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Bon Nadal!
REVISTA DE BADALONA ha re

but, i rep, durant aquests dies, in

nombrables missives de felicitaci6

que s6n remeses per institucions,

entitats, empreses, particulars i

amics en general, per mitie de les

quaIs ens manifesten els seus de

sigs de teiicitet i de joia per aques

tes diades de Nadal i de Cap d'Any.
Nosaltres corresponem cordialment

a totes eUes, i a tothom, subecrtp
tors, anunciants, lIegidors, vene

dors ... , els reiterem els nostres an

nets per la seva prosperitat individual
de cadascun d'el/s i per la prosperi
tat col.lectiva de tots.

I en justa corresponoencte RE

VISTA DE-BADALONA ha editat un

numero extraordinari de Nadal, de

140 pagines, en la confecci6 del qual
hi hem posat'el maxim d'entusiasme

i la mil/or de les voluntats. Regra
ciettr totes les col./aboracions que
I'han fet possible, les quaIs ens es

timu/en en la preparaci6 de la com

memoraci6, I'any vinent, del

qusrente-cinoue aniversari de vida de
REVrsTA DE BADALONA i el oese

entversert de la seva segona etapa.
amb la promoci6 d'uEdicions Bada

/onines, S.A.".

EI preu d'aquest numero

Aquesta edici6 de REVISTA DE

BADALONA es ven al preu de 125.
pessetes, i s'ha de rebre CONJUN

TAMENT I INSEPARABLEMENT

amb el numero Extra de Nadal. En el

preu indicat s'hi compren, com es

costum, /a gratificaci6 nadalenca pel
venedor.

La propera edicio

La propera edici6 de REVISTA D.E
BADALONA sortira el divendres, dla

27 de desembre, i, per tant, no sera

editat el numero. que correspondria
al dimarts anterior, dia 24, vigilia de

Nadal.

Aviat Badalona sera rnes
•

europea que mal

ILl corncnc.u la mar va curera dl.:J.... die ...

que l'Il'" -cparcn lkl primer de gl'lll.:r de 19HO.

o l'l que l· ... cl mat civ. la d.ua dcntruda dT.... -

p;IIl�'a a la Comuit at F(olli)(lli(a l.uropca ,

Llmhl' fill" a Badalona hall arrihat lc aro-

mc-. curopei ..,(l· -. que povcn de mani Ic 1 una

\ lI,,';I(i;'l que Iiu-, .ua ... cmhlav a una mica (a

mufluda. De corn culcul.u 1'1\':\. de lincrc

l11l'1l1 que podcn cvpcrimcnt ar ccrt ... prvu- i

dcl-, a\ alll;llgl'''' i incouvcnicnt-. que en- \ ill

dr.m del \1nl'al Cornu l'" quclcom de que
l'" p.ul.: a k" hOligUl'" (i Ill) nome ... pel pro-

pict.ir i-}, ;11 ... aUlohll"ll-.. i al ... lloc Illl· ...

in-« h(1i[;11 " ..

l c- d.urcrc-, <cuuanc-, c-t an -upo ...alll/ull
pf'l),,·l· ... d'a(lhl;lI11l'Il1 ;lIlk"ig que per a 11101",

ha c ... I;11 latent i que gairl'bl' per a rorhom csta

adquirint 1111 perfil quot idia i proper corn no

h.uuicu ,,("'pilal f;1 nome- UIl'" POl'''' me ...n <.

IJ fel que I·"pallya l· ... tig ui a PUIII de <cure

;1 LI mntcixu t aul.: lkh dcu, que ;1\ i.u "'l'r�1

del- dlll/l', no �c'Il'" pre ... cnra corn un cami

lk rll"l'''. "ll(lhqant. ni cls mc� pl''' ... illli ... ll·....

11l'lqUl: Il'lll'lI "l·ri(l ...n" illdi(i ... que rd prndu(
Il' qUl' Llhriqul'll (1 pLT l·l·lllprl' ... a nil Irl'ba

Ikll k" ,,'ll"l'" l·lllpitjorarall. dl'i\l'll dl' rl'l'(l
Ill:i\LT qul' l'" Ull ra ... pl'miL'1l1 que lard 0

d'llllLI ,,'ha\ia dl' dOllar.
-

J-.j.., ;lIgUlIll'lI'" a LI\ or n l'll l'ontra de Ia

('.1' .1,. qill' l'" d(llll'll Ill) lki\l'll de ...er "uper

fi"'i;II,,, PLT(l 110 pLT ai \i) Illl'lly'" (n"'. Pl'r

l'\l'lIlpk. dl'" del PUIlI dl' \ i ... ta del (iUlad�l

,,'()Il"'lllllidor lk pr(ldu,,'ll'''' di\lT ... u .... 1';!L'l'l'1l1

1';1\ nrilbk \ l' dOIl;11 pn alillll'nh dni\at-. de

1;1 Ikl, ((llll la \(l(alala, Ia Illalllega. l) eI for

Illalgl'. al ... qu;lI ... d'alllu\i ci ... \\..' "ali\l.:ra lk

pl·ll ... ar ell la \ arielal i qualilat d·artil·k",. b\..'11

diferl'1l1 lk la qUl' fill'" ara I.:ra a l'aba,,1 de'"

bad;II(lllin ... que 110 \ ialg\..'11 "'U\'illl a Alldorra.

.1-1 ... ()l'lil l·lllpr\..' ...ari",. qu\..' (om a la re ...la

de ('alalullya ",(')[1 eI qu\..' m0 ... ahumkll ;1 la

(iUlal. ;1I1;tlilll'll 1'\..' ...d\..'\:cnillll'Il1 hi"lt')("ic "'\..'

gOIl'" ci ...e(IOr al 4ual pl'rtallyill i ell fUlll'it')

del grau de Illod\..'rnilal illlrodlr'il a la ... e\·a

fal'loria. FJ.... l·",peciali<.,(e ... alluncicn. 11l'r lal

de Iranqllil.lillar eb �ll1iIllS. que de 101-.. sc

ran ei", indll",1 riab calalans eis que mes 1';\-

cilmcnt s'adaptaran ales noves condicions

que 1..'''' derivin de pertanyer al Mercat Cornu.
El-. que pensen que abolir les fronteres,

de moment nornes econorniques, amb els

pa'I"o.... cornuntaris portara un increment con

<idcruble del predornini de les multinacionals

<II noxt re territori, son els mateixos que en

!-!eneral esperen el dia u de gener com un nou

pa ... de dependencia de l'economia espanyo
la rcvpecte a la dels paisos mes rics. No fal

t a , pcro, qui coruesta, en aquests casos, que,
"ham d'cntrar, la presencia de les multina

cional-. es fa notar prou.
Sobre cl lloc que ocupen al ranquing eco

nomic mundial nacions com la Republica Fe
dcrul d'Alernanya, Franca i Gran Bretanya,
Ilingll no dubre que hi influeixen molts al

I rc ... factors que no passen tan sols per la

( '. E. r., i per aixo hom no somnia en asso

lir UII�I cconomia comparable en molts anys
amb le-, daquells paisos. No succeeix el rna",

tcix amb paisos com Italia, el qual, per di
Icrcnt-, motius, el ve..i.twJ;_om mes proper al

ll()'olrl', i no sembla precisament que els ha

gi anal malamenl. Liegim, escoltem- i par-
, kll1 que Espanya i Portugal han arreplegat
lIlla elapa bast ant crltica per entrar a una

COlllunitat empobrida i mes feble que anys

enrGra. De tota manera, i malgranot, als que
hi son dins no sembla que els vagi malament,
perquc s'hi queden, fins i tot els anglesos,
IOI.j que la «Dama de Ferro» ho va qiiestio
llar'll\) fa gaire ..

la ",ituaci6 geogrMica de Badalona pot
"'l'r queicom del que caldra treure'n profit,
molt IlleS a prop d'Europa i millor comuni
cada que d'altres moltes ciutats industrials
(alalanes. No obstant, i un cop superat el

,,·(lllfu ... io:1isme de I'entada en vigor de I'IVA
i de I'Iwmoiogaci6 de preus i envasos, la res

la \'okl11 creure que a mig termini ens afa

\ orir�1. No ens hem mogut deilloc, pero pot
"cr m0 ... pel que innfim que pel que coneixem,
d (;1'" cs que a Badalona ens sentim Il)'cs
CIlrOPCllS que maio

JOAQUIMA UTRERA

Membre de I' Associaci6 Calalana de la

Prcmsa Comarcal
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Eis vitralls inodernistes a

Sabadell, un patrimoni
artistic a valorar

EI darrer nurnero de la revista CES de
dica un reportatge a tot color al tema «Els
vitralls modernistes a Sabadell». Els seus

autors, Joan Vilagrau i Francese Rodom, es
tudicn en profunditat el cabal que en aqucst
cstadi de la creativitat humana atresora la
capital del Valles Occidental i, molt especial
mcnt

, la seu central de la caixa d'estalvis de
Sabadell, on es troba el conjunt de vitralls
Illes importants de la ciutat. EI mes conegut
d'entre tots ells, es el gran vitrall de I'antic
Salo d' Actes, realitzat pels germans Maumc
jean, amb aspectes acusadarnent pre
modcrnistes.

En el seu apartat d'Economia, la revist a
CES, dona compte de I'excel.lent acollida de
lcs Ccdules Hipotecaries; amb unes emis
sions realitzades i totalrnent subscrites per
un valor total de 2.650 rnilions de pessetes;
recorda la incorporacio de Pere Rifa i Pu
jol com a director. general adjunt de l'enti
tat; fa referencia al nou servei que suposa
l'usscguranca gratuuad'accidents per als ti
t ulars de cornptes d'estalvi; i fa avinent com,
en els.riafsos que actualrnent al Mercat Co
mu, fir rrieitat dels seus habitants te obert un
com pte d' estal vi.

Dues novel.les d'un badaloni

EI badaloni Juan Jose Reyes acaba de
vcurc puhlicat un volurn, de cent vint-i

quat rc pagincs, que cont e , una darrcra lal
Ira, dues novcl.les de lcs quals cs autor: « Ho

ri/ollte<; vcn icalcs» i «Alguicn del Univcr
,,0»), l.a prcsentacio dcl llibre C<, acurnda i cl

rcxt os cs llcucixcn amb inicrcs crcixcnt , fin"
arribar

,
en� cada cas al sell dcscnlluc

rcspcctiu.
Por-cr hnuricrn de significar que ,I l'ad,l

plan.: el text imprc-, -Ia mea dimprcv.io.
que SCtll dill en I'argot cditorinl-> C" 111,1"",1,

),!rall i ai\() ra que el<., lllar�e<, ell hl.mc, ;1 dall
i a baix i ;1 drct a i a csqucrra, vig uin cxccv.i
vamcnt cvtrct s

/\i\() 110 obsta, pcro, pcrquc 1;1 lcct uru

sigili rllllcitl i Ie" dues ohrc , caprin dl' '-.l'!..'lli
cI,l I'illll'l'l'" del Iel'lor,- S.

Com a expoenent de I'esperit de servei
a les cornarques, s'hi recullen tambe lcs rna-.

nif'estacions de Josep Maria Balana, presi
dent del centre de Lectura de Reus, que es
tota una institucio socio-cultural daquella
ciutat ide Catalunya, fruit d'un moment so

cial i de la manera de procedir d'una socic
tat obert a i dinarnica. Es, precisamern , a

aqucsres expressions del nostre teixit social,
cficient no tan sols en els aspectes cult ural
recrcat ius ans t arnbe en els economics, que
CES dedica el seu article editorial.

La Companfa Telefonica·informa a sus

abonados y usuarips que, el proximo
dfa 27 de los corrientes y en aplicacion
del XIII Convenio Colectivo, en el que
contempla fa concesion de un dfa la
borable como festivo, permaneceran
cerradas las Oficinas de Atencion al
pUblico.
Rogamos disculpen las molestias y
consideren inhabit' el dfa 27, a efectos
adtninistrativos.

