cos es per nosal
tres una base i una elna de treball, perc) no
l'unlea, Aixf ho proven els espectaeles que
hem realitzat darrerament, en els quaIs in
trodulm altres elements, com la veu, els

objectes .••
-Quins espectacles heu realitzat i quan

tes representacions n'heu fet?
-L'any 1981 varem presentar, en el I

Festival Internacional de Mim de Barcelo
na, el muntatge «EI Cas de la Patata Ros

sa», on varem assolir un bon exit de critica
i public. Aquest muntatge el presentarem en

diversos festivals mes, a Vic, a Figueres, a

Sant Jean de Braye (Franca), aixi com a dl-

parateatrals, com son I'acrobacla, el mala
barisme, la musica, el so i fins i tot la pa
raula. Garantim que es tracta d'en especta
ele per riure.
-Els vostres rnuntatges han pretes sem

pre arrencar la riallada del public? S6n co

medies, farses, humorfstics?
-Mes que una pretensid, fins avui es un

fete Totes les nostres reaIitzaclons han tin
gut un elevat sentit de l'humor, sl be cad,_

ferents 10caUtats de Catalunya. No obstant,
la baixa d'alguns col.laboradors en I'espec
tacle no ens va permetre una explotaelo re

gular. Llavors vam decidir crear-ne un de

nou, en aquest cas dirigit preferentment a

un public infantH -encara que els adults el

gaudien de la mateixa manera-. Aquest es
pectaele es diu «Cavallet d'I1.1usions», i en
portem aproximadament unes dues-centes

representacions.
-Quin muntatge esteu representant en

I'actualitat?
-Aquest any hem muntat «Flight» (V0-

lada). Its un espectacle en base a un tipus de

personatge, «el clown». Esta composat de
diverses entrades comlques 0 clownesques,
on hi ha gags tradicionals del circ que hem

transportat de la pista a I'escenari, retocant
los i transformant-Ios a traves d'uns perso
natges que ens hem tret de la butxaca de la
nostra imaginacio.

En aquest muntatge, a mes del mim, hi
hem incorporat diverses tecniques teatrals 0

un ha estat tractat de fnaneramolt diferent.
Per exemple, en «EI Cas de la Patata Ros
sa» ens varem basar en el cinema comic mut
nordamerid. En «Cavallet-d'I1.lusions» en

el mim frances: poesia, humor i simpatia
d 'uns personatges onirics, Darrerament en

«Flight», la base esta en la Comedla de l'art

italiana, que prengue forma en els circs a tra

ves dels clowns.
-Sembla que a mes ames el vostre hu

mor es internacional, seguireu en aquesta
linea?

-Realment, el nostre lIenguatge de per
si mateix es internacional. EI fet que els nos
tres espectaeles hagin tingut referencles con
cretes de paisos diferents, ha estat easuall
tat. En part, no obstant, seguim en la linea.
EI nou muntatge que estem assajant es idea
original d'un polones. Andrzej Leparski,
professor de l'lnstitut del Teatre de Barce
lona, i tambe n'hi haura, es una combina
cio de la nostra manera d'entendre I'espec
tacle i el sentit de I'humor del seu creador.

c.P. SANT JOSEP
Dinmenge, dia 29, ales 6 de la tarda

Estrena absoluta a Badalona .del non espectacle de

L'AULA DE TEATRE DE LA INSTITUCIO
MONTSERRAT

A.T.I.M.
L'HEMISFERI FANTAsTIC

IBAR�I��IGIU�1
Amb el suport de:

Dlreccle General de Joventut i

Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya

•
Dlputack; de Barcelona

Ajuntament de Badalona
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Ciue Nou

Tel. 380 28 89 Del 27 al 2

i i IALARMA!!1 LLEGA UN SER

DE OTRA GALAX fA

ANGEL CRISTO tI

CARMEN MAURA'

Adem as:

CUMPLEANOS
MORTAL
SUSAN STRASBERG

JOSE FERRER

(Mayores 18 alos)

I Cine Verbena I Cine Victoria
Tel. 389 1342 - Del 25 a 29 Tel. 380 05 39 - Del 28 � 31

iVUELVE EL MUNDO DE MAD MAXI CATHERINE QENE
DAVIn.BOWIE

-

Un programa "S" (Mayores 18 alos)

Adem as:

MARLON BRANDO

(Mayores 16 al os)

Del 30 al 31

EL fONTANERO, SU MUJER

Y OTRAS COSAS DE IIETE,R
-

LA NOCHE DE LOS
MUEBTOS VIVIENTES

Adem as:

Adem as ,

EL ANSIA
Adern ss:

ESIA -LOCA
CAMARA
GUILLERMO GONZALEZ

(Mayo res 18 alos)

.

Del 27 � 2 .�

Tel. 380 41 03

JUEGO DE PODER
DUElO A MUERTE

FERNANDO ALLENDE (Apto)

JON FINCH - CATRIONA MC COLL

(Mayores 14_anos)
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Cine NOll

Mar, 23 - Tel. 380 28 89

Del 27 al 2
]

EL em CABREADOR
Espanola. Director: Angelino Fons. In

terpretes: Angel Cristo. Carmen Maura. Co
media. Color.

Rodrigo Diaz de Vivar, con su coraje y
su fuerza descomunal, vence en una guerri
lla al moro Ben Yusuf y Ie perdona la vida

noblemente. Ben Yusuf Ie llamara desde en
tonces «EI mio Cid». Enamorado de la be
lla Jimena, el conde de Oviedo padre de es

ta, Ie reta a duelo y muere a manos de Ro

drigo; despues de muerto Ie maldice, dispo
niendo que si se casa con Jimena, perdera
sus fuerzas por amor a ella.

CUMPLEANOS SANGRIENTO
Norteamericana. Director: Ed Hunt. In

terpretes: Susan Strasberg y Jose Ferrer. Te
rror. Color.

Meadowvale (California) es una peque
na y pacifica ciudad. UNa mafiana de junio,
en 1970, tres mujeres dieron a luz, exacta
mente en el mismo momento, coincidiendo
con un eclipse de sol. Han pasado diez afios
desde aquel dia y Annie y Duke, una pareja
de quinceafieros, estan bromeando roman
ticamente en el cementerio de Meadowvale.
Annie siente vergtienza; Duke, para facili
tar su seducci6n, la empuja hacia una fosa
recien excavada. Unidos intimamente, la pa
reja es facil presa para unos asaltantes, que
matan a Duke y a Annie y les entierran en

la fosa. Tres nifios se alejan de la fosa, pero
no sabemos quienes son.

(Mayores 18 afios)

Cine Picarol -1
Placa de la Vila, 5 - Tel.380 41 03
Del 27 al2

l'

s)

D3 JUEGOS DE GUERRA
Norteamericana. Director: John Bad

ham. Interpretes; Mathew Broderick y Dab
ney Coleman. Ciencla-flccien. Color.

Un estudiante de 16 afios no muy apli
cado, fanatico de las computadoras y cuyo
cuarto es una autentica central electronica,
se comunica con otros centros dado que los
padres Ie dejan hacer 10 que quiera con tal
de estar en paz. Falsifica por medio de las

maquinas sus calificaciones y las de una ami
ga suya y un dia conecta, sin darse cuenta,
con el ordenador de la Marina de los Esta
dos Unidos, armando un caos enorme, ya
que se detectan bombarderos y submarinos
sovieticos rumbo a California. El chico es

detenido..pero se le pone. en .libertad. para
que, con ayuda de su amiga, pueda poner
fin a todo y evi-tar una catastrofe.

DUELO A MUERTE
Espanola. Director: Rafael R. Marchent.

Interpretes: Fernando Allende y Esperanza
Roy. Aventuras. Color.

Despues de unos meses de relativa tran

quilidad en California: Un dia regresa el an
tiguo Coronel, convertido en Gobernador.

Su unico deseo es conseguir desenmascarar
al Lobo Negro, enemigo personal y culpa
ble de su semi-inutilidad, tras un duelo man

tenido conel para llevar a cabo su venganza.
.