••
••
•• Telefonica

informa

Telefonica

Exposicio de
'Rafael Pujals

Rafael Pujals es un pint or badaloni que
sol definir-se com autodidacta. La seva pro
fessio es arquitecte, i cornparteix el cornpas
arnb el pinzell, Pero des de I'any t 977 la pin
tura, per a ell, va cobrar mes interes, tal volta
pels exits que te assolits arreu de l'Estat
espanyol.

Fou guanyador del primer prcmi de ln
«Sala d' Art Arques», amb motiu de la seva

inauguracio, i part del premi consistia en po
der ocupar durant quinze dies la sala amb
la seva obra en exclusiva. Divendres-darrer ,

dia t 3, es va fer la presentacio de la seva

obra, amb ellocal ple de gom a gom. Expo
sa un total de trenta-una obres .

La seva obra

Pujals dona ales seves naturaleses vivos
mes lIum, potser que altres pint ors reconc

guts; cis seus eels son mes clars i la lIumino
sit at del dia cnvaeix les seves teles arnb bo
nics tons vcrrnells i blaus que limitcn I'ho
rit/o; fcnt que el paissatge sigui acollidoI',
transparcnt d'atmosfera i com un Iros
d'intimitat.

EI conjunt dc I'obra de Rafael Pujals cs
una cxaltacio del color i del movimcnt; do
mina el clibuix, la composicio, I'csfon; i la
brillantor colorista.

No pndria Irobar millor marc reI' la sc

\'a obra, ja qU,e la «Sala c!' Art Arqucs» rcu

nei\ tots cIs condicionamcnts per la rccrea·

,,:i() de qualscvol manifestacio d'art,

L 'obra exposada

Fenl un repas de I'obra exposada, s'hi
\ euen I'eprescntats pel pintor el port de Bar
l'Clona, el monestir de Sant Cugat, un rac6
de Canyet, les Ramblas de Barcelona. I.cs
l'iutal.'i i comarques representadcs en els SCllS

quadres son Barcelona, Badalona, Sabadell,
Granollers, La Garrotxa, A{barracin, Terol,
Cadaqucs, Vilassar dc Dah, Canyclles,
Castello,

No cal dir que les pintures de Rafael Pu
jab i In sala «Arqucs» on son exposades,
cOllstituci\c1l una in\'itacio als amants de
I'art i del bon gust.

PERE SOR'<IANO
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EI popular «xino de Badalona» va rebre el seu homenatge

Li Xang: I'ultim dels nostres
grans Il.lusionistes .

En un tres i no res jo entrava dins el bagul
i ella sortia. Avui tam be es fa, pero no amb
la velocitat que nosaltres donavem al mime
roo Un altre dels trues bons va ser fer sortir
el meu fill a escena. Aixf com altres feien
apareixer coloms 0 conills, jo ho feia amb
la criatura. EI public es quedava amb la bo-

\ ca oberta.
En la seva dissertaci6, Joan Brossa par

la de la importancia que per un mag te el po
seir capacitat artistica i desenvoltura sobre
I'escenari. Per a Li Xang aquesta es una con
dici6 indispensable per a triomfar.

- Tota persona que vol introduir-se en
el mon de I'espectaele, en qualsevol faceta,
ha de tenir uns dots d'actor destacats. Si les
posseeix es pot dir que te I'hit assegurat.
-I voste amb quin public sident ificava

,

?meso
.

-Amb tots, perque la magi a es interna
clonal. He viatjat per tota Europa, i hi ha
1I0cs com Italia on soc mes fames que a Es
panya. Amb setanta anys que tinc ja no soc

.
un jove com abans, Des de I'edat de dotze
anys que soc als escenaris. Encara portava
pan talons curts ...

Els seus inicis en el mon de la mauia 1'0-
rcn dificils. Avui en dia cls gcncrcs p�;rate;l
trals estan de moda, pcro cl nostrc pcrxonat
gc va haver de fer la carrcra arnb 11m alt res
horiizons, assenyala .IO<1n Brossa al fer lIll
l'Cr�IS de la seva vida. A l'cdat de dot zc anvs
Joan Forns era unnoi de Badalona que \�)
lia SCI' Forner -«els meus pares volien que
aprengues algun ofici-, pero l'uficio a la
m{lgia va poder meso
-Em viag comprar el primer lIibre de

magia al carrer del Mar -era un llibreden
Calleja-, i en ell ernvalg inspirar. En aquell
temps no hi havia ningu que t'ho ensenyes.
Ara hi ha mes llibres i documentaclo sobre
la magta,

Pen) COIll la vida, la magia tambc ha e\ 0-
lucionat , Ara, Joan Forns crcu que cl-, pu
blicx \ an mes a lcs -act uacions per a dcsco
brir cls secrets: «Aixo que tothom vulgui des
cobrir el truc es dolent. Per a veure magia
r'has de deixar ·enganyar».

Aquest es el perfil de l'holl1ellat jal. I.i
Xallg, que durallt tallh all\,s \ a kr I�" lkli
cies de diverse" l'.eIlL'raL·iol{", "e!.!.lIei\ t reh:l-
11:lI1t ar;l. eIlL';lra 'que amh ]C" lilll'it;tl'inll'" qlle
l'illlj1(h:l "edat.

EI cicle d' Activitats Cult urals de Tardor,
que organitza I' Ajuntament de' Badalona,
cncloia enguany un homenatge a un bada
loni que cs un dels mags rnes prcst igiosos a

nivcll internacional. Ens referim a Joan
Forns, conegut en els escenaris per «Li
Xang», .un autentic nurnero u en els jocs de
mans i en la prestigitaci6, que ha portal cl
nom de Badalona per arreu del m6n al llarg
de la seva carr era artistica.

L'actc d'homenatge va tenir 1I0e divcn
drcs passat , en el sorerrani de la Placa de la
Vila, on familiars, coneguts i amics, junta
mcnt arnb les personaliiats municipals, van
donar-se cit a per a testimoniar a Li Xang el
reconeixcment a tota una vida dedieada a la

111�lgia. En aquesta trobada, els encarregals
de glossar la figura de Joan Forns foren ('I
porta .loan Brossa i Josep Maria Martinez,
del grup « La capsa magica», als quaIs a dar-
rcra hora s'hi-va sumar cl president del CE
DAM, una de Ics societats magiques dcl nos
tre pais, que amb els _iocs de mans yan fer

passar una bona cstona a tots cIs assistents.
Fins i tot, Li Xang va accedir a fer una dc
l11ostraci6 de Ics seves habilitats amb alguns
deb sellS !lLllnerOs classics.

En acahar I'acte, cI popular «\ino
catalil» -COI11 alguns el coneiwn- quasi no
tenia paraules pe�' e\pressar la immensa alc

gria que Ii suposa\a ha\'er rehut aquest rc

eonei\ement: «Aixo es tan important per a

mi com el dia que em vaig casar 0 quan vaig
tenir el primer fill. Es tot un honom.

Tal com ell rcconeixia , moltes han csuu

Irs anecdotes que en la seva dilatada carrc

ra art istica haura conegut i que, COIll indi
cava el president del CEDAM, avui podricn
ornplir unes memories. EI rnatcix l.i Xang
ens n'explicava alguna.

-Anant a Canaries amb la meva com

panyia, el capita del vaixell en que viatjavern
em va preguntar que es el que Ieiem, per
que no sabia que erem mags. AI cap de quin
ze dies va venir a veure el nostre espectaele
amb un nebot que era de Canaries. Amb el

capita, que despres va pujar a saludar-rne,
varn parlar en catala, i aquell xicot que
I'acompanyava va estranyar-se i exclarna:
«No sabia que tambe parlessiu en xines».

-D'on va sorgir la denominacio de Li
Xang?

Primerament vaig comen.;ar dient-me «el
caballero Forns» i sortint de frac, pero quan
jo com'en.;ava estava molt de moda el Fu
manchu, i en ell em vaig inspirar per a adap
tar la forma de «xino», ja que em semblava

que all,o era una forma de fer-ho tot molt
misterios. Primer vaig ser «Ling Fu» i des
pres va venir el canvi a «Li Xang», ja que
si anava vestit de xines, no podia dir-me
.�()rns.

'

-Quin recorda, el seu.millor IlLIIllcro?
-Be, un dels que mes hit va tenir fou

el del bagul. Jo tancava una senyora en un

bagul, la IIigava amb cordes i la posava dins
un sac, totalment incomunicada del public.

J(ILlA:\ FELIPO

AFINACH) I REPARACID
DE PIANOS

Tel. 798 02 55 - MATARO

Compro pianos d'ocasio

Mobiliari modern de qualitat r disseny
1

Roger de Flor, 136
Tel� 387 28 92
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Cultura popular
,

,

Els que.ja hem passat de la meitat de
la vida recordem amb certa melangia
l'ambient cutural anterior a I'enfronta
ment .entre espanyols, que propiciava una

extensa varietat d'opcions educadores i

d'entreteniment, tant per la joventut co
pels que ho eren menys. Valgui recordar
la «Cooperativa La Moral», avui en. di
ficultats de variada significacio; la socie
tat coral'«La Badalonense», la -societat
coral «Alba», «Coro Maritim», «Circol
Catolic», «La Rosa Artiguense», el «Ca
sino de Badalona», i tantes altres entitats
que dedicaven les seves activitats, a part
del classic ball, a funcions teatrals, cam
pionats de billar, excursions, concerts,
sales de lectura, etcetera, etcetera. .

Aquell ambient, al nostre entendre,
feia.que la joventut tingues mes conscien
cia solidaria de la que avui podem'veure.

Creiem que si aquella epoca ha pas
satri avui l'ambient requereix uns altres

plantejament, estern convecuts que no

per aixo les possibilitats de refer aqueUes
activitats haguin desaparegut, sino ben

al contrari, es el moment (ja hauria

d'haver-se comencat) de reempendre avui
el «Circol Catolic», el «Centre Parro

quial de Sant Josep», 1'«Orfeo Badalo

ni» i altres entitats (ben poques per cert) ,

que mantenen la flama d'una cultura po

pular. Pero digueu-me: Quines «diver
sions» els queden als joves d'avui? Ma

lauradament son ben escasses, doncs a

part del cinema, les discoteques i les rna

quines electroniques, poca cos a mes te

nen. Es cert que tant I'Ajuntament com
altres organitzacions patrocinen actes

d'induptable interes, pero degut a que

aquests actes no son res mes que espec
tacles mes 0 menys majoritaris, conside
rem que no es prou si volem que la nos

tra societat elimini, 0 al menys redueixi,
el nivell degradat que avui existeix amb

drogues, delinquencia, baralles estupides,
i un Ilarg etcetera.

Caldria que els casals de joves, les as

sociacions de veins, els mateixos partits
politics, emprenguessin 1a tasca de crear

arnb els seus propis mitjans (afiliats, sa,

Viviendas unltamillares de Proteccicn Oficial en

DALT DE LA VILA de 90 rn., Interesados

teletonear al,'395 59 '67 los dias 21 y 22

de "10 de la manana hasta 8 tarde.

les, material) quadres escenics, bibliote
ques, concursos, exposicions, campio
nats ... en els quaIs es podrien acollir tant
els seus sunpatitzants com d'altres.

Potse " aixi es faria realitat aquella tan

parlada «ocupacio del temps lliure», i
tornariem a una societat mes humana i,
el que es mes important, a una societat
que tingues com a norma la solidaritat
i la onvivencia,

MIQUEL MARTIN

Instal.lacio d'activitats

Per Bartomeu Sansa i Martell (Exp.
245/85) ha estat demanada llicencia per a

instal.lar un gimnas-culturisrne al carrer de
la Conquista, 88-90.

* * *

Per Roger Bouza i Perez (Exp. 246/85)
ha estat demanda llicencia per a instal.lar un
bar-restaurant al carrer de Sant Josep, 25.

* * *

Per Serralleria de Badalona, S. Coop.
Lim. (exp. 247/85) ha estat demanada llicen
cia per a instal.lar un taller mecanic de se

rraleria al passatge Moixo, 17.

* * *

Per Ramon Corujo i Grandela (Exp.
248/85) ha estat demanada llicencia per a

inst al.lar un taller de reparacio dautomo
bils al carrer de Pere Martell, 148.