(Apto)

Cine Picarol -2
Placa de la Vila, 5 - Tel. 380 41 03
Del 27 al 2

AMIGOS «MUY» INTIMOS
Norteamericana. Director: Norman Je

wison. Interpretes: Burt Reynolds y Goldie
Hawn. Comedia. Color.

Una pareja, que mantiene una uni6n
ideal en todos los 6rdenes, decide un dia ca

sarse, albergan ciertas dudas respecto al fu
turo y acuerdan mantener en secreto su bo
da. Su viaje de bodas en ferrocarril resulta
la primera prueba a superar. La segunda es

rna dificil: los padres de ella, que resultan
ser unos ancianos excentricos y afables que
confirman las sospechas del marido respec
to a las «locuras» de su mujer.

JUEGOS DE PODER
Espanola. Director: Fausto Canel.Inter

pretes: John Finch y Ramiro Oliveros. Dra
matlca. Color.

Jaime Pardo es un ingeniero que no se

deja intimidar facilmente. A pesar de las pre
siones que sobre el ejerce la Multinacional
con la que trabaja, Jaime se niega a inau
gurar la central nuclear que construye en Es

pafia. Antes insiste en que le permitan con

seguir optirnas medidas de seguridad.
(Mayores 14 afios)

Cine Salud
Paseo La Salud, 62 - Tel. 387 04 95
Del 28 al 30

EL PICO
CHIFLADOS EN EL OESTE

Dias 1 y 2 de febrero
VENGANZA DE MUJER
JAIMITO EL HURACAN

(Mayores 18 anos)

Cine Verbena
Mar, 20 - Te1.389 13 42
Del 25 al29

EXTERMINADOR EN LA CARRETERA
Norteamerlcana. Director: Jules Harri

SOB. -Interpretes: Robert .Janmucci y Alicia.
Moro. Aventuras. Color.

En el ano 2020, en un mundo desertico,
bandas de guerreros asolan las carreteras en

.

una desesperada lucha por la supervivencia.
Un nifio, que ha perdido a su padre, es ca
paz finalmente de convencer a uno de los
mas duros guerreros para que ayude a su co

munidad a conseguir el agua suficiente pa
ra sobrevivir. (No recomendable menores de
13 afios).

LA FORMULA
Norteamericana. Director: John Avild

sen. Interpretes: George G. Scott y Marlon
Brando. Accien. Color.

(Mayores 16 anos)

Del 30 al 31
EL�ONTANERO, SU MUJER Y OTRAS
COSAS DE METER
LA NOCHE DE LOS MUERTOS
VIVIENTES·

(Mayores 18 afios «S»)

Cine Victoria
Via Augusta, 9 - tel. 380 05 39
Del 28 al 31

EL ANSIA
Norteamericana. Director: Tony Scott.

Interpretes: Catherine Deneuve y David Bo
wie. Ciencia-ficcion. Color.

Escapando a las guerras, las plagas y las
matanzas organizadas a traves de los tiem
pos, Miriam ha sobrevivido a dinastias e im
perios y ha viajado del Viejo Mundo, adon
de comenzo la civilizaci6n, al Nuevo Mun
do de los Estados Unidos del siglo xx. Un
«sen> solicitario, Miriam busca amor entre
su enemigo: el hombre. pero aunque esta se-'
gura de su futuro sin fin, Miriam no es ca

paz de conferir el regalo de una vida eterna
a quienes ella ama, dado que a traves de los
afios, la edad y el declinaniiento han hecho
presa de sus compafieros elegidos.

ESTA LOCA CAMARA

(Mayores 18 anos)

Circol Catollc

Diumenge, tarda, a dos quarts de set, IV
Concurs de Teatre, Premi Enric Borras: LES
VINYES DEL PRIORAT, de Josep M. de
Sagarra, a carrec del FOMENT EXCUR
SIONISTA DE BARCELONA.

Museu Municipal

Diumenge, tarda, a les sis, teatre: JO SE
RE EL SEU GENDRE, amb Teresa Cases
i Carles Parcerises.

Centre de Sant Josep

Diumenge, dia 29, a les sis de Ia tarda,
RIALLES presenta l'estrena absoluta a Ba
dalona de L'HEMISFERI FANTASTIC, a
carrec de I'Aula de Teatre de la Instituci6
Montserrat.

MUIX�
ARTICLES DE DANSA
JAZZ iGIMNASTlCA
ouso �� 3e46807
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L'Ajuntament prepara
un homenatge a Pere Gol,
gran esportista badaloni

L'Ajuntament de la ciutat esta preparant
un homenatge a Pere Gol i Teixid6, per la se

va tasca en favor de I'esport durant rnes de

cinquanta anys. La iniciativa ha sortit del de

partament d'Esports, i esta inicialment pre
vista per al proper dia 4 de febrer.

L'homenatge conslstlra en un acte pu
blic, en el qual se Ii lliurara la «Baiola de Ba
dalona». Hi estaran convidats representants
de totes les entitats ciutadanes amb les

quais Pere Gol ha tingut relaclo al IIarg de

la seva vida esportiva, com a entrenador. La

Uni6 Glrnnastlca i Esportiva, el F.C. Badalo
na, el C.B. Joventut, les Escoles Mingue"a,
el Grup Gamma ii el grup de dones que, des
de fa deu anys, assisteixen ales seves clas
ses de gimnastica en el Pavello de La Pla
na, tots han volgut estar presents en aquest
merescut homenatge de la ciutat a I'home

que tant ha fet pel nostre esport.
L'acte esta previst ales dotze del migdia,

a la sala de sessions de la casa consistorial.
Transcrivim una breu biografia de Pere

Gol, realitzada per Josep Gual:

Esport i ciutadania.
L'esloqan que encapcala aquest comen

tari ve com anelt al dit per situar en aques
tes dues constants la trajectorla vital de I'ho

me i esportista Pere Gol i Teixidor.

Sembla talment que aquell diari de la tar

da, «La Rar'nbla, que apareixia en els temps
esperancats de la Generalitat republlcana, i

del qual Pere Gol n'era assidu lleqldor, ha

gues empeltat aquests dos idelas en la bran

ca [ovencana, vigoritzant amb la propla sa

ba les nobles inquietuds que alenaven en el

nostre conciutada,
Tant es alxl que avui en Pere Gol ha es

devingut, en el curs de la seva extensa i in

tensa singladura, un ciutada exemplar i un

esportista abnegat. I alxo Ii es reconegut
abastament, i encara rnes, i cal remarcar-ho:

oficialment. No es que crequesslrn pas que
allo que atorga I'oficialitat 0 l'administraci6
assoleix inexorablement patent de certesa

inqOestionable; perque hem vist al llarq dels

temps com els que manen 0 han manat s6n

prOdigs en espargir I'encens 0 enlairar figu
res fantasmals que res no tenien d'admira

bles. Bo es que en aquesta ocasi6 sigui la
ciutat, i en representaci6 genu"ina seva l'Ajun
tament, qui reconegui uns merits rellevants.

En Pere Gol, un noi de Badalona que tre

ballava de forner a la fleca del seu pare, pe

dalejava pels carrers de la poblaci6amb la

bicicleta i la bossa de pa penjada, tent el re
partiment diari als clients. Treball i tarnbe

esport.
L'aula de qimnastlca de I'Ateneu Obrer,

just al davant del seu domicili, va ser la pri
mera escola d'educaci6 fisica on va comen

car d'ensinistrar-se i de formar-se. A la vega
da, a la platja i en torn de la caseta de banys
de la «Penya rTi ctnc», tarnbe arno nosarrres

companys practicava la gimnastica i xipolle
jant en I'aigua cristal.lina anava convertint

se en expert nedador.

Dimarts i divendres

REVISTA DE
BADALONA

AI pati de l'Ateneu cornenca amb els Cu

If, Muntaner, Paz, Glrones i d'altres a iniciar
se en I'atletisme, essent la lIavor d'aquell nu
cli que poe despres esdevindria el conjunt
d'ellte de tot l'Estat.espanyol. A"a mateix es
forma el primer equip de basquet (hi jugaven
set components) que rnes endavant.I ala So
cietat Glrnnastlca, competirien a Primera Di

visi6, on en Pere seria un dels rnes destacats.
Forma part de I'equip de llulta greco-romana,
el mateix que com pta amb el primer ollmplc
badaloni, en Dornenec Sanchez.