* * *

Per In-Folio, S.A. (Exp. 249/85)·ha es

tat dcmanda llicencia per a insial.lar unt a
llcr denquadernacio de llibrcs, al carrer del

. Progres, 365-367.

Per Ultraesteatita, S.A. (Exp. 251/8S)hl.
estat demanada llicencia per a ampliar 1a se
va industria de fabricaci6 de peces de cera
mica, esteatita i d'emmollats de resines sin
tetiques, al carrer del Progres, 471-489.

• • •

Per Javier Medina i Martos (Exp
252/85) ha estat demanada llicencia per a I,
venda al menorde earn i xarcuteria, al ca
rrer de la Circumval.laci6, 15. .

• * *

Per Oxicorte Barcelona, S.A. (Exp.
257/85) ha estat demanada llicencia per a

instal.lar un taller mecanic de serralleria a

I'avinguda del Maresme, 8.

* * *

Per Joaquina centella i Moreno (exp.
258/85) ha estat demanada llicencia per a

instal.lar un taller de confeccio de roba aJ
carrer de Pau Piferrer, 129.

* * *

Per Jovid, S.A. (Exp. 259/85) ha estat

demanada llicencia per a instal.lar un esta
bliment de venda a l'engros d'animals vius
i els seus accesoris, a I'avinguda Prat de la
Riba, 54-56 local primer.

* * *

Per Candido Forcadell i Francisco (Exp.
260/85) ha estat demanada llicencia per a

instal.lar un taller mecanic al carrerdel Mu
seu, 42.

* * *

D'acord amb el que disposa el reglament
cI'activitats molestes, insalubres, nocives i

perilloses s'obre inforrnacio publica, per ter
mini de deu dies habils, perque si algu con

sidera que les activitats que es preten desen

volupar d'alguna manera I'afecten, pugui fer
lcs observacions i reclamacions que crcgui
adients.

Els expedients objectc daquesls edictes
es troben a I'Area de Serveis Municipals,
avinguda de Marti Pujol, 86, primer pis. du
rant I 'horari normal doficina, de dcu ados

q uarl x de dues .
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La «Nova'Pla�a Nova»

Per poder coneixer millor les inquietuds
dels venedors professionals del Mercat Tor

ner, vaig formalitzar entrevista amb Enric

L1agostera, un dels seus responsables, i que
en aquesta ocasi6 representava la resta dels

venedors d'aquell Mercat.
I varern comencar el nostre dialeg:

� -Com esta, ara, laPlaca Nova?
-Com ha pogut veure personalment,

s'hi han portat a terme unes importants mi
lIores de forma primordial a les parades de

peix. Cree que per la seva presentacio i com
poslclo, son de les mfflors d'Espanya.
-EI peix que aqui es yen respon tambe

ales millores fetes el Mercat?
-Pue assegurar que en el Mereat Tor

ner, nomes s'hi ven qualitat. Es el que esta

establert per tots els venedors. I podem as

segurar, tambe que tenim els millors preus,
i no nomes en el peix, sino que a la resta de

produetes. Puc garantir que aquf es pot fer
la cistella de la compra amb tota la garantia
de qualltat i de preus.

- Peix congelat 0 peix frese?
- Totes dues tenen acceptaclo i garan-

tia. Aqui soe jo un dels primers que vaig ven

dre peix eongelat, i ara en vene de les dues

formes.
-D'on ve el peix que es consum a

Badalona?
-EI nostre litoral no pue eobrir les ne

eessitat de la demanda d'una poblaclo de gai
rebe tres-cents mil habitants. La major part
del peix, doncs, ve del sud, principalment de
Huelva; i de I' Africa i del Japo. No obstant,
jo puc assegurar que el peix espanyol, es el

millor .. Una cosa que no te secret es el rna

rise, galrebe tot congelat, perque es d'impor
tacio, pero de qualitat garantida, almenys en

el nsotre Mercat.

-Quants anys fa que voste yen peix?
-Enguany compleixo els trenta-sis anys

de venedor. Aixo em permet de parlar amb
tot el eoneixement i experiencia. Puc dir que
Badalona es una de les ciutats que menja mi
lIor peix i als millors preus. En aquest Mer

eat hem fet com a cosa propia alxo de

«Compri a Badalona». Tots diem que mes

volem clients que pessetes.
-Ofererx 0 reeomana el peix al client?

automobils

LA'CIUTAT

-Aqui hi entra el fet de ser professio
nal. Sempre s'ha d'aconsellar al client el peix
que mes Ii conve. Ja se sap que hi ha peix
molt car i d'altre que , essent a molt bon

preu, pot molt be suplir el mes car. Exem
pie ho son les maires, el surell 0 les classi

ques sardines.
'-Parlem de la «nova Placa i'-wa»?
- Tenim entre tots el venedors unes

grans inquietuds per millorar el nostre en

torn, per acomodar miller el comprador 0

client. De moment s'ha comencat per les pa

rades del peix. Tot seguit es plntara la Iaca
na de I'edifici i es posaran nous tenderols per

les parades exteriors. Tenim tambe una co

mlsslo de promoclo molt activa, per a fer mi
llores a curt termini. Tot aixc) es possible per

que comptem amb un president d'ideas re

novadores, Pere Tomas, que viu de prop tots

els problemes. aquests dies els nostres clients

son obsequiats amb numeros per uns sorteigs
setmanals, i ames cada anys sortegem un

cotxe. Enguany sera el segon, i el sorteig es

fara el dia 2 de gener, davant de Notari, al

mateix Mercat.
-I respon el client a tot aixo?

-Per tot el que oferim , podriem dir que
no. Deixant a part els divendres i dissabtes,
la resta dels dies estern en familia. Pen) la

«Nova Placa Nova» te obertes les portes a

tothom.

PERf: SORIANO

Or. J. MARCH

ASMA Y ALERGIAS
Oedicado integramente al Diagn6stico
y Tratamiento de las enfermedades

alerqicas
Se realizan pruebas de alergia

Leon, 29, 2° - Tet. 384 22 25 tardes
'

La contaminaci6 ambiental
es aceptable a Badalona

EI departament de Medi Ambient de
I' Ajuntament ha donat a coneixer les dades

corresponents a la meteorologia de la sego
na setmana de desembre d'enguany, amb
una situacio anticiclonica amb inversio ter

mica, que es va fer palesa els dies 14, 15 i

16, particularment, amb les pression's se

guents expressades en rnilimetres: Dia 14,
767; dia 15, 769, i dia 16, 766. La situacio
del recorregut horitzontal del vent va per
metre que l'atrnosfera quedes amb uns va

lors acceptables de contarninacio ambiental.

Malgrat que a Barcelona aquesta setrna

na s'han enregistrat elevats indexs de con

taminacio, els quaIs sembla que no varia ran
fins que arribi un front fred, a la nostra ciu

tat, segons les informacions facilitades per
I' Ajuntament, no s'han presentat ni presu
miblement es preveu que puguin produir-sc
situacions que aconsellin l'adopcio de me

sures extraordinaries contra la cont amina

cio ambiental.
De tota manera, el Departament muni

cipal de Medi Ambient assenyala que cs se

gueix arnb molta cura el descnvolupamcnt
del fenomen dinvcrsio tcrmica, i tambc que
s'ha posat en marxa un control horari de me

surcs de dioxid de sofre i daltrcs substa n

cics, al marcix temps que el control de la di

rcccio i vclocitat del vent.

Sant Francese d' Asis, 6
Tel.' 384 13 14 - BADALONA

Actes de «Los Hijos de
Cordoba»

La pcnya «Los Hijos de Cordoba», que
te el scu domicili social al carrcr de Balmes,
37, Oil abans hi havia el cine Artigas. cclc
hrara arnb diversos acres aquestes Icstcs de

Nadal i Cap d'Any. Els rncs important s son:
Dcma , clissabte, ales cine, festival en bene

Iici de In campanya «Cap nen sense jogui
ill'S», dilluns, ales quatre, festival dcdicat

a la tcrccra eclat; clia 24, ales vuit de la tar

da, ncssebrc vivcnt ,
amb cant de nadalcx; dia

29, ;'1 lcs set de la tarda ,
concert nadalcnc per

la cornl «Bon III at i»; dia 31, a lcs onzc de

la nit, fest;l de final c!'any, i dia 51 a Ie" sct

de la larda, \isita dels Rei" d'Oricl1t a la sell

..,()L·ial.

VEHicULOS OCASIDN
uARANTIZADOS

I

I

FORD FIESTA
SEAT 131/1200 CLX
RENAULT 5
RENAULT 18, 5 velocidades
RENAULT 5 GTL
RENAULT 6 TL
RENAULT 4 TL
TALBOT HORIZON GLS
CITROEN 2CV Charleston
SEAT PANDA 40
SEAT RITMO 65 CL
FORD ESCORT L
LAVEROA 500

B-OT
B-EN
B-AL
B-EH
B-EL
B-BK
B-OM

B-EX
B-EV

�-FS
B-EC
8-EX
B-EY
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«La Badalonense» celebrael sen Nadal

Durant tat aquest any que ara acabern,
la societat coral «La Badalonense» ha vin
gut desenvolupant una bona tasca d'actua
cions, entre les quais cal esmentar la seva

participacio als estudis de televisio espanyo
la, a San Cugat, quari va encarregar-se dels
cants liturgics d'una de les retransmissions
de la missa dominical, aixi com un concert
celeb rat a l'esglesia parroquial de San Vie
lIa, i, principalment, el concert que va ofe
rir el dia 7 de novembre darrer al Palau de
la Musica Catalana, a Barcelona, formant
part del primer ciele del cant Coral, com a

representant dels Cors de Clave. de
Catalunya.

Certament que aquest concert assenyala
una data memorable a la historia de «La Ba
dalonense». Ara, i com l'entitat te per cos
tum en aquests dies de la celebracio del Na
dal, el proper diumenge, dia 22, a dos quarts
d'onze del mati, a la sala del Circol Cato
lie, oferira un festival d'honoranca als ex

cantaires jubilats, i entre les altres actuacions
es de destacar la intervencio de la seva pro
pia coral mixta, sota la direccio dels mestres
Joan d'Escalada i Andrea d'Escalada, i tam-

be la intervencio de la coral juvenil, els me
nuts cantaires de la -qual tarnbe han port at
durant l'any una activitat forca fructifera.
Durant l'ac e sera Iliurada una placa com

rnemorativa a l'ex-president de l'entitat,
Lluis Gene .{ib6, amb motiu d'haver estat
nomenat PI esident Honorari de la societat
coral, segons acord pres en la darrera assern
blea general de socis.

EI festival sera, present at per I'actor An
toni C ·dina.- J.

Festa al carrer

Aquest diumenge vinent, dia 22, ales
dotze del migdia, es fara una festa al carrer,
al pare de Salvador Allende, toeant al carter
de Joan Valera, al barri de la Salut, pel grup'«Marceleni i Silvestre», «Miscel.lanies», ac
I uacio que es organitzada pel Centre 'Cult u
ral Calderon, en la scva iasca per apropnr
la cult ura als harris de la ciuuu.

Empresa Nacional - MERCASA.
ANUNCIO

Por el presente se anuncia CONCURSO entre empresas constructoras con
suficiente calificaci6n para adjudicar la realizaci6n de las obras del «MERCAT DE
SANT ROC, BADALONA».·

.

Las Bases del Concurso, Pliego de Condiciones generales y la documentaci6n
anexa estaran a disposici6n de cualquier interesado en concurrir al mismo, oesde
el dia 16 de Diciembre de 1.985, a partir de las 12 horas, hasta el dia 3 de Enero
de 1986, en las Oficinas de la Empresa Nacional MERCASA, po de la Habana, n°·
101, Madrid, en horas de 8 a 15, en dlas laborables.

Las empresas presentaran sus propuestas, antes de las 12 horas del dfa 13
de Enero de 1986, en el domicilio mas arriba indicado.

Madrid, diez y seis de Diciembre de mil novecientos ochenta y cinco.

",oaLES

"r
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L'Ajuntament tanca del 20
al 29 de desembre

EI personal de I'Ajuntament de Badalo
na fa vacances en un unic torn del 20 al 29
del mes que som. Durant aquests dies fun
cionaran, pero, els serveis minims d'alguns
departaments, com el Registre, Recaptacio,
Urbanisrne i d'altres. Dels vult-cents treba
lIadors de la Casa Gran, nornes una vintena
s'encarregaran que les portes dels edificis
municipals no restin tancades 0 almenys que
no ho siguin totalment .

Les vacances nadalenques normalment cs

Ieien a I' Ajuntament en dos torns, la qual
cosa permetia que I'activitat municipal no
quedes paralitzada en dies succesius. EI rc
gidor de Regim Interior, Manuel Rodriguez.
manifesta que han estat motius de rendirncnt
els que aconsellaran de canviar el sistema.
Rodriguez afegi que els dies en els quals s'es
cauen enguany les testes, ho han fet possi
ble. Per altra banda, el Govern local consi
dcra que aquest periodc de temps no es ca

ractcritza precisarnent per una gran aflucn
cia de public a lcs dependencies municipals.
ans al contrari, i daqucst a forma el ritrnc
de I rcball no es ralentitza durant dues
scnnancs.

FI Cornitc de Personal no esta d'acord
.unb cls criicris csmem ats, pcrquc cnten que
amb cis dos t orns que es feicn habitualmcnt

.

cis rcsuliava mcs Iacil de cornbinar-sc cis dies
que caduscu volia fer fcsta. Eis port aveu del
Comito diguc que els rcprescntanrs dcls fun
cionaris no han cntrar ni sortit en la decisio
deb Grups Municipals que govcrncn. Ent rc
cls trcballadorx de la casa hi havia qucixcs
del rei ard arnh que s'h,idonal a coneixcr
quin ser;1 cl personal que hauru de qucdar
-c per a cobrir cls scrvcis minims - J.t).

Vlalges I excursions
VIVES

Delegacl6 de Badalona
O'AUTOCARS CANALS S.A.

Gulxlrll� 55 - Til. 38108 43

BARCIA MAZO, .s. JISant Istdre, 15 - leis. 3894458 - 3894989 - BADALONA

�rrer dels Arbres. 10-12 - leI. 3894816 - �ADALONA
.{oddltrla. 151 • leI. 2550246 - 08025 BARCELONA

EI proper diumenge, dla 29, a dos quarts d'una del migdia, arribara el Carter Reial de SS. MM·. els
Reis Mags en helicopter, a I' esplariada de la platja, davant de la Rambl·a.

Tot seguit HS dlrlqira ales instal.lacions de MOBLES GARCIA IVI�ZO, del carrer de Sant Isidre numero
15, .per recollir personatment les cartes de tots els nens,. fins ales tres de la tarda.

Enguany, tambe tindran 1I0c importantssorteigs qratuus, de pilotes de basquet i futbol, totes signades
pels mes famosos juqadors de la Penya i del Barca.

No us perdeu aquest aconteixement; es una gentilesa de MOBLES GARCIA MAZO .

ATENCIO, NENS I NENES:

! .
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�I conseller de Seguretat
:iuta�ana contra els
)reventoris municipals
El conseller de seguretat Ciutadana de

'Ajuntament de Badalona, Juan Felipe
�uiz, ha manifestat.que «Ia maJoria dels pre
rentorls municipals haurien de desaparel
rer». Juan Felipe Ruiz va fer aquestes de

:laracions arran d'un moti al preventori de
vlataro, dimecres pasat, dia 11 de desembre.

.

Amb aquestes declaracions el conseller

Ie Seguretat Ciutadana, que a l'ensems tam

)e es coordinador de la Comissio de Segu
'etat Ciutadana de la Federaci6 Espanyola
Ie Municipis i Provlncies, va fer referenda

l tots aquells municipis que, no essent cap

Ie partit judicial, es a dir, que no tenint-ne

ibligacio, mantenen oberts aquests establi
nents penintenciaris. Segons Juan Felipe
�uiz, les localitats estan, de fet, disconfor
nes en mantenir preventoris, tot i que en de

erminats casos ho han de fer com una com

retencia delegada del Ministeri de Justicia.

Segons Juan Felipe Ruiz, al preventoride
Badalona es prenen mesures de seguretat per
evitar motins com aquell. AI de la nostra ciu

:at sempre hi ha una parella de guardies ur

Dans vigilant; no s'hi te mes de set reclusos

alhora, les visites dels familiars es fan de pres

en pres i no pas tots alhora, i es revisen tots

els paquets que entren al preventori. Mal

grat tot, no es pot assegurar que mai no tin

guem a Badalona aldarulls al preventori. De

ret, com es pot recordar, ja fa uns quants

anys que un guardia urba va morir assassi

nat quan un detingut del preventori va in

tentar de fugir.
D'altr J banda, el preventori de Badalo

na, no acompleix les mesures sanitaries, se

gons digue el conseller de Seguretat Ciuta
dana. L 'Ajuntarnent ja va procurar en el seu

dia intentar de tancar-lo, basant-se en aquest

punt, pero no ho va aconseguir. En un prin
cipi, segons Juan Felipe Ruiz, els prevento
ris es van crear perque «hi passessin la nit

els borratxos i aquelJes persones que havien

estat agafades organitzant un escsndol. Amb

el pas dels anys tot alxo ha canviat radical

ment, i ara per ara s'hl estan tancant delin

qiients molt perillosos, que en cap cas no

haurien de romandre masses hores en un pre

ventori municipal.
JORDI MARTI

L� �ILTTAr

Eis autobusos de la
TUBSLA no agafaran
passatgers fora de, les

-

parades

Eis autobusos de la TUBSLA, antiga TU

SA, adoptaren una actitud mes rigida a I'ho

ra d'agafar passatgers, Fins ara els conduc

tors feien la vista grossa, i forces vegades pa
raven fora de parada per recollir passatgers.

Ara, una ordre del Departament de Circu

lacio de I'Ajuntament prohibeix taxativa

ment aquesta actitud.

De fet, si viatgeu en vehicles de la TUBS

LA 'haureu pogut Ilegir un paper on es diu

que els autobusos d'aquesta companyia no

pod ran recollir passatgers fora de les para

des reglarnentaries. La nota va signada pel
Departament de Circulacio de I'Ajuntament.

EI gerent de la TUBSLA, Jaume Valls,
ha manifestat al respecte que amb la nota

no es fa res mes que apliar el Codi de Cir

culacio i evitar possibles accidents. Tot i que
fins ara no hi ha hagut cap desgracia, la

companyia TUBSLA vol curar-se en salut i
,

per aixo actuara de la mateixa manera que

fins ara venia fent la companyia «Transpor
tes de Barcelona». Els usuaris de la llUBS

LA saben perfectament que els conductors

tenien en certa manera I'amabilitat d'espe
rar a la parada el passatger que arribava co

rrent a l'autobus, i que, en alguns casos, tot

i que el cotxe ja estigues en marxa, es tor

nava a aturar. «Ara -afirma Jaume Valls

tenim les ordres de no parar un cop el cotxe

estigui fora de la parada i en marxa. I aixo

es bo perque aquesta mesura afavoreix

I'usuari. EI que fa es augmentar la segure
tat del viatger. De tota manera, nosaltres se-

La Federaci6 Empresarial i
, F .E.C.S.A.

A iniciativa de la Federacio Empresarial
de Badalona, el president de F.E.C.S.A.,
Alegre Marcet, es va reunir amb el president
de la F.E.B., Joaquim Padres, per tal de

tractar de millorar les condicions del servei

.per als empresaris badalonins.

La reunio va fer-se el dijous de I'altra set

mana, dia 12, i en ella tambe hi va ser pre

sent el delegat de la Cambra a Badalona, Al

bert Pedragosa. Es van �xposar les dificul

tats que les empreses han de suportar a cau

sa de les interrnitencies en el subministrament

de corrent electric, que paralitzen les activi
tats i que produeixen, alhora, danys mate

rials importants en algunes ocasions.

EI senyor Alegre va manifestar la seva

decissio d'instrumentar de cornu acord, les
mesures necessaries per tal de pal.liar 0 eli
minar en el que sigui possible els perjudicis
produits per causes fortunes, per la qual cosa
es posara en contacte amb els seus organs
executius, i una vegada estudiada la formu

la presentada per la F.E.B., veure de

materialitzar-la rnitjancant resolucions

efectives.

guirem esperant aquell passatger que veiem

venir corrent perque se Ii escapa I'autobus.

Aquesta mesura ja ha produit alguna dis

cussi6 entre conductors oalguns passatgcrs
acostumats a que Ii obrissin la porta abans

d'arribar a la par ada, cosa que ara no

succeira.

JORDI MARTI

Richard. '[Yn�jID��dJruo �

ChamberlOin VJLJ���O®DOO[[ijJ
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- Gestoria SANJUAN
Titular colegiado: Cristina Sanjuan Valenzue.la

Oesea a sus .cllentes y' amigos
FELICES FIESTAS!
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Lleo, 21, _at. 1 a reu 384 ,20 11
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Eis Pressopostos de I 'Estat
per 1986 i els empleats

publics
.

EI projecte de Pressupostos Generals de I'Estat (P.G.E.) per I'any 1986 sembi a
consensuar l'opini6 de tots els agents socials lmpllcats, Per quasi tots, sindicats en primer
lIoc, peretambe empresaris i la major�a de forces politiques, es tracta d'un Pressupost
regressiu, «de ajuste duro» , acusaci6 que els seus defensors ni tan sols intenten combatre,
limitant-se a repetir que es tracta d'uns Pressupostos «modernistes» i de «rlgor», sense
que se sapiga molt be si del que es tracta es de canviar el contingut que els diccionaris de
la lIengua donen a aquests dos mots.

Aixi observem que es preten reduir el de
ficit ambo la potenciaci6 de la inversi6 pri
vada, ja que segons el Govern, «es l'unica
capac; de crear treball estable», i per aixo es

tracta (un any mes) d'incrementar eIs exce

dents empresarials en 1986, entre els tres i
els sis punts, a l'ensems que es redueix la in
versio publica mes d'un 30 per cent en ter
mes reals. Amb aixo, a mes de marginar al
sector public com motor de I'economia es

panyola (fet preocupant en temps de crisi),
inclus el propi Estat de les Autonomies, ofe
gant les C.C. A.A. i les Corporacions Lo
cals i obligant-Ies a abandonar tota possibi
litat de creaci6 de nous 110cs de treball i a
reduir Ies seves prestacions socials, amb la
consegiient disminuci6 en Ia quantitat i qua
litat dels serveis que presten als ciutadans.

1 no semblen valides les respostes que es

pronuncien per una reducci6 de participa
cio del sector public en el Producte Interior
Brut (P .1. B), ja que les dades s6n prou con

tundents. I aixi tenim que mentre a l'Estat
espanyol la participaci6 de les despeses de
les Administracions Publiques en el P.1. B.
es d'un 34 per cent, en els paisos de la C.E.E.
esta situat entorn al50 per cent. Vet aqui que
amb aquests Pressupostos es tracta simple
ment de generar preferentment excedents
empresarials, fins i tot a costa de reduir les
prestacions socials (Seguretat Social, Sani
tat, Ensenyament, etc.), i que segueixin cos

tejant la crisi les classes mes desfavorides.•

No hi ha, pero, limitacions a les inversions
militars, ja Que a11986, e147,6 per cent de
la inversi6 real sera absorbida pel Ministeri
de Defensa, la qual cosa suposa, entre d'al
tres, que l'OTAN ens costa mes a tots que,
per esmentar alguns exemples d'inversi6 ci
vil, l'ensenyarnent, l'agricultura, fa ramade
ria i pesca, la industria, I'habitatge, la cul
tura, etc.