Fundador de la Societat Glmnastlca (des
pres Uni6 Glrnnastlca i Esportiva de Badalo

na), arriba a campi6 de Catalunya de llulta a

la corda. Dos anys seguits campio de Cata

lunya d'atletisme, en la categoria junior, sen
se deixar de jugar amb el primer equip de

basquet de la Uni6 Glrnnastlca i Esportiva,
en la Prlrnera categoria nacional.

Abans, pero, havia esdevingut un desta
cadissim futbollsta, posiblement el millor

mig-centre que mai hagi tingut el Futbol Club
Badalona. La seva tecnlca i mesurada sere

nitat eren proverbials i Ii conferiren un lloc

destacat en l'ambtt del futbol catata dels Za-

mora, Samitier, Alcantara, Cros, Garnlz, Mau
ricio, etc., com en donen constancla les pa
gines del Llibre d'Or del Futbol Oatala,

Immers en aquesta activitat exuberant de
diverses modalitats esportives, tingua temps
encara per exercir de monitor al club i ales
escoles, no limitant-se a impartir exclusiva
ment,classes de gimnastjca, sln6 que ensl
nistrava els petits alumnes en les beceroles
del basquet i I'atletisme.

Fou el creador i entrenador del primer
equip de basquet femenf de Badalona i d'un
altre d'atletisme, actuant tarnbe com a mo

nitor de gimnastica.
L'any 1936, abans de produir-se I'aixeca

ment rnllltar, aconsequelx el trtol de moni
tor de l'lnstltut Catala d'Educaci6 Ffsica, que
dirigia el doctor Soler Damians, personalitat
rellevant dintre el camp de la medicina es

port iva. Aquesta benernerlta instituci6, de
pendent de la Oonsellerta de Cultura de la
Generalitat, cornenca una tasca exemplar
que va anar-se'n en orris per causa de la gue
rra. La IN EF actual no deixa de ser una con

tinuaci6 d'aquell Institut.
Durant la maltempsada de la guerra, i una

vegada finida, no para en la seva dedicaci6
polltacetlca com a practicant i preparador,
exceptuant la prohibici6 governativa d'actuar
com a monitor d'educaclo fisica (amateur) a
la Uni6 Glrnnastlca i Esportiva.

Mes endavant, i havent amarnat una mi
ca el temporal repressiu, pren part en un dels
primers cursos per a entrenador de turbot,
que te lloc a Burgos, sortint-ne amb el trtol
d'entrenador nacional de Primera categoria,
aconseguint el segon IIoc de la promocl6.
Amb camp obert i proposicions per
enquadrar-se a qualsevol equip de Primera
divisi6, fitxa pel Badalona, on avui es recor

dat per la seva qualificada actuaci6.

Sortosament la seva feina continua. I que
per molts anys!

Als reconeixements rebuts per diverses
federacions, clubs i institucions, s'hi afegeix
ara el de la seva poblaci6 nadiua.

Derna, quan vagi a donar classe al Pave-
,

"6 Municipal de La Plana, 0 a I'escola, no ca

mlnara rnes tibat ni se sentlra aureolat de cap
nova gracia. L'aqratrnent intim que pugUi sen
tir, sera nomes un motiu per emprendre la
tasca quotidJana amb I'honestedat de sem

pre: senzillament.

a

JOSEP GUAL i LLOBERES

tEcHOS de cscayoia-aIwBinio. Fibre
....... Porex. etc.

TABlQUES prefabricadol lift e.coaabrol.
.....

.'

AISLAMIENTOS ta1IIlcoI , .

ldadcol
.

HUMBDADES eIimina4u CD puedeI
iDt«IoreI

.'

AHOaltE EN CAuD:�� .

TORVIS
0IeII, ....� '2
Tel. _010
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Comentario de la jornada
Basconla-Jovantut: Dos puntos importantes.
Forum·Licor·43:. A -consctldar el liderato

Basconia·Joventut

Los badaloneses se desplazan a Vitoria

para enfrentarse al col ista de la serie A-1, y
despues del descalabro del pasado sabado

ante el Cajamadrid, los verdinegros tienen la

imperiosa necesidad de hacersecon los dos

puntos, ya que los ultlrnos partidos de esta

segunda vuelta Ie van a enfrentar a los cua

tro mejores equipos del grupo, y dada la

igualdad existente en la zona media de la ta

bla, no es cuesti6n de dejar el intento de cia

sificaci6n para ultima hora.

Por su parte, el Basconia no se juega na

da en este choque, ya que la ultima plaza la

tiene mas que asegurada, pero esta clrcuns

tancia puede hacer que Hollis y cornpanla
jueguen con mas tranquilidad y pongan en

aprietos a un Joventut que se esta caracte

rizando por su marcha irregular. Lo que 51 es

ta claro es que el resultado de este encuen

tro depende unica y exclusivamente de 10

que sea capaz de hacer el-equlpo badalones.

F6rum Filatelico·Licor·43

A pesar de todo, el equipo de Manel Co

mas sigue su brillante marcha en la A-2, don
de seman a a semana esta demostrando que
es el mejor equipo. Y si no, ahl estala paliza
que infligi6 al Canarias, conjunto que ocu-

Galerias Cine Victoria Letra E
Telefono 38002 28 .

BADALONA

HOlZ
BRICOLAGE

AMEDIDAS
Aglomerados
Tableros·
Moldutas
Listones
Cepillados
Laminados .

Propio para trabajos caseros
.

HAGALO USTED MISM()
.

pa la tercer plaza y que, dada su ptantllla, era
uno de los favoritos en esta serie. Ahora el
cuadro licorero debe desplazarse a la capi
tal vallisoletana, donde se va a encontrar a
un F6rum que, tras el cese de Emiliano ha
ido en franca mejorla y aun tiene posibllida-

des de atcanzar la tercera 0 cuarta plaza y asl
salvarse de los «play-ott. de ·descenso.

Por tanto, los dos puntos en disputa son
vitales para el conjunto de Pucela, aunque
en principio hay que dar como favorito al
Licor-43, que por algo es ellfder y se encuen
tra en un excelente momento de juego. Por
descontado, que si los Hcoreros son capa

�es de hacerse con una nueva victoria, prac
tlcamente se .habrlan asegurado el primer
puesto en la A-2, a la espera de la vlsita que
el Caja de Ronda, segundo clasificado ac

tualmente, debe girar al pabell6n de Santa
Coloma en la penultlrna jornada de est a se

gunda fase liguera.

ANTONIO CASTELLA

Ahora es un «Tomeo de Super·Campeones»

La firma Licor·43 se vuelca
en el· basquet

A la firma cartagenera Licor-43 Ie ha pi
cado fuerte el gusanillo del baloncesto, yes
ta dispuesta a invertir algunos millones tan
to en el equlpo que patrocina y que esta afin
cado en Santa Coloma, como en la organi
zaci6n de diversos acontecimientos baton

cesttstlcos, siempre, claro esta, con la par
ticipaci6n del equipo que preside Pere
Antoja.

ASI, a las ya sabidas noticias de la parti
cipaci6n de Licor-43 en la pr6xima Copa Ko

rak y a la gira que se esta proyectando por
China 0 Australia, hay que sumar el Torneo
de «Super Cam peones», que se podrta dis

putar en Santa Coloma los dlas 17 i 18 de

marzo, coincidiendo con Semana Santa. En
este torneo monstruo particlparlan cada ano
los vencedores de cada una de las competi
ciones europeas de la temporada anterior,
adernas del proplo Licor-43. Por tanto, si es
te proyecto lIega a feliz terrnlno, el pr6ximo
mes de marzo podemos ver en acci6n a Jolly
de Cantu, Scavolini y Limoges, en el pabe-
116n de Santa Coloma.