La filosofia que presideix l'elaboraci6 i
formulaci6 d'aquests P.G.E. basicarnent es
la mateixa que la dels Pressupostos Gene-

-rals dels anys 1979 capa aqui: reducci6 com

sigui del deficit public i increment, com si
gui tarnbe, dels excedents empresarials; res
mes lluny, per tant, dels criteris de progres
social i de solidaritat (deu ser que la moder
nitat es una altra cosa). Des d'un punt de
vista solidari, doncs, aquests Pressupostos
no s6n de rebut, si be resulta convenient
acompanyar aquesta valoraci6 amb les xi
fres, per tal que-no siguem titllats de manca
d'objectivitat. Les dades del Banc d'Espa
nya i de la Comptabilitat Nacional s'encar
reguen de desmentir les «vlrtuts» d'aquesta
mena de reaganisme economic practicat pel
Govern:

De 1979 a 1984 es constata la seguent
evoluci6, en termes reals, es a dir, una ve

gada descomptats els efectes de la inflaci6:
- Perdua del poder adquisitiu dels sa

laris (rnitja dels convenis): 9,0 per cent.
- Augment del benefici empresarial:

22,3 per cent.
- Disminuci6 d'inversions: 9,4 per cent.
- Descens de treball assalariat en el sec-

tor privat: 21,7 per cent.
Podriem ser mes extensos amb dades

com la caiguda del consum privat, etc .. si be
creiem que la conclusi6 es evident: la politi
ca econornica seguida pels Govern de la
U.C.D. en primer terme i del PSOE. des
pres, disminueix el poder adquisitiu dels sa

lads, augmenta els beneficis empresarials, re
dueix les prestacions socials i genera mes
atur.

Eis em pleats publics ens trobern especial
ment afectats per aquest tipus de politica
econornica, en la nostra doble condici6 d'as
salariats dels sector public i de ciutadans.

En la nostra condici6 d'assalariats, cal
que recordem que els empleats publics han
perdut, des de 1978 fins ara, entre un 16 i
un 22 per cent de poder adquisitiu, segons
els casos. Aquests any la Llei de Pressupos
tos preveu un augment entre el 7,2 i el 7,5
per _cent, molt per sota de I'increment del
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cost de la vida i sobretot del que sera l'in
crement de preus de l'any vinent, amb I'apli
caci6 sobretot de I'LV.A.

S'ha de dir, pen), que aquests retails sa

larials en el sector public no afecten a tots

per igual. EI nou sistema retributlu, fruit de
la Llei 30/1984, mal anomenada de «Medi
das de la Reforma de la Funclon Publica»,
L1ei que curiosament tambe en el seu mo

ment nomes va ser defensada pel Govern,
suposa en 1985 augments salarials de fins ara

un SO per cent I mes a alguns Docs de I'Ad
ministracio Central: Directors generals, sub
directors generals, etc. En I'Administraci6
Local la «generositat» amb la qual alguns
Consistoris fixen les retribucions dels seus
alts carrecs, segueix la mateixa Iinia. AI cap
i a la fi, els Projectes de Pressupostos de
I'Estat de 1986, ja es preocupen de debar
ben clar que I'austeritat no es pels alts car
recs (President del Govern, ministres, sub
secretaris, i directors generals), que veuen

pujar els seus sous un 14,2 per cent, enfront
del 7,5 per cent pel conjunt d'empleats
publics.

I tot aixo no es pot pretendre justificar
amb la vella historia del «lloc de treball se
gUD) i com forma de consolaci6. Amb
aquests Pressupostos, les Admlnlstraclons
Publiques generaran menys 1I0cs de treball
en 1986, quasi res, no arribant-se en alguns
casos nl tan sols a amortitzar vacants, com
recentment declarava el ministre de la Pre
sidencia del Goverrt. No una altra cosa pot
significar que l'increment previst de despe
ses de personal sigui nomes del 5,3 per cent,
molt per sota de la inflaci6 prevista i de l'in
crement de sous del 7,5 per cent.

Eis P.G.E. de 1986 suposen un atac molt
dur a la consolldaci6 polftlca de I'organit
zaci6 territorial de I'Estat Espanyol, al re
tallar de forma substancialles transferencies
economiques ales Comunitats Autonornes
i Ajuntaments. S'augmenta, doncs, el carac
ter centralista de I'Administraci6 Publica, no
tan sols per la practica congelaci6 en pesse
tes constants de les transferencies, sin6 tam
be perque I'Administraci6 Central recapta
ra una part substancial dels impostos fins ara
gestionats pels ens locals.

Des del punt de vista del manteniment
del nivell d'ocupaci6 en el sector public, tot
aixo te unes implicacions que poden ser molt
greus, ja que aquestes restriccions economl
ques imposades pels P .G.E. poden, ames
de perjudicar la qualltat dels serveis prestats
als ciutadans, posar en perill una part dels
lIoes de treball existents en el sector public
autonomic i local (la «reconversio» sanita
ria a Catalunya, amb la possible destrucci6
de 6.000 lloes de treball en 1a sanitat publi
ca, resulta ser un bon i lamentable exemple
de'! que diem). I enfront de tot aixo tarnpoc
no es pot dir que el nostre sector public esta
«hipertrofiat», ja que el percentatge d'ern
pleats publics a l'Estat Espanyol esta entre
el 9 i el IO per cent de la poblacio activa,
quan 1a mitjana europea es del 16 per cent.

En definitiva, i darrera d'aquest bosc de
xi fres i percentatge, una cosa resta ben cla
ra: Som davant d'uns pressupostos politica
ment centralistes, econornicament restrict ius
i socialment insolidaris, i I'antitesi del que
els treballadors necessitem.

.

GABRIEL ABASCAL
Portaveu del Comite de Personal de

I'Ajuntament de Badalona.
CC.OO. de l'Administraci6 Publica.
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«Llegat de Roea i Ph)

OPIN"IO

Camins de Soluci6

D'unes oltlmes Inforioaclons de Mn. Andreu, em va semblar un bon encert ma recom

poslclo del Patronat de Roca I PI, d'acord amb les voluntats de don Vlcen�, respectades
amb la·lncorporaclo del doctor Josep M. Roses, com a acredltat successor de la famnia

Roses; Mn. Andreu Pascual, com a rector, I el vicari, Mn. Francese Garcia, ambdos de
la parroqula de Santa Marla de Badalona, com a unics membres del Patronat de la Funda
cio que ens ocupa, constltu'ida segons les voluntats testamentaries de don Vicen� de Roell i Pi.'

Davant la polsaguera que s'ha· vingut
-

produint al llarg d'aquests ultims temps,
tambe entenc molt be la necessitat i la ur

gencia d'uns estatuts que regulin la funcio
nalitat del Llegat, en la linia d'escoltar les
bones suggerencies que no trenquin les es

tructures i objectius disposats als bons fins
de la Fundacio, responsabilitatzant-se, sen-
se concessions, de les disposicions obligades
per la voluntat del testador.

Ambdues resolucions resultaren de con
forrnitat de la Direcci6 General d'Associa
cions i Fundacions: « •••Tant per la c1ausula
de consclencla fundaclonal com per Impe
ratlu legal, que correspon unlca I exelusiva
ment als patrons, de cuidar I'acompllment
estrlcte i els fins fundaclonals, que els pa
trons no poden, nl desltgen, fer debament
d'aquesta obllgaclo ...», com jo mateix re

cordava en la «proposta de remodelacic de

la Resldencla del L1egat de Roca i Pi», que
feia a mans del Patronat el dia 31 de juliol
d'enguany, i que suposo s'ha pres en consi

deraci6. com a proposta.
Com que tarnbe se m'afegia de la deci

si6 de crear una cornissio ciutadana per en

tendre en la redacci6 i conformaci6 d'uns es

tatuts reguladors de la funcionalitat del Lle

gat, en la linia de respectar les testamenta

des disposicions de don Vicenc, basiques per
conven'ciment del llegador i bones en la le

galitat d'ahir i d'avui, com demostra la con

formitat d'aquella Direcci6 de la Generali

tat, pel seu Departament de Justicia; i no ha

vent sabut res mes, per si es presentaria el

nou model d'estatuts, 0 els confeccionaria

aquella comissi6 projectada, associacions i

particulars, ens informem per REVISTA DE

BADALONA, mimero 2.663, que ja s'ha

convocat algun col.lectiu per aquest comes.
No tine confirmaci6 d'altres convocate

ries, i en el ben entes d'evitar 0 desfer con

fusions, i no tenint cap'objecci6 als col.lee

tius convocats -salvant que se'ls tingues
com a unics convocats-> pel fet que supo

sen un heterogeni grup de representacions de
Badalona, que ni apleguen els diversos sec

tors de la ciutat ni s6n representatius de to
ta la poblaci6. La seva participaci6 suposa
una sola opini6 badalonina, recollida per un

sol objectiu que s6n ben lliures de defensar;
pero, sempre, entenc, representaran una sola

opini6 per a tot el col.lectiu, circunstancia
per la qual caldria la convocatoria d'altres

associacions, entitats 0 particulars, que po

guessin representar tots els estaments 0 agru-
.

pacions i particulars que integrin el cos so

cial de.Badalona, per tenir un parer mes

exacte i deeidir aquella funcionalitat que hem
dit deiP.ironat�·· . .

'

Aixo, pel sentit que hauria d'esser accep
tat de tothom, per l'irreversible compliment
de les voluntats fundacionals i objectius que
s'encomanaven als marmessors del Liegat,
i per la circumstancia que el Departament
de Justicia de la Direcci6 General d' Asso
ciacions i Fundacions de Ia Generalitat.I'ha

donat per bo, d'acord amb les lleis vigents
en materia de Fundacions.

Per altra part, abundant amb la meva

proposta del 31 de juliol de 1985, i donant

per acceptada, plenament i de forma irnmo

table, com diu la Direcci6 de Justicia, el go-
'vern del Patronat pels actuals i reconeguts
membres que s'han anomenat, salvada la in

tervencio imprevista d'algun no patr6 -en
el cas substitutiu d'algun d'ells per renun

cia 0 impossibilitat- que nomenaria l'Ajun
tament, com ja preveia el donador en el seu

testament, en principi la comissi6 quedaria
reduida a la redacci6 0 acceptaci6 d'aquells
estatuts de plena conformitat ales atribu

cions i objectius del Patronat.
.Estatuts que respectarien les prerrogati

yes com a instituci6 privada i no alterarien

ni incidirien en les seves decisions ni en els
principis fundacionals ni en els objectius,
mentre que I' Administraci6 ni el Patronat
no vulnerin el clausulat ni les lleis vigents en

materia d'institucions benefiques i privades.
Per tot el curnul de circurnstancies que

Badalona coneix, es pot entendre, tambe, la
necessitat de la creaci6 d'aquells organs que
precisi el Patronat en la seva gestio, tant per
l'estructuracio de serveis que s'aprovin com

per l'adequaci6 i modernitat administrativa

que conve per una transparencia tranquil.lit
zadora en la informaci6, sense cap vincula
ci6 ni atribuci6 que correspongui al govern
del Patronat.

Es imperatiu per a tots els motivats en

l'afer que s'assenyali en els estatuts, com acte

de fe, la seva vigencia a partir de l'audito-
-

ria del 1984 i s'estableixen aquelles clausu
les per una estructuracio idonia i organs que
podrien comptar-se com una participaci6 de
legada de la poblaci6 de Badalona, per as

sesorar, informar i orientar el Patronat en

les tasques i operativa de l'administracio,
que, a la vegada, seria un seguiment de la
ciutat en la vida del Patronat de Roca i Pi

que, entre tots, hem de vetllar i que perrne
tria recomanar totes aquelles motivacions,
serveis 0 progressismes, que no trenquessin
les clausules fundacionals ni deixessin incom

plertes ajudes i auxilis als pobres i malalts
de Badalona.

Es indubtable que aquest organt d'asses
sorament suposaria una participaci6 ciuta

danadajuda i seguiment que sempre man

tindria i esperonaria el Patronat en benefici
dels asilats, i suposaria facultat de recurs a

I'Ajuntament, en qualsevol cas de transgres
si6, fundacional 0 estatutaria, que perrne
tria el poder rec6rrer a la Direcci6 General
d' Associacions i Fundacions, per entendre
en justicia la sanci6 i derivacions de qualse
vol incompliment 0 irregularitat adrninistra
tiva 0 de mala gesti6.

Aquesta es la irnportancia d'aquests es

tatuts que afecten tota la ciutat i, per tant,
totes les representacions socials i estaments

han de redactar i coneixer les seves clausu
les que han de reglar la tasca de la instituci6
i dels Se-JS organs que es puguin crear, per
ajudar el Patronat i magnificar el servei als
nostres desvalguts que don Vicenc, en tan

meritoria obra, ens honra i ens responsabi
litza de la seva donaci6 als necessitats.