'CLINICA VETERINARIA
Consultas de lunes a viernes
7� a .9, y lunes y miercoles

de 12 a I Yl.
C/o Conquista, 137

Tel. 384 13 61

Ganas no' faltan, y dinero, por 10 que pa
rece, tam poco. Lo unico que puede fallar es
que los citados equipos no tengan libres
esas fechas. En ese caso, 16gicamente se

ria sustituido por otro conjunto, que pod ria
ser el vencedor de la ultima edici6n de la Co
pa del Rey. Esperemos que pronto se con

firme la organizaoi6n de este Torneo de «Su
per Cam peones» y pase a ser uno de los
acontecimientos estelares del calendario ba
loncesttsttco espanol. Y que el ejemplo de
Licor-43 tenga los suficientes imitadores co

mo para asegurar que el deporte de la canas
ta siga en el candelero de la actualidad
deportiva.

c.

Campionat de Catalunya
28 Categoria Noies

C.B. Cabrera, 10· Grup Gamma, 104

No cal fer cap comentari tecnlc d'un par
tit sense gota de color. Aquest equip de Ca
brera encara esta ales beceroles del bas

quet, i nornes com a anecdote es pot infor
mar del resultat.

\GRUP GAMMA: G6mez 6, Grlfol, 37, Fe
rrando 14, Trapero 25, Soriano 10, Padres 6

i Riba 6.

G.G.

CiRCOL CATOLIC - IV CONCURS DE TEATRE
PREMI EN�C BORRAs 1984

LES VINYES ·DEL PRIORA T
a carrec del FOMENT EXCURSIONISTA DE BARCELONA

Amb el patrocini de I'Ajuntament i la
col.laboraci6 de «La Caixa»

Diumenge, 29 Tarda, a 2/4 de 7
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Peluqueria 'CEBADO'
Si tlenes menos de 21 anos CEBADO te ofrece un precio jove"

Lavar + cortar + brushing = 1.300 ptas.
Lavar + cortar f mdldeado 0 color· = 2.500 ptas.

.

De lunes a jueves
C/. Arbres, 16 telt. 380 08 48 " BadaJona

. C/. Gran Via, 86 teft. 751 64 37.· Premlada Mar

Sin necesidad de despl,azarse

Va hay Letrasef en Badalona
Letraset y Papereria Tecnica Crlmo Ie ofrecen a partir de ahora,

Ja amplia gama de productos Letraset 84.

1 Alfabetos I numeros .

7�
Productos

Gama completa de hojas en de color
'

�tra�n�s�fe�re:!:!n�ci�a· -I---r-(fif���� EI sistema Pantona
es al utilizado

1 internacionalmente,
, debido a ello hemos

,

�., ,{�'.';' ampliado a 203 la
_..;:;r gama de rotuladoras
.0;/ Pantone, en punta

.�;/ ' gruesa 0 fina.

)' Y la novedad de 24
." hojas degradadas

,.,
(Como un trabajo en

, .. :" aer6grafo) color Pantona
:" qua van del tOO% a15% an

.' cartulina y peliculas
".' autoadhesivas brillantes

.��' 0 mates.

.f·�'· 9�.LetrAVisi6n
...:,,_.'". � Un efieaz equipo

.,:;'.'."r para tus presentaciones
de transpareneias.

2� Body Type 2

�LTexto simulado.
Ahora por transferencia

en seco para palabras sueltas
o cuando la pelicula no deba
ser visible.

4� Arquitectura

�,Con nuevos

formatos y nuevos
temas.

5� Letratone

� I Instantex
Tramas

autoadhesivas y por
frotaei6n.

Conozca nuestras novedades y pitnos el cataloqo ILeIraseI
en su distribuidor para Badalona

-mo•••)
PAPERERIA TECNICA
Alfons XII,43 - Tel. (93) 38412 00

Tercera R�gional

Forplenc, 1
Oalderon; 6

c
'"

En el campo de la Catalana, de Sant
Adria, el Calder6n sorprendi6 al Forpienc,
que esta muy bien clasificado y que el pasa
do domingo venci6 al trder del grupo. La vlc
toria fue clara y demostr6 que el Calder6n
se encuentra en un buen momento de lue
go. En s610 dos encuentros ha marcado ca

torce goles. Se lIeg6 ai descanso con tres a

cero,
.

EI segundo tiempo fue para los vlsltan
tes en todo momento. EI resultado final pu
do ser mas amplio. Los hombres que dirige
Armijo no pudieron contrarrestar el buen lue
go que estan realizando los que prepara To
rres, con mas aplomo y menos nervios que
los de casa. En resumen, un buen encuen-

tro con una brillante vlctorta.
.

Los goles del equipo calderones fueron
marcados por Bellido II, Domingo y el golea·
dor del encuentro, Camara, con cuatro tan
tos. EI gol del honor 10 marc6 Sole.

Oirigi6 el encuentro el colegiado Pruden
cio Oararne, sin complicaciones.

A.T. FORPIENC: Rlos; Peralta, Paloma,
RoperQ; Dalmau, Clemen; Rod6n, Reyes, So
le, Salas y Vila (Barca, Jordi). '

C.F. CALDER6N: Montero; Pedro, Manez,
L6pez; Garcia, Laso; Nebot, Camara, Domin- .

go, Bellido II y Villalva (Salva y Bellido 1).

<l
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JUSIPA

V Oarnpeonato
Aniversario del Club
Belsa

Con motivo del V Aniversario del Glrnna
sio Club Belsa, el proxlrno domingo, a partir
de las dlez de la manana, se celebraran, en
el- Pabell6n Cubierto de Sant Adria, varios
combates de Kyokushinkai Karate. La pecu
laridad de estos com bates es que no exis
ten categorias de pesos, luchando pesos li

geros contra pesados y buscando poner fue
ra de combate al adversario. Participaran al

gunos de los mejores luchadores de

Catalunya.

c

P
t

c

d
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COMPRO ORO,

JOYERrA
PALLEJA

com�ro Joyas usadas

c/.Arbres nO 8,· Tel. 380 37 68
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C.D. Pomar

Su objetivo: el ascenso

Su bandera: Humildad y deportividad
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IPA

Hace unos veinte anos, un grupo de hom
bres, robando tiempo a su descanso, se pro
pusieron, y a fe 10 consiguieron, dotar a su

zona de un campo de tutbol, La tarea no era

nada tacll. EI terreno elegido presentaba se

rias dificultades. Pero la fe mueve montanas,
y eso hlcleron. De una arlda y abandonada
montana surgi6 un modesto terreno de jue
go, que al menos cubrfa las necesidades que
la zona de Pomar ten (a. EI tiempo y muchos
sacrificios mas han seguido dando mejoras
a las instalaciones. Esta labor, hasta hace po
co callada y desconocida, se ha visto corn

pensada al reconocerse desde la Generall
tat sus merttos y asf nos fue posible obser
var como el propio President de Catalunya,
con los responsables de Oeportes, hicieron
acto de presencia, y de esta visita; con toda
seguridad, lIegaran las ayudas que se
esperan.

. A nuestra Redacci6n acudleron .algunas
de las personas que rigen el C.O. Pomar en
cabezadas por su presidente, Julian Mart(
nez, al cual invito al dlalogo.

-l,Cuando se fund6 el Club que preside?
-Oflclalmente hace unos veln!"e anos,

pero los trabaJos para consegulrlo empeza
ron dos anos antes.
-lCon cuantos socios cuentan

actualmente?
-Somos unos 128, y pagan 1.500 pese·

tas anuales los hombres y 450 las mujeres,
-l,Cubren con ello el presupuesto?
- De no ser por las cl4slcas rlfas y sor-

teos y las aportaclones de los mlembros de
la junta, no podrfamos subslstlr corf'Ja pe
bra recaudacl6n que hacemos en los partl
dos y de los soclos, ya que tenemos muchos
gastos que cubrlr.
-l,No obstante ustedes asplran en as

cender a Prlmera Regional?
- Este es nuestro objetlvo. Estamos dls

puestos a consegulrlo. Los veclnos de nues

tra zona se 10 mereeen. De momento somos
campeones de Invlerno, y estamos prepare
dos para entonar el allr6n final. Tenemos un
equlpp muy serlo y bien preparado para dar
esta satisfaccl6n a los soclos.