Badalona agrairia la cornunicacio dels es

taments, col.lectius i particulars convocats

per a la redaccio, estudi, preparacio i apro
vacio d'aquests estatuts i qualsevol suggeren
cia que suposes una milloracio dels serveis
i del Llegat de Roca i Pi; i el que subscriu

prega al Patronat que a la Comissi6 se la faci
coneixedora de la repetida proposta que el
dia 31 de juliol jo mateix Ii feia a mans, sense

cap altra intencio que la de col.laborar en

la resolucio de l'afer del Llegat de Roca i Pi.

FRANCESC CASAMAJO I PATRis
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Reciclatge i formacio
permanent

Situem el lema a partir de la' constatacio
que el nivell de qualificaci6 dels treballadors

es, en general, baix, degut a I'origen agrari
d'una part important d'ells com a conse

quencia del major pes, sobretot en els anys
del desarrollisme, dels sectors industrials i
de serveis respecte a I'agricultura. Aixo ha

generat, a zones com a Catalunya, una for
ta presencia de treballadors immigrats -

molts d'ells, ames, poe integrats- que ocu

pen 1I0cs de treballpoc qualificats dins d'uns
sectors que la crisi economica, IIigada al de

senvoluparnent tecnologic, ha fet recular
molt. Aquests treballadors, i moltes vegades
t ambe els seus fills, queden al marge del sis
tema productiu, amb escasses possibilitats de

reincorporacio.... ,

Es 'cap a aquests col.lectius on s'ha de di

rigir, basicament, l'esforc de reciclatge i

readaptaci6.
Una altra questio es la de si I'actual for

maci6 professional es suficient, tant en el que
fa a programes i mitjans economics, com en

la capacitacio dels mateixos ensenyants.
L'orientaci6 actual situa en primer pia la for
maci6 dels joves, i nornes es planteja de. for
ma cornplernentaria i poe .articulada la rea

daptaci6 de treballadors adults en actiu 0

aturars.
Considerant tot aixo, caldria aprofundir,

cnt re cI 'altres, els ternes .seg4.,ents:

1.� Envers I'aparell de f'orrnaclo
profesional

·Ampliaci6 a curt termini de les especia
litats, en base a estudis de futur, tenint pre
sent I'oferta existent al mercat cl'ensenyants.

=Cursos de formaci6 permanent per a en

scnyants, en base a estudis de futur i plans
de llarga durada.

·Creaci6 d'equips d'ensenyants, amb
mobilitat i rnitjans, per a respondre amb fle
xibilitat ales noves necessitats.

=Dotacio econornica, que permeti treba
liar amb els mitjans tecnics adequats i
suficients.

2.- Instruments locals de reciclatge
•Necessitat de disposar de centres Col.la

boradors, en base a I'ordre de 31 de juliol
del 1985, que desenvolupa el Pia Nacional
de Formacio e Insercio Profesional. Aquesta
funci6 I'haurien de realitzar bsicament els
centres publics de FP, sense oblidar les ex

periencies que actualment es desenvolupen
cara a reformar l'ensenyament mitja.

.Concreci6 de convenis de Col.labora
cio, sobre programes concrets per part de
I' Ajuntament i I'empresariat, fonamental
ment per orientar i formar persones que es

proposin impulsar cooperatives 0 societats
anonirnes laborals, sense oblidar les ernpre
ses amb plans de viabilitat, que impliquen
adaptacio tecnologica 0 canvi de productes.
·Potenciaci6 de les escoles d'adults, que
complement ant I'educacio basica son una

bona base per una millor adaptaci6 al

rcciclatgc.

3.- Actuacions especifiques envers els
treballadors de menys de 25 anys

·Concretar programes a traves de
I'INEM als Centres Col.laboradors 0 be C[1
cl mateix INEM, pels jovcs que perrin me
de dos anys aturats i no cobrin subsidi.

·Cursos de formaci6 i adapracio per part
dcls Centres Col.Iaboradors; I'INEM oil's
cmprescs per treballaclors en act iu , en fun-

Dr. Francese Venturas Nieto
Dr. Ramon Aguila Carmona
Dr. Josep Manel Valls Torio

MEDICINA GENERAL
MEDICINA ESPORTIVA

Consulta: Dilluns a divendres, 4'30 a 8 h. tarda, i dissabte de 10 a 12
cl Maragall, 34 entrl. (cantonada Coli i Pujol) Telf. 387 48 79

Assocl.tl • ASSIST�NCIA SANITARIA - ADESLAS
PREVIASA - ASISA

CONSULTORI M�DIC

PINrURAS '-

A.l3EL'-cfb. S.A.

Con sus nuevos servicios de pintura decorativa y publicitaria. _ Estucos:
moquetas y obras, restauraclOn de fachadas, mAquinas de presiOn y chorros

de arena.

Av. President Companys, 118-122, s6tano Interior' 2'.:';< Til. 384 13 37
.
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cio de plans generals 'i de necessirars cPem-'
preses concretes:

-Aquells que no tinguin la EGB, i esti
"

g u in am b. .co n t r acre s "de f'ormacio.
cornpleinenrar-los arnb Iormacio basica.
-AI que ja tingui formaci6 basica, par

tir de cursets de reciclatge.
·Els cursos s'haurien de desenvolupar

preferentrnent dins I'horari de treball.

4.- Actuacions a desenvolupar per
I'INEM

=En sectors en reconversio, cursos de re

ciclatge conjuntarnent arnb les empreses i els
Centres Col.laboradors.

.Per empreses en reesrructur acio, amb
expedient de regulaci6 de jornada, cursos de
perfeccionament i reciclatge.

En els dos casos tindrien prefcrencia els
treballadors de rues de 45 anys. Es lliurarien
als participants els corresponents titols

professionals.
·Creaci6 d'una oficina especialitzada en

la informaci6 i coordinacio de les ajudes co
munitries (CEE) per a desenvolupar plans de
formaci6. Aquesta oficina s'hauria de co

rresponsabilitzar de fomentar la utilitzaci6
d'aquests mitjans comunitaris.

·Facilitar en base a estudis delmcrcat co
munitari, sintesis que serveixin iJ les orga
nitzcions sindicals, ernpresarials i ajunta
mcnt s per orientar sobre quines son les cs

pecialitats mes favorables a mig termini.

·Coordinaci6, des de I'oficina cspccia
litzada, dels ajuts estatals, de la comunitat
autonorna i de les adminiustracions locals.

Sembla logic que apropar la gestio i el
control al terriotri f'ara mes profitosa tota

aquesta activitat. Pensem que aquest orga
nisrnc (I'oficina) hauria de crcar-sc a cada
cornunitat 0 regi6, transferint en el nostre
cas a la Generalitat cis fons i mitjans cortex

ponerus. Per avancar en aquesta Iinia es 1"0-.
dricn crcar ja organismes comarcals que as

sumcixcn aquestes funcions.
Com a crucri es basic que lcs organitzu

cions sindicals i cniprcsarials participin pie
namcnt en la dcfincio dcls object ius dels pro
gramcs, aixi com en el control de la xcva ges
tio. EI proccs x'hauria de scguir des de lcs
corresponcnt s organitzacions territorials de
1'1 NEM ides de la corresponcnt comissio del
CES_

Es evident que aqucxtc, porposrcs '>()n

pJal1tejades per a\ anl,.'ar ell niteris mes in
tegrab; es per aixo que s'han d'entendrc
com, obertl's, en el necessari proces dialec
tic, de debat a la Comissi6 de Formaci6 la
bora I del CES, a fi de concrctar objel'lim i
prioritats d'acluaciom.

'

FRANCEse BLANCH
Secretari general de la Uni6 Local de Sindi

cats de Badalona de ce.oo.
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Q.
" I· 'I'tA?ue es �\:. (XI) siderat perIa liquidaci6 de I'esmentat Im

post. Malgrat aixo, hi ha una diferencia res

pecte de I'I.G.T.E., la base del qual per apli
car el tipus de deducci6 incluia en les exis
tencies el propi Impost, i que 'en bens d'in
\ ersio no es tindra en compte en la base

(s'cxclou el IGTE de la base).
-

Si els bens d'inversio han estat constru'its

o f'abr icat s per la propia ernpresa, nornes

x'ugaf'ara com base el valor dels elements
materials adquirits a tercers que integrin els
esmcnt at s bens.

Quail els bens adquirits 0 importats ha

gin gaudit de boni ficacio 0 benefici fiscal res

pectc I'IGTE i I'ICGI, les quantitats a de
duir cs rcduiran proporcionalrncnt a la
bon i Iicacio. .

I.a deduccio sera aplicablc als hen" d'in
vcrxio aelquirits 0 import atx durant l'anv
19R5, i que figurin a l'nctiu de lcs cmprescs

i cxt iguin degudamcnt invcnrariars.

Regim transltori (3)

I.
'.

Aquest article I'IVA forma ·part d'una serle que es publica a REV1STA DE

BADALONA des del mes de novembre darrer, i q..e contlnuali fins a finalltzar tots

� apartats que contemplen la Llell el Reglirment d'�quest Impost.

Com varem anticipar ei dia anterior, avui
seguirem amb l'exposici6 del regim transi

tori. En primer Hoc continuarem amb la part

que faltava del regim transitori de les exis

tencies, i tot seguit amb els bens d'inversi6.

El percentatge esmentat de ia Desgrava
ci6 Fiscal a l'Exportaci6 es redueix en vuit

punts per cent, quan els productes exporrats

haguessin estat objecte de gravamen per

l'lmpost especial sobre Begudes ReI. escants,

establert en la disposici6 transitona prime
ra de la Llei 39/1979, de 30 de novembre.

EI tipus que s'aplica a aquests articles, re
collits en aquesta disposicio transit aria pri
mera, es precisament el vuit per cent.

Si els bens adquirits 0 importants han cs

tat no subjectes 0 exernps del IGTE, 110 t ill�

dran dret a aquesta deduccio cornplerncn
taria.

A) Reglm transitori de les existencles

(contlnuaclo)

5.- Deducci6 complernentaria en les

exportacions

Exclusions al reglm simplifieat
.

Degur als.possibles efectes inflaeionistes

de I'IVA, I' Administraci6 sernbla que te pre

vist , segons la Llei i el Reglament, aplicar
una disciplina de preus. Degut a les dates

avancades en que ens trobem, sembla que
aquesta previssio no s'aplicara. De totes rna

neres la normativa ens diu que no podran
acollir-se al regim transitori cis qui incorn
pleixin aquesta disciplina o reduccio de

preus.
Tarnbe excJou d'aquest dret els subjec

tes passius als quals resulti aplicable el re

girn especial del Recarrec d'Equivalencia,
tant per existencies com per bens d'inversio,

Pero si analitzern eada regim especial, creiern

que cxist eixen altres regirns als quais no hi

seran t arnpoc aplicablcs, pel que en Iarern

un rcsurn:

Els ernpresaris que presentin inventari
d'existencies per superar els 50.000.000 de

pessetes, 0 be, no superant aquesta xifra,
presentin I'inventari per portar la cornpta
bilitat ajustada el Cadi de Cornerc, per
acollir-se a la deducci6 per IGTE; 0 be per

I'ICGI, tindran dret a la deduccio cornple
mentaria resultant d'aplicar el percentatge

vigent a efectes de la Desgravaci6 Fiscal a

l'Exportaci6 a 31 de desembre de 1985,
menys sis punts per cent, a l'impost. total de
les exportacions definitives 0 remeses defi

nit a Canaries, Ceuta 0 Melilla, dels bens in-
-

ventariats, els seus derivats, 0 altres de na

turalesa semblant efectuades durant I'any
1986 .. Aquesta xifra a deduir no podra ex

cedir de la resultant d'aplicar I'esmentat per
centatge a I'import total del preu dadquisi
cio 0, en el seu cas, a la base imposable que

s'hagues tingut en compte per la liquidaci6
dellCGI si fos inferior, dels bens corporals
o els seus elements components que integrin
les seves existencies a 31 de desembre de

1985.
EI procediment exposat d'aquesta deduc

ci6 complementaria, que estableix el Regla
ment, te un redactat diferent a la LIei, en
cara que el primer ho fa de mes facil calcul,
pel complicat que seria de controlar les e:xis

tencies de final d'any que s'exportin c1 1986.