-<.Oe conseguir el deseado ascenso, de
beran mejorar sus instalaciones?

-Esta'mos mentallzados para ello, y co
mo pudlsteis ver dlmos un paso Importante
para consegulr tales mejoras. Nos anima el
saber que 18 Primera Regional no represen
ta mayor gesto que esta Segunda, ya que en
aqu'"a la mayoria de equlpos son de nues
tra eludad, y la calldad deber4 atraer mayor
expectaci6n.

-l.EI presupuesto de la plantllla es caro?
-Ante todo debo hacer constar que

nuestros jugadores no cobran flcha, tan s6·
10 tlenen unas primas establecldas de ante
mano y nuestro carino.

-l.Nos podrfa dar a conocer los nombres
de los demas componentes de su direct iva?

-Nuestra dlrectlva esta compuesta as(:
Presldente, Jull4n Martinez; vlcepresldente,
Ram6n Bertr4n, contador Hlcerlo Vlcent; se
cretarlo, Rafael Nieto;. y vocales Angel Ledo
Juan Herrerias, Manuel Rios, Francisco Ca·
rri6n, Juan Ram6n Rodriguez, Eduardo L1a·
mas, Miguel Marin, Jos6 Llamas, Graciano
Valdeollva, Luciano Haya y Pedro Vela. En el
'cuadro tltcnlco contamos con Francisco Mar·
tinez, entrenador del primer equlpo; Francis·
co Rom4n, entranador juvenll de segunda dl·
vlsl6n y Juan Drechs, entrenador dellnf�ntll.

Se encuentran presentes en nuestra con

versaci6n el entrenador del primer equipo y
dos jugadores: Lufs portero, que es el vete
rano del equipo, un jugador con un amplio
historial, pues entre los muchos equipos en
que ha jugado figura el Club de Futbol Ba
dalona hoy esta ayudando al Pomar, con su

Campo Avenida de Navarra

Campeonato de Liga
Domingo, 29 Enero, a las 16'30 h.

,

BADALONA - GAVA
General: 400

Socios Clubs Locales: 300
Senoras y Jubilados no socios: 200
Menores hasta 15 anos : gratis

Socios: 100 pro-ayuda a las Penyas

erase y experiencia, a consegulr el ascenso,
y otro joven valor, Juan Antonio Molina, que
Juega de medio volante; su hlstorial deportl
vo se remonta al infantil de la 'Cros, pasan
do al Badalona como juvenil; fue cedido al

- primer equipo de la Cros y lIegarra el servl
cio mllitar; de vue Ita volvl6 ala activldad, fl·
chando con el Pomar; a sus 22 anos aspira
a jugar la pr6xima tern po rao a en Primera Re·
gional con su equipo.

Me intereso por Francisco Martfnez, en
trenador e hijo del presldente:

-l,Cual es la relacl6n de la plantilla a tus
6rdenes?

•

- Tengo una plantllla corta, y debemos
luchar para mantener nuestras asplraclones.
Son los slgulentes: Luis y Angelln, porteros;
Barastegul, Pepin, Caballero I, Manolln, He·
redia, Rafael y Segovia, defensas; Jos6 Ma.
rra, Molina, Sergio y MeJias, medlo volantes,
y Trevino, Felipe, Caballero II y Prats,
delanteros.

-l.Suficiente para conseguir el ascenso?
-Por de pronto vamos prtmercs;' pero

contamos con el apoyo del Club de Futbol
Badalona, con la cesl6n de algunos jugado·
res. De momento nos ha cedldo un medlo vo

lante, lIamado Serrano, que procede del Ca·
cereno, de tercera dlvlsl6n y que est4 en
nuestra cludad por motlvos de trabajo.

-l,Cuales son vuestros rlvales mas tern [,
dos para el ascenso?

-Son el SlnguerUn, el Aguila y el San Jal·
me Congreso. Pero tenga en cuenta que ea
da partido es una final, ya que la mayona de
equlpos son de Badalona, y la rlvalldad es

muy grande entre todos. Hay varlos con mas
experl6ncla que nosotros, pero estamos muy
animados y contamos con una magnfflca atl·
cl6n y mejor junta direct Iva.

.

Este es, a grandes rasgos, al Club Depor
tivo Pomar, que aspira a consegulr el ascen
so a Primera Regional.

PEDRO SORIANO

AUTOMOBILS,

Sant Francese d'Asis, 6
Tel. 384 13 14 - BADALONA
(frente Clinica del Carmen)

VEHICULOS OCASION GARANTIZADOS �

SEAT RITMO 75 CLX
SEAT PANDA 35
RENAULT 5 TL
RENAULT 12 TS
RENAULT 5 GTL
SEAT 124 F.L. 1800
SIMCA 1200 LS
RENAULT 5 TL
RENAULT 18 GTS
FORD FIESTA L
RENAULT 14 GTL
SEAT 127 LS
SIMCA 1200 G.L.S.
MOTO 'GUZZI LEMANS II

B-El
B-ES
B-DD
B-CZ'
B-DM
B-CP
B-CW
B-DN
B-DH
B-DT
B-DZ
B-:-CP
B-Bl
B-EN

MAXIMA VALORACION DE SU COCHE USADO
VENTA TODA CLASE VEHICULOS NUEVOS
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Badalona·Gav8

Con este encuentro los badaloneses ini

cian la segunda vuelta en su terreno de jue
go, despues de un victorioso doble despla
zamiento, a Olot ya Sant Andreu, donde con- .

siguieron tres posltlvos. Y si tenemos en

cuenta que la plantilla badalonesa es la que
tiene el presupuesto mas bajo, el exlto es to

davfa mas importante.
Llega este domingo el Gava, con enor

mes deseos de conseguir algun posltlvo, ya
.

que arrastra tres negativos y eso, a partir de
ahora, empieza a ser peligroso. Cuenta con

un conjunto desconcertante, con muchos al

tibajos. Tal vez se deba en parte a que hay
mucha veteranfa y experiencia. Un Blay ba

jo los palos (un hombre que acarlclo la opor
tunidad -sin suerte- de ser titular en el pri
mer equipo del Barcelona) y un Sanchez La

ge (un sudamericano que lIego a nuestro pars
para jugar, y 10 hizo en primera division). Con
ellos estan los hermanos Santi i Vail-liobera,
pero lejos de su «arnblente» pierden efecti

vos. AI frente esta un entrenador con sobra

da experiencia, Domenech, que conoce muy
bien al equipo badalones. Recordemos que
el partido de ida 10 ganaron los gavanenses
por un contundente 4 a 2.

EI Badalona actual esta totalmente men- .

talizado en que se debe confiar en la juven
tud, y los utttrnos resultados Ie estan dando

la razon. Esperemos que sigan esta linea has

ta el final de la temporada.
Las formaciones mas probables seran:
GAvA: Blay; Saborit, Albert, Alfredo; La

ge, Santi; Albesa, Bernat, Santi II, Vail-liobera
I y Vail-liobera II.

BADALONA: Castano; Marti, Isidro, An
dreu; Gonzalo, Marino; Narciso, Luis, Apari
cio, Garcla y Rodri.

Curs per a arbttres
d'handbol, al Poliesportiu
de Llefia

Des d'ahir, dilluns i fins el dia 10 del pro

per mes de febrer, tlndra lIoc un curs per' a
arbitres d'handbol, en el Poliesportiu de Lle

fta, L'horari sera de dos quarts de vuit ales
nou del vespre.

Les inscripcions es poden realitzar ales

oficines d'Esport Escolar, servei municipal
que n'es organitzador.

Des del proppassat dia 14 d'aquest mes
s'estan desenvolupant les competicions
d'atletisme, en totes les seves modalitats,
corresponents a la present edlclo de l'Esport
Escolar. Les plstes de Can Ferrater son el
marc de les competicions. Per ames infor
rnaclo poden dirigir-se a l'Oficina d'Esport
Escolar, telefon 384 25 08.

Les competicions
d'atletlsme d'Esport
Escolar

,et. _40"
IADALONA

ASEMP� S.A.·
Asesores de empresas

Servicios de: Aperturas de establecimientos e industrias en

general, ingenieria, arquitectura, tramitaci6n de licencias de
.. obras, administracion, contabilidad y asesorfa flscal.

.

Independencia, 241-243, bajos 2' BADALONA
.

Tel. 384 49 32 (2 lfneas).
.

• "1Ue
:.8I1A
MODA"

Nuevo' centro .comerclal de

PEIEIERIA
<fabricaci6n propia)

Ante-Mouton 'y diseoos
elclusivos en Alta Pelet_ria

,

i PRECIOS DIRECTOS DE FABRICA L

CH.AQUETON ZORRO desde •• _
.• 50.000 ptas ..

.. TEJON ..... r .' ••• 45.000 ptas,
NUTRIA ......•.. 45.000 Rtas.
CANADA (trows) •. 35.000 ptas,
,CARACOl.lLLO •.. 25.000 ptas.
LOBO COREANO .. '20.000 ptas.
FOQUINA. ..•.•.. 19.000 ptas.

••••,. fI.r_ 93
Gu'''',m

:

P. SORIANO

REVISTA DE
BADALONA

GRAN CONCURS CARNAVAl84

,71'
M/QUEL FIGUERAS· FOiOGRAF

PER A PETITS I GRANS!

• OTORGARA UN MAGN(HC PREMI
ALES TRES MILLORS DISFRES·
SES.

• A PARTIR D'AVUI MATEIX REGA
lEM UNA AMPlIACIO 18 x 24 A

TOTS ElS NENS QUE ES RETRA·
TIN EN El NOSTRE ESTUDI.

Prim. 111· tel. 3846056 BADALONA

l cHaga frente al irwierno
y compre ahora a:

CHAQUETON MARMOTA. .••.•• 15.000 ptas .

d TOSCANA ...•••. 14.000 ptas.
ANTE·MOUTON ... 10.000 ptas.
NAPA· SElItORA. '-'0.000 ptas..
MOUTo.N • SRA. .. 10.000 Ptas.
MOUTON· NI�O •• 6.000 ptas.

EXTENSOSURTIDO EN ARTICULOS DE
PIEL, MONEDEROS - CARTERAS, etc.
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Fincas Bellavista Traspaso
disponemos de varios locales

centricos en traspaso de distintas

superficies.
Telf. 389 34 62

(para concertar entrevista)

i,.. .... --"Ou,,. ,.... _-
_.

1 ., "'�"_' •• ''''_""_.,,,__ ._.

� AlqnilQ, Ierreteria
)' *-.i'"'T 'I �

.

� en funcionamiento, Av. America
"- (Llefia - Badalona).
Informacion Srta, Justa

Telf. - 389 50 62, de' 16 a 18 h.

";

Cocineto
, se ofrece para domingos y festivos

Telf. 384 62 99

Traspaso
tienda confecci6n, c/ San Pedro,

junto c/o Mar, Badalona,
informacion Srta. Justa

Telf. 389 50 62, de 16 a 18 h.

pasteleria y' boUeria en pieno
funcionamiento calle San Bruno.

Informacion Srta. Justa
Telf. 389 50 62, de 16 a 18 h.

Vendo
. Vespa-160, con parabrisas y porta

equipajes, en muy buen estado.
Por 45.000 pesetas.
Telf. 384 62 99

Se traspasa
parada de -marisco. Galeria San

Juan de la Cruz, Barrio Sto. Cristo.
Informacion Srta. Justa

Telf. 389 5062, de 16 a 18 h.

Traspaso
drogue ria y perfumeria,

c/. Alfonso XII, Badalona.
Informacion Srta. Justa

Telf. 389 5062, de �6 a 18 h:

Traspaso tienda
de calzado, Av. Catalunya

(Lloreda-Badalona)
Informacion Srta. Justa

Telf. 389 50 62, de 16 a 18 h.

Gracias
Espiritu Santo
por la gracia concedida

M.G.

..

Traspaso
tienda de alimentacion en c/ Elcano

Santa Coloma de. Gramenet.
informacion Srta. Justa

Telf. 389 5.0 62, de 16 a 18 h.

Traspaso tienda
de alimentacion, Dr.' Fleming,
Zona Besos (San Adrian),

• IDUY economica.
Informacion Srta. Justa

Telf. 389 50 62, de 16 a 18 h.

Atic' tot exterior
en venda 130 m"; 3 terrasses

i parquing,
Rao: Telf. 387 54 16

Traspaso tienda
dietetica y herbolisteria junto
Mercado La Salud, en pleno
funcionamiento, totalmente

equipada y con clientela propia,
informaci6n Srta. Justa

Telf. 389 50 62, de 16 a 18 h.

Per

y alimentacion c/. Juan XXIII
Sant Adria del Besos.
Informacion Srta. Justa

Telf. 389 50 62, de 16 a 18 h.

, Traspaso bodega

drogueria pleno centro de Badalona
Informacion Srta, justa

Telf. 389 50 62, de 16 a 18 h.

Traspaso

Vendo
Ford Fiesta - L

de particular a particular,
B-EJ perfecto.

Interesados pueden ver y probar.
Telf. 380 27 88 - 395 39 73



OFERTES I DEMANDES �VISTA DE BADALONA 27-1-84

Se alquila

Casa amuebIada
clases de informatica,
lenguaje Basic. y Cobol,

aunque no sea un profesional.
Telf. 384 38 39

Interesan

por temporadas en Badalona centro.
Telf. 380 28 52

Llogo pis
Es yen pis

al carrer Santiago Rusinol
(sense altres veins), de 3 habitacions,

bany, terrassa i golfes.
Telf. 389 36 72

(de 8 a 10 vespre)

amb mobles per 14.000 ptes.
Ra6: Telf. 387 54 16

Badalona
Esperit Sant, Tu que m'ho esclareixes

tot, que il.lumines tots els carnins perque
aconsegueixi el meu ideal, tu que em dones
el do divi de perdonar i oblidar el mal que .
em fan i que en tots els instants de la meva

vida ets amb mi, vull en aquest curt dialeg
: agrair-t'ho tot i confirmar una vegada mes

que mai no vull separar-me de Deu per gran,
r

que sigui la il.lusi6 material. Desitjo estai
amb Tu i els meus essers estimats en la gra
cia perpetua, Merces per la teva misericor
dia per a rni i els meus. (La persona ha de
resar aquesta oraci6 tres dies seguits sense

demanar res .. Despres dels tres dies sera

aconseguida la gracia per mes dificil que si

gui). (Publiqueu-Ia tan aviat com es rebi la

gracia). Agraeix la gracia aconseguida.
.

.

F.R.P.

Oraci6 a l'Esperit Sant

traspasso granja centrica,
Totalrnent equipada. Economica.

Ra6: Telf. 387 54 16

, .

Se traspasa
local con 0 sin negocio de coches.
c/. Pablo Pi ferrer , 57, tienda,

Razon: Telf. 395 22 28

Es lIoga
despatx a prop del carrer del Mar

Telf. 380 08 39

Gracias
Espiritu: Santo

G.C.

Fincas Bellavista

G.VERA
FOTOGRAFO

.

Especialidad en fotos
infantiles

Arib;u,' ,} 7 - :Telf. 387' 52 48
.

�.

.

Artigas
.

Necesitamos piso y locales de

distintas superficies para atender
gran demanda (con referencias).

Telf. 389 34 62

Reportajes graficos
Bodas - Banquetes

Compro
solar 0 varias casas centricas para
edificar de 8 a 15 viviendas. Urge.

Pago al contado ..
Telf. 389 33 66

.' ,

Es yen' pis
de 3 habitacions, bany, 'menjador,

.

cuina i balc6, al carrer
de Sant Pau, 25-27
Telf. 380 26,35

Fincas Bellavista
Casas plantas bajas en venta:

C/o Zumalacarregui,: Morera, Av.
Marti Pujol, Cervantes, Progreso,
Can6nigo Baranera, Merced, etc.