En resum, el que han de fer es el segOcnt
(sempre que es reuneixin tots els requisits):

1.- En data 1 de gener de 1986 calculcm

la deducci6 del IGTE 0 del ICGI correspo
nellt ales existencies a final d'any.

2.- Del tipus de Desgravaci6 Fiscal que
hi hagi a 31 de desembre de 1985, restcm sis

punts, i aixi obtenim el «tipus complcmen
tari a aplican).

3.- A mesura que anem exportant al 19R6

aplicarem aquest tipus complementari al \ a
lor de les exportacions, fins al limit del \'a

lor Q,ue tenia en aquestes existencies en la da-
,

ta esmentada. Si tenia vint milions d'exis-
'

tencies gravades per IGTE 0 ICGI, aplica
rem el «tipus complementari» als vint pri
mers milions d'exportacions, i a 1.1 resta 110,

perque sobrepassa aq'uest limit.

Aquest es un benefici que mitiga una mi

ca per 1986,. als exportadors, I'efecte de la

desaparici6, a finalsd'any, de la Desgrava
ci6' I:jscal a l'Exportaci6.

B.- Reglm transitori dels hens d'Inversio

A diferencia del regirn' transitori dcxis
tencies, que no permet d'acollir-s'hi als CI1l

presaris i professionals que afectuin servcis.

en el de bens d'inversi6 sf que poden acollir
s'hi, 0 sigui, que poden fer-he tot t ipus
d'empreses, eneara que aquesta a firrnacio,

que en principi es valida, no ho sera per tots

els casos, com veurem al final.
Hi ha una altra diferencia basica que ex

despres de la normativa, i es que aquest re

gim transitori de bens d'inversio nomcs a Icc

ta d's bens que han suportat en les adquisi
cions 0 importacions l'Irnpost general Sobrc
cl Trafic de les Empreses (LG.T.E.) i 1'1111-

post dc Compensaci6 de Gravamens lute

riors (LeG.!.). Vol elir que cls que han xo

portat Luxe no poden acollir-sc a :-lque"t

rcuim. _

�

Les deduccions rcsliltants d'aquest regim
s'hauran d'aplicar en ks clcclaracions liqui
dacions cOHespOJ1ents a 1't't1tilll periode de

liquid��cit) dc I'any d'cntrada en "igor de

l'lmpost (any 196R) i cis trcs anys segClelll'-.,

per qiiartcs parts.
Els suh,icctcs passius que" 'hi a('ullin !l0-

dell deduir-se cl sis per cClit de Ia cOl1traprl'''

tal'it) corrcspone'nt a Jcs adquisil'ions 0 ill1-

pon:lL'ions de bens corporals qllalificah l'om

d'ill\·crsio, quC' hagin estat sllh,iecte<.. i nd

exemps de I'LG.T.E. EI matrix pcr Ie" quo

tes ingressade" per I'I.C.C;.I a la illlpon;l
l'it) (leIs C<-illlelltats hens, amb el limit del "i ..

per cent de la base imposablc que s'hagi L'OI1-

Regim especial InversioExlstencies

l Simplificat , .

Agricultura ,
rama ..

deria i pesca .

Bcns usats .

Objectes d'art, an

tiguitats i
col.lcccio ..

.' ..... ,

Agencics de \ iatge
Detcrlllinacio pro

porciol1�ll de bascs

RCl'�lrreC

d' cq ui \·alCnl'ia

No No

No

Si
No'
No

Si
Si

No
No

SiSi

NoNo

JOSEP em nACOSTA

Economista d,e

«Servicios de Gestio" Fiscal, S.A.»

Som especialistes en assessorament
" fiscal i comofabilitats d'empresaris

I professionals

SERVlCK)S
DE GESTION
FlSCAL,S.A.

BADALONA· Teff. 389 35 08
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Esglesia de Badalona
/ ,

SOBRE L'ENCONTRE EUROPEU DE TAIZE A
BARCELONA.- Les parroquies i comunitats cristianes de Bada
lona estan preparant I'acolliment dels rnilers de joves que es con

centraran a final d'any a Barcelona amb rnotiu de l'Encontre de
Taize. .'

L'equip de germans de Taize que resideix a Barcelona durant
aquestes seirnanes per a' preparar l'Encontre, inisiteix en 1;\ irnpor
tancia que les families acullin a casa seva, aquells dies, els joves que
amb un esperit de peregrinacio ens visitaran; ames, veuen .iecessa
ri .preparar aquestes families i les comunitats acollidores. «Ii .r aques
tes families obrir les portes de casa seva representa transformar-se
en el seu interior, sembrar la Ilavor de la confianca en el seu cor

per a viure en el mon d'avui un petit signe d'acolliment i de com

partir. A I'ensems, els qu� vindran a Barcelona, es se: tiran cridats
a confiar-se i a preparar-se per a compartir I'esser ell d'allo que
viuen» ..

La Not/cia

.Ouert diumenge d'Advent
.

«A nosa/tres ens ha santificat I'ofrena de/cos
de Jesucrist, feta una vegada per sempre per
cumptir a_questa «votuntets de oeo«

.

Aix6 es e/ que «ens ha sentiticet». lsi vo/em viure conci
liats i -aixecant-nos de /es nostres caigudes- reconci/iats
emb Oeu, per Jesucrist, hem.d'ecomptit tembe en nosa/tres
-membres e/ Crist misteric que es I'Esg/esia- /a «voluntet
de oeo-.-: J.M.R.

AL.LELUIA
Us enuncio una gran a/egria: AVIJi ens ha nes

cut un salvador que es e/ Messies, el Senyor.
(t.c 2,10-11)

Diurnenge passat , ala parroquia de Sant Adria, es reeuniren una

quararuena de joves, de diverscs parroquies de Badalona i de Sant
Adria, per a cornpartir l'amistar i la prcgaria, i aixi preparar-se in
teriorrnenr per l'Encontrc,

EL FULL «L'ESGLESIA A BADALONA».- Eis dos arxipres
tats de Badalona preparen la conf'eccio d'un full, Ionamcntalment
informatiu ·de la vida i activitat s de les parroquies i comunitats de
Badalona

, dels moviment s apostolics, de la vida de la dioccsi i del
conjunt de l'esglesia. la periodicitat sera mensual. Es repertira ales
esglcsies. Hi haura la possibilitat que les families dels dos arxipres
tats. EI primer numcro sortira, si Deu vol, el tercer diumcnge de
goner vinent.

.A REMARCAR.- En l'edicio del periodic «La Vanguardia. del
dia 7 darrer, el bisbe de Barcelona, cardenal Nards Jubany, ha pu-

. blicat un .article titulat «Iglesia nada mas, .pero nada menos!, en

el qual fa record de la seva expcriencia com a mcmbre -llavors
jovc- d'aquella magna assemblea eclesial que va SCI' cl Concili Va
tica II. Recorda l'exernplar clima de llibertat en que cs vall dcsen
rotllar els seus treballs, en el curs dels quais -diu- «no Ialtarcn
tensions». Pero el Concili ha resultat ser l'acontcixcmcnt Illes im
portant de l'Esglesia en el scglc XX. Recorda el nostrc hishe que
«es precis que (aquests) tcxros siguin llcgit s i rcllcgits una i altra vc

gada, seriosamcnt i sense cap apriorismc ( ... ) pCI' tal de podcr cap-
tar I' «cspcrit » del Concili.

.

JOAN CUADRENCH I ARAGONES

Un Nadal marcat pel Sinode

Ales portes del Nadall'Esglesia ha viscut un fet important,
del qual se n'han fet.resso ampliament tots els mitjans de comu
nicaci6: EI Sinode dels bisbes convocat pel Papa Joan Pau II.
A I'acabar el seu treball, els pares sinodals han dirigit un mis
satge a tota l'Esglesia; les seves paraules poden ser una nova re

flexio per a preparar la nostra celebracio del Nadal d'aquest any.
En el seu comunicat ens diuen que l'Esglesia ha d'estar pre

sent en els drames que afecten laHumanitat. Aquesta urgent
invitacio no s'ha de veure com una estrategia sino com una exi
gencia de la mateixa dinamica de la Historia de la Salvacio. Deu
sempre salva des de dintre. Aixo es el que celebrem en aquest
Nadal. Deu fent-se home ha vingut a estar present' en el cor de
la Humanitat; s'ha encarnat assumint en tot la nostra realitat,
menys el pecat, per a salvar-nos; no per la forca o el poder sino
per mitja de la pobresa i la debilitat.

EI Crist que.neix a Betlem ve a compartir «els goigs i les es

perances de I'home d'avui», com ens deia el Concili fa vint-anys; ,

el Sinode vol continuar per aquest cami. En aquest moment es
dificil de poder fer un resum exhaustiu del que ha fet el Sinode,
pero si que tenint presents els documents dels bisbes i eIs discur
sos del Papa podem fer una primera aproximacio.

Eis bisbes han redactat dos documents: Les Conclusions que
han lIiurat al Papa i un mjssatge a tota l'Esglesia, en el qual fan
una valoraci6 molt posit iva del Concili i la seva aplicacio du
rant aquests vint anys; les pors dels qui feien una valoracio ne
gativa del Concili sembla que no han tingut acollimenL Eis bis
bes; en .el seu missatge, afirmen solemnement: «Crelem ferma
ment que l'EsglHll trobl Ivul en el CoilcUi Vltld II II lIum
I II fO�1 que Crist va prom,tre donlr lis seus en cldl epoca
de II Hlstoria»; tambe manifesten el desig d'afrontar «els des a
fiaments en el M6n que venen de les situadons que viu la huma- _

nitat: falta de respecte a la vida, supressio de les lIibertats, meny
spreu als drets de la familia, dis�riminado raciai, desequilibri
economic, cursa d'armaments mes destructors i terribles ... ». I
finalment fan una crida a l'esperanca: «No som fets per la mort
sin6 per la vida», «juntament amb tots els homes i dones ens'
proposem' de treballar per l'adveniment de 'Ia ciVilitzaci6 de
l'amor, de�ig'ni de Deu per a la humanitat,».

'

..
El Pap�i"; en els seus discursos, ha manifestat el desig de re-

collir els suggeriments del Sinode i rnanifesta que els fruits de
les tasques sinodals han d'obrir una nova etapa en la vida de
l'Esglesia; va insistir en la.idea que l'Esglesia no havia de ser

centrallsta, sino que s'ha' d'obrir meso La referenda a aprofun-
.

dir en la naturalesa i funci6 de les Conferencies episcopals i la
reforma de la Curia, son motiu d'esperanca si es fan en l'esperit
i la linia del Vatica II; si s'avanca per aqui no ha de fer por la
redaccio d'un catecisme conciliar, ja que aleshores l'aplicaci6
a cada nacio la faria la propia Esglesia local.

EI Sinode ja ha acabat, pero ara caldria veure com es realit
zen les aplicacions concretes de les aportacions fetes pels bisbes
i .que, com ja sabem, son nomes de caracter consultiu. Caldra
estar molt atents a com s'afronten les dues questions ciaus que
s'han jugat en. aquest Sinode: La col.legialitat i les relacions
Esglesia-Mon. Es potenciaran realment les Conferencies Epis
copals? Com es f'ara la reforma de la Curia? L'Esglesia tornara
al concepte primitiu de Cornunio amb la seu de Pere i no tant
de poder central del Papat? Es el que caldra veure per fer una.

valoracio definitiva dels fruits d'aquest Sinode. \

L'altra questio c1au es si en el dialeg amb el M6n l'Esglesia
acceptara la liquidaci6 definitiva de la idea de Cristianitat, i el
seu estil anita essent cada vegada mes evangelic, actuant com
a «petita lIavor» i «ferment», Esgl�sia que comparteix la vida
dels homes i que hi aporta l'unic que te: la forca de Jesucrist
ressuscitat que ens e.mpeny a construir un m6n nou, el regne de
Deu que el m�teix Jesus ens ensenya a demanar. Les paraules
.del Papa en I'homilia de l'Eucaristia final sembla que vulguin,

apuntar vers aquest cami: '«L'Esglesia actual desitja amb totes
'Ies forces servir de manera tal que la vida humana sobre la terra
sigui cada vegada mes digna de I'home"pero alhora l'Esglesia
es conscient que nomes pot realitzar aquest servei en'la mesura

que es en Crist sagrarrient de la unio intima amb Deu, i per tant
sagrament de la unitat del genere huma». Cal que el Papa, cada
una de les tsglesies locals, cada cristia, sapiguem viure en un
estil de servei i que allunyem tot el que siguin·estructures de po
der 0 prestigi. Caldra veure com tots plegats sabem ser companys I

de cami amb els altres homes, disposats a donar ['30 de la·.nos
tr'a esperanGa i no tenint altra forca que l'Esperit de Deu, que
ho omple tot i ho transforll1a tot.