«Consultenos» Placa de la Vila 7-1 0

Telf. 389 34 62 (tardes)

Venta
local calle Francese Layret zona' de

bancos de 320 m' 0 la mitad
fachada carretera, muy centrico, a

60;000 pesetas m-.
Informes: 389 33 66 - 389 34 62

Zona Canyad6
Perfumeria y objetos regalo

TRASPASO
por no poder atender.

Telf.· 384 22 01

Llogo local
apte per despats 0 similar

.

zona carrer del Mar.
. Rao: Telf. 387 54 16

.Venta
parcela «Can Teixido»

de 37.000 plm-, dando a dos calles,
urbanizacion 'de gran categoria.
Ganga. Telf. 389 34 62 (tardes)

I,

piso centrico de 100m2.,
con 4 habitaciones y plaza parking.

Precio: 4.000.000 pesetas.
Raz6n: 389 33 66

. ,
.

En venta
,"

�
, ..
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·il'lmruro'·�ACIO�AL.
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OE EMf.LEO
.

. r.N�E'.M.

0..... :.
d. QdIeo. 2 bis y c./. �yetania, 22

tN.B.M .. reCuercia I. oblisatoriedad
c'Ie las einpiaU que anuncian. sus·

pueitOs de trabajo de atender a los
trabaJa4qra enviidos por las Ofici
ftas. deSmpko, asf�o�o de comuni
car y erect... Ia tr,mitacion corres

.pOncIient�· .."e ��as, relativa a. las.
�·':�,c:Ontrata�a$ ..tualesqulera.
'que-.eStis· fu�. ".: ,

-Necesito

Oficiala de peluqueria, con
experiencia, buen sueldo ..

TeL 395 25 54 (Marta)

Se ofreee
peluquero Sras. para academia,

experiencia, Llamar lunes mananas
Telf.· 388 79 30

.' ANUNCIOS IN .

La V....,..
YOGA lA'PIINIA

..

'........ _ISG' .... t;

Es lIo.ga
edifici de 6 naus a Sant Bru, 81,
de 35x4 mts., amb instal.lacio de

llum, forca, aigua i gas.·
.

Ra6: SantBru, 79 baixos.
Telf. 384 45 92

Se traspasa
Tienda de aIimentaci6n por no

poder atender, Interesados pueden
llamar al telefono 387 39 34, a

partir 9 neche.

Se . vende pi�o'
de 4 habitaclones. bafto, aseo,

en Rambla de Sant Joan
Telf. 399 59 97

Se
.

vende piso
en calle Wifredo, 103-10S, alto,

sole8cto, 3 habitaciones,. bafto-aseo,
por 2.900.000 ptas.

Telfs. 347 78 13 - 386 92 49
de 8 a 10 noche

.

Piso en venta
En CoD i Pujol, particular vende .

. piso en perfecto estado, de 4
habitaciones, comedor, cocina y

bano completes, balc6n y.

galena cerrada.
Telf. 397 11 88

'.

. V'endo piso . .

a 100 m. estaci6n Renfe. Frentge
at mar. 4 babe exteriores y

soleadas; recibidor y sal6n en

parket; 2 WC y 2 balcones-terrazas
Una vivienda por piso (4°).
Precio: 2.900.000 ptas.
Facilidades a convenir.

Telf. 389 32 21

PER ANUNCIAR�SE A
AQUESTA SECCIO NO
CAL QUE VINGUI

.

iF'ACI-II0 PER TELErON!
Tel. 389 41 58 (2 tinies)

(cnnsult]: Ic''i condlcions daquest servel)

Se alqulla
planta baja, de 3 dormitorios,
comedor, cocina y bano, con

pequeno patio-terraza, con 0 sin
,

. muebles. en c/o Roncesvalles, 3-S,
1 °-1-. Telf. 389 27 56

REVISTA DE BADALONA 27-1-84

de 170 m', en calle Cervantes-Isaac
Peral. Raz6n Gestoria Rovirosa,

Francese Layret, 119 bajos, de 10 a

1 y de 5 a 8, excepto rniercoles y
sabados tarde .. Telf. '380 13 41

Local en alquiler

Local para alquilar
a 25 m. calle Mar, de 30 m'.
Raz6n Gestoria Rovirosa, .

Francese Layret, 119 bajos,
de 10 a 1 y de 5 'a 8, excepto
miercoles y sabados tarde.

Telf. 380 13 41

Venc
pisos de 2, 3 i 4 habitacions,

des de 900.000 a 3.000.000 pessetes,
amb facilitats

Ra6: rar, 387 54 16

Local para alquilar
de 480 m'. bajos y sotano, en ,

c/Wifredo. Informes: Gestoria
Rovirosa, Francese Layret, 119

bajos, de 10 a 1 y de 5 a 8, excepto
miercoles y sabado tarde.

Telf. 380 13 41

GALEN
SOCIS',AMB
CAP I 'TAL
HuMA"

Per a lIultar'per la
consolldacl6 dels dret�
humans I els ideals de pau,
llibertat i justicia socl�1 en
elm6n. ,._

. _"",_.--".
r--,�
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Do > recordo exactament

, Fa un bon grapat d'anys que el teatre del
Circol Catolic fou incendiat. Abans de mit

ja nit del 19 de juliol del 1936, un escamot
d'energumens posseits d'un furi6s anticleri
calisme calaren foc a l'escenari. Els veins del
carrer de Josep Anselm Clave i del Museu

esdevinguerem espectadors d'aquell incen
di horrible i vandalic. L'endema hom pogue
veure com el foe havia cremat una part de
la sala i tot I'escenari, del qual nomes que
daven les parets socarrimades. Per arreu,

grandiosos munts de cendres, ferros retor
cats i trossos de fustes mal cremades.

Unes setmanes despres, aquella part de
la sala que restava encara en peu fou en-,
derrocada. Els destructors del sindicat de la
construcci6 deixaren solament la paret de la

facana del carrer a l'alcaria d'uns cineme

tres. En un tres i no res, aquell indret queda
convertit en un gran solar abandonat;
L'aband6 dona l'oportunitat a la gent per
anar-hi a abocar piles d'escombraries mise-,
rabIes, enmig de les herbes parasites. Mes en
davant, un carboner va establir en el solar
el seu magatzem de carbons.

"

EI dia que jo passava pel, davant de la

porta, si la trobava oberta, no podia resis

tir la temptaci6 d'entrellucar rapidament
l'immens solar. De sobte, em venia a la me
moria el record simpatic d'una epocaten
drament enyorada. Un mali que la porta es

tava oberta de bat a bat, vaig aturar-me uri

instant, disposat a mirar i recordar. Molt a
prop hi havia un home que feinejava i li vaig
preguntar:
-Puc donar un cop d'ull aqu(?
-Ja podeu entrar, contesta l'home, molt

amable.
Dit i fet, despres de tants anys, jo vaig

tornar a posar els peus en eilloc on hi havia
l'escenari. En un pany de paret hi ha els fo

rats dels taulons que aguantaven l'empostis
sat. Ala mateixa paret s'hi veu el senyal ver
tical de la paret de la boca de l'escenari. EI

perimetre de la sala resta ben delimitat pels
forats dels plafons de fusta de l'enllumenat.

Tambe hi ha el testimoni de l'amplada del

vestibul i el senyal de la volta de l'escala, per
la qual es pujava al primer pis. El pati esta
totalment desfigurat.

Han passat molts anys, molts: ara, en

trobar-me en elmateix indret d'aquell esce
nari, pres d'una estranyamelangia, evoco tot,

un enfilall de records bonhomiosos de la se- ,

gona decada, Eis nois que formavem la Sec

ci6 Infantil, a causa de la deria que tots ple- .
gats sentiem per, les cosesdel teatre, c0n;ten-'
carem a representar comedietes senzilles d'un

,

acte. Alguns d'aquells nois, que avui col.le-:
cionen anys, la deria del teatre no l'han
abandonat maio

La Secci6 Dramatica d'aquella epoca
bastant ·llunyana estava formada per 'uns
bons aficionats - tenien «taules», deia la

gent-. Vet aqul els noms:' Xicart, Selva,
Oriol,: Pulgar, germans Gol, Fornaguera.,
Serra Vilardaga, Campany, Chaler, Nadal,'
Serra Baguna, Xicola, Riera, Saladrigas,
Mastrodi, Ubach, Xicota, Gir6, Galceran. "

Dit sigui tot passant, gairebe tots ja no son'

d'aquest m6n.
'

,

Cal constatar que totes les obres que es

representaven en aquest escenari, hi prenien
part nomes homes sols. De fet, les obres que
havien estat escrites pel teatre catolic eren

poques. Uns socis del Circol Catolic, lletra
ferits, saturats de vasta cultura, es dedica

ven, amb la mes bona intencio moral iamb
mes 0 menys traca,: a transforrnar cis perso ..

natges femenins en personatges masculins.

Per tant, tot plegat resultava un enorme dis
barat literari, si mes no, un atemptat lamen
table, monstru6s, al Teatre Catala.

Cada temporada la Seeci6 Dramatica po
sava en escena obres del.genial Seraff Soler
(Pitarra), «EI contramestre», «EI ferrer de
la Vall» i les obres de porr6 i espardenya:
«La creu de la masia. i «Les joies de la Ro

sen), «La botifarra de la llibertat», «El cas
tell dels tres dragons»; la comedia «El bon

policia», de Santiago Rusifiol; el delici6s sai
net de I' Albert Llanas «Don Gonzalo Q l'or

gull del gee» i d'altres obres totalment
adulterades.

Quan la Secci6 Dramatica del Circol Ca
tolic posa en escena «Els Pastorets», d'en
Josep M" Folch i Torres, no hi figuraven els

personatges femenins. Pero en el quadre del

Naixement, no hi podia mancar la presen
cia de la Mare de Deu. Aixo no presentava
cap problema, la soluci6 consistia en disfres

sar un jovenet de la primera volada de Ver

ge Maria. Al cap i ala fi, no n'hi havia pas
per hint.

Aquells arregladors, a mes de capgirar
l'argument de les obres, convertien les ma-

Pintura en general
Estucos y moqnetas
Restauraelen de fachadas

,

<

Av. P�d���!��-l����t�r
TelHono 384 68 99 - 384 13 37 IBADALONA,

'

.

'

res en pares, les mulIers engermans.Jes pro
meses en cosins, les ties i tietes en oncles, les
germanes en cunyats, les sogres en .avis, les
avies en vidus solters. Val a dir que tots els
espectadors toleraven i aplaudien Ies repre
sentacions de les obres mutilades, sense els
personatges femenins com la cosa mes na-

tural del mon.. ,. <

'

Guardo el record d'en Pere Pulgar. Era
un formidable actor que conreava els papers
comics. Tenia una gracia especial en dir les
frases curtes acompanyades d'unes ganyo
tes grotesques, que feien esclafir .grans

, riallades,
De vegades es representaven obres en cas

tella i en SerraBaguna.ifeia algun paper.
Era un actor alt, grassonet, de cara verme
lla i bonhomiosa i de conversa entretingu
da. La seva manera peculiar de parlar cas
tella era extremadament divertida, tenia' una
marcadissima promincia catalana que pro-
vocava irresistible riallada.

'

Em semblava presenciar una d'aquelles
inefables vetlladesliterari-musicals: la tau

la llarga presidencial, amb el rector: el vica
ri, la junta, el piano, la tauleta rodona del

presentador i l'escaleta per, a pujar a l'esce
nari des 'de la platea, EI secretari obria la
vetllada pronunciant un discurs pomp6s,
barroc i inacabable. A continuaci6, el reci
tal de poesies floralesques, a carrec d'uns so

cis i dels joves de la Congregacio Mariana.
Amb aixo, acabaya la primera part de la
vetllada.

La segona part consistia en un reguitzell
de cancons intepretades per en Marti Gui
bernau, un tenoret modest, de veu tendra.
EI seu repertori era bastant reduit, pero ben
seleccionat. Aquella canco que cornenca
«Asomate a la ventana, ay, ay .. .» eta escol
tada amb emocio. EI tenoret quan cantava

«La paloma» hi posava gran passio, Quin
sentiment mes extraordinari demostrava la

jovenalla femenina en escoltar «Princesita»,
la canco romantica,

I, encara mes, .els aplaudiments entusias
,ter que el public Ii dedicava era quan canta

va uns fragments de les sarsueles «Maruxa»
i «La canci6n del olvido». L'acompanya
ment musical anava a carrec d'en Salvador
Valls, pianista.

Finalment, el president deia quatre pa
raules al.lusives a l'acte. Tot seguit, el rec-
tor feia el discurs de corniat. ,

No puc negar que els records del Circol
Catolic s6n inobIidables.

JOAN ABRIL

CORSETERIA Y ORTOPEOIA

'ISABEL
·Especialidad en tallas
grandes a medida

..Pr6tesis de mama

"Corses ortopedicos
senora y caballero

•Ablerto 1610 tanin, de 4 • 8 •
i ucl Servet, 216 Tel. 3873846
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L'ESTALVI DE SER SUBSCRIPTOR DE
REVISTA DE BADALONA

REVISTA DE BADALONA publica 12 edicions en divendres durant el trimestre; al quiosc, el preu de ven

da, per exemplar, es de 60'- pessetes.

- 12 exemplars x 60 ptes. = 720' - pessetes

REVISTA DE BADALONA publica 12 edicions en dimarts durant el trimestre; al quiosc, el preu de venda,

per exemplar, es de 45'- pessetes.

12 exemplars x 45 ptes. = 540' - pessetes

EI subscriptor de REVISTA DE BADALONA estalvia diners, molts!:

24 Revistes al quiosc costen .-...... 1.260' - ptes.
Subscripci6 d' un trimestre 780' - ptes.

Dlterencta a favor 480' - ptes.

REVISTA DE BADALONA publica un mfnim de tres nurneros extraordlnarls I' any, al preu unitari de 100'

pessetes.

RESULTAT:
L'edici6 del dimarts de REVISTA DE BADALONA Ii surt pracncament gratis -sf, GRATIS- al subscriptor.

I a mes ames, I'associat rep cornodament la REVISTA a casa seva, sense cap cost addicional.

I a rnes ames gaudeix d' una polissa de cobertura econornlca en cas d' accident.

I a rnes ames altres avantatges que explicarem rnes endevant.

VOSTE ESSENT SUBSCRIPTOR ESTALVIA DINERS

I ES FA SOLIDARI DE LA NOSTRA TASCA,
AJUDI'NS A CREIXER UNA MICA MES. CONVENCI UN FAMILIAR,
UN AMIC, A FER-SE SUBSCRIPTOR DE REVISTA DE BADALONA I

A COMPARTIR ELS SEUS AVANTATGES.

SOM EL TERCER PERIODIC NO DIARI EN NOMBRE DE SUBSCRIPTORS

A CATALUNYA. AMB EL SUPORT DE TOTS PODEM SER ELS PRIMERS!

Gracies.

�TAI[B1IDALONll
- LA REVISTA -

EL PERIODIC· DE CASA



LLEGA LA NUEVA GENERACION
DE VIDEOS Y TELEVISORES

Compare:
iNo hay color!
En television, video
yalta fidelidad
GRUNDIG es la
seguridad de
un gran nombre.
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BADALONA
AUDIO VIDEO BALLESTER
Galerias Cine Victoria· Letra C

Distribuidores
_

------ ............

RED�.1.a.�
CON TODA CONFIANZA

BADALONA
ELECTRODOMESTICOS NOVELL· Zaragoza, 53

BADALONA
ELECTRODOMESTICOS SARO . Wifredo, 107

BADALONA

MONGAT
ELECTRODOMESTICS ARTAU· Marina, 55

SAN ADRIAN DEL BESOS
ELECTRODOMESTICOS SARO· Pi i Maragall, 9

TIANA.
ELECTRODOMESTICOS VDA. TARTERA
Sant Jaume, 4RADIO LUZ . Francese Layret, 38

BADALONA
TEJEDOR CARBO· Dels Arbres, 18·20