Qu'e aquest Nadal tinguem ben present que «el nostre pobJe
cristia va neixe� en un pessebre».

.
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Comenca I'hivern

Derna, dissabte, dia 21, ales vint-i-dues

hores i vuit minuts de la nit, en horari so

lar, que son les onze i vuit minuts en I'hora
ri oficial, el Sol entra en el signe de Capri
corni i, per tant, comenca l'hivern al nostre
hemisferi.

Aniversari d'una liar d'avis
.

Derna, dissabte, dia 21, cornencant ales
dotze del migdia, la liar d'avis «Antonia

Boada», de Bufala, celebrara amb una fes

ta el seu primer aniversari. Es descobrira un

hust de l'Antonia Boada, que dona nom al

centre, i hi aniran representacions de I'Ajun
tament i de la Generalitat.

Premi a un tintorer badaloni

Sota -l'organitzacio i convocatoria del
Gremi Provincial de Tintorers i Bugaders de

Barcelona, va tenir 1I0c, en els salons del res
taurant «La Pergola», de Barcelona, el III
Sopar d'Homenatge que anulament celebra
aquelJ gremi per tal de premiar els qui, per
la seva profesionalitat i la seva honradesa,
s'han fet mereixedors de la distincio.

Aquest any va ser elegit el tintorer ba

daloni Ramon Marti Roses. L'acte compta
va amb la presencia del president del Con
sell de Gremis, Pere Llorens i Lorente, i del
secretari general de Ia Petita i Mitjana Em

prcsa (PIMEC), Albert Pons i Valou, aixi
com d'una nombrosa concurrencia.

En record d'aquest homenatge va ser lliu

rada a Ramon Marti una placa com memo

rat iva" que va rebre de mans del president
del Gremi organitzador, Jaurne Sanjaurnc.

Una boda amb artistes

Es varen casar, a la nostra ciutat els ba

dalonins -Jordi Matias i Marta Peirona. EI

convit nupcial es va celelbrar al restaurant

«Boulevard». Entre els convidats personals
de la Ielic patella s'hi trobaven els conegut s

artistes Marina Rosell, Maria del Mar Bo

net i Rudy ventura, que, en arribar I'hora

de lcs postres, van oferir a tots els presents
una seleccio de les seves millors cancons, i

despres Rudy Ventura va interpretar balla
des. l.luis Llach va remetrc un telcgrama di.'i'

cUlpant In se\'a abscncia, rerqu� es trol1;1\ (!

a I'est ranger.

EL CUP{) DELS CEes
.

UNA GENTllESA DE:

A
Boullque de' C�.I

'Imlnl
/

s cha
Sanl Anastast, 97 - BADAlONA

Nlimeros premtats:
.

Dia 16, dilluns, 5.830; din 17, <.Ii

.marts, 9.195; dia '18, dimecl'es, 0471.

Exposicio Sevillano

Derna, dissabte, de sis a nou del vesprc,
cs Iara el «vernissage» de l'exposicio de pin
tures que I'artista badaloni Francese Sevilla
no i Borbonet mostra a la sala d'art de «La
Caixa» del carrer del Mar, i que romandra

obert a fins el dia 7 de ge�er vincru ,

Badalona a Kenia

Aquest dissabte vinent. dia 21, a lcs set

de la tarda, el grup de joves «Alt airs», de

l'esplai «Cra-Crac», de la Comunitru de Pa

res Carmelites del carrer de Sant Mi. -icl, fa
ra una taula rodona, a la qual hi po. Jssist ir
tothom, sobre el tema «Badalona a iKcnin» .

i la projeccio cI'una pel.licula documental ..,()

brc 13 maicixa questi«.

Naixement

Els csposos Francese Alicr i Pr.u i Mar

garida Xu Ire i Casadcmuru han \i..,t ncixcr.
cl dia 17 de novcmbrc darrcr, el sell Cillqlll'
fill, 1I1l ncn, a qui, cnrcbrc cl sagrnrncnr del

hapt ixrnc, sc.li irnposara el 110m dAndr'cu ,

que cs el del SClI avi rnarcrn. I .i scran pnclriu-,
els xcux gcrmaIlS Nuria i lluix.

Agraunent
Lex families Crcixcll i Trtuuunx, aurauu.

per mit ia daqucstcs rarllcs, i d;1\;\I1� de 1;1

imposxibilit.u de Icr-ho pcrsonalmcnt. lc-,
moltcs mosncs cl'afcctc i condol que hem rc

hut a III h III 0 till del a III 0 r t del a 11 m t 1'; I L' ',( i
m.ulu !\1:lriZl Tramunx i Torrcbadclla.

Robatoris

Una noia \'41 comcuc un rob.u ori. .unb

intimidacio , a una Ilcca del carrel' lie Cell

tcllcs, al b.uri de Pomar, i scn va endur 1.IIlL�"

clues mil cine-centes pcxxctc». Postcriormcnt
\a xcr dci inguda l'nutorn del Ic: i rccupcr.i

d;1 la qua nt it at que ha\ ia what.

AI carrel' de Rouer de llor un.t noi.: \;1

-cr assaltada per UIl�\iL'()t, que Ii \'a prendre
Lt hossn ell la qual hi port av.t nornc-, rllh;l

(k [cr e imnastica.
.

A I;Ila Gl..,a del carrer de I'/\Utullllllli;l,

;t1 haITi dc Siqrell.." eb lbdrc." hi \;llll'lltr;ll

rPI\;;lllt Lt porta de I'entrada i "C'll \alll'lll

portal IIIlC"- l'ai\c.., de \aml1allY i di\'CI"l''-, Pl"

l'l'" d' cm bot ih.
UIla tell{b dc \cnd;\ dc L'llllkl'ci('l lkl C;t

lTcr d'/\Irom �II \<J ...cr lob;lda, lk Ilit. ;tmh

rnl\;;lmellt dc la port;l d'cllt rad<l. Sl'll1bLt -lllll'
k" Cll�e.., HI)badc); tellcll LIIl \ alor re)J'�;l iIll
pllrLlllt quc, ek Il1l)Illcllt, 110 ha P()gut "l'l'

lktcrIllillat.
A un homc ql1C treballa a n-IO'opit;ll IllU

Ilicipal Ii \all robar, dc la' tllquilla dc Ia IU-

11:\, les claus del scu pi..,. La sc\a Illllller \a

rcbrc. tOI se!..!uit, una trucada pcr tekron,

quc Ii clia qu� d marit 11;1\ ia sorcrt lIll acci

dCllt i que es(;\\ a iI1tern;ll. Quan \ all tornal

cll i clla a L'(lS;\ "c\ ;1, l'b Iladrl''o ..,e'b 11;1\ iCIl

a\·all\,.'at.

,CE'NTRE COrAE.RCIAL
CARRER DE MAR

100 establlments al sen servel

URGENCIES
.CENTRES SANITARIS

Hospital municipal 389 40 00

Dispensari Pomar 395 02 54
Casa de Socors (Sant Roc) 388 13 40

Metges Urgencies 389 12 00-389 11 11

Urgencies S.O.E. 384 00 65
Ambulancies Creu Roja 384.59 00
Arnbulancies La Pau 395 51 61

. SEGURETAT
Policia - Urgencies 091
Guardia Urbana - Urgencies 092
Guardia Urbana 382 33 04
Comissaria de Policia 387 04 47
Guardia Civil 384 02· 53
Guardia Civil - Urgencies 874 11 00
Bombers 388 00 80

\

SERVEIS PUBLICS

FECSA, avaries 384 00 08-241 52 00
Catalana de Gas, avaries
RENFE, informaci6
Estat carreteres

Transports comarcals
Correus
Hora exacta, informaci6
In formaci6 meteorologica
Noticiari Radio Nacional
Informaci6 esportiva

384 31 00
322 41 42
204 '22 47
237 45 45
384 34 52

093
094
.095
097

TAXIS
Parada carrer del Temple
Parada Cine Victoria
Parada placa Pep Ventura
Parada de 13 Salut

384 63 62
384 67 06
387 39 46
387 88 92

FARMAcIES

Dcma , dissabtc, \br,,;t1 (.'\\. Ma r-
.

qlll'" ell' Sant Mori , 127) i Surroca (Mar ,

7A); diumenge, Xirau (I ndcpcndcncia.
19) i \'idal (1\\, Alfons �III, �54t di
lluns, Ext il.lc ... (Conquixtn. 5J)·i Ncbot

(lklLl\ i,,(;l, 40); dimarts, CI"tclb (Pall
PiC,l""(), 22), l.lllL·11 (/\ \'. Pr;\t dc b Ri

b'l. :fA) i Salla (Sah ador Sq'lIi, �-R): di

\'endres, \1;\\,1101I (1.IcI'i;'l, 11) i Saurina

(S;lnt .fU;lqlliIll, 41): dijous, (;ut/cll"

(I)arl'l·l(lll;l. 2()) i S;t11;1 (:\\. \l;lrqlll'" elL'

<-;;1111 \iori, 3�-��).

SANTORAL

Dema, dissabte, Pcrc Cani"i i Se\ L',

ri: diu menge, [\' d'/\cl\clll,.Zcnc),·DeI11c
tri i Fr,lIll'C..,L·a Cabrini; dilluns, .loan de

"cti\, TC(KIul i Yktoria; dimarts, Dclfi
i T:'\;'"ila: dimecres, cl Nadal dc No..,tre

"cn\ or: .'\naqaria; dijous, Este\c i Dio

ni..,: diHndres, .Joan c\;\ngcliqa i Teodol.
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EI Joventut no ho havla dlt tot. EI Barca

tampoc. Epl ho demostreva, ja que fins al
descans havla aconsegult 24 punts, amb un

percentatge.del cent per cent en els vult lIan
�merits que va realltzar, quatre d'ells de tres

punts. EJ Joventut comenca a detensarmee
fort, lies personals cauen de part verdine
gre, perc Intel.llgentment Nolis. va alternant
els seus peons quallflcats. I en el rnlnut 25
s'acosta fins a un 74 a 70, desaprctttant tres
atacsconeecutlus. Pero Epl, desprss de des
cansar uns mlnuts, torna a entrar a la plsta
quan faltaven 12 mlnuts, amb elrnarcdor 79
a 76, I decide Ix la balanya a favor dels de ca

sa, I en UJl mlnut I mig posa el lIumln6s en
, un 88 a BO. Jofresa agafa el rltme del joc I

poc a poe col.loca el Ron Negrlta en opcl6
d'igualar, pero no pot acostar-se a menys de
clnc punts, mlnut.33 (95-90) I mlnut 34 i mig
(101·96). Aleshores el «super Epl» torna a fer
de les seves I com unlc baluart declslu-del
seu equlp posa la dlferencia. S'entra en els
cine utttms mlnuts del partlt amb un 105 a

96, abans que Epl cometl la seva quarta fal
ta personal. EI Joventut, que cornencava a

tenlr el parttt molt dlffcll, veu com el seu ex-
.

entreuador fa seure a la banqueta Epl, I quan
Alto s'adona de la seva errada, la Penya ja
era a un punt, 105 a 104. Faltaven dos minuts
I otnquanta-quatre segons per acabar. Epi fa
IIa i Stewart posa el marcadoren empat a 109,
a falta 'de clnquanta-dos segons. Errades
d'Epi, Solozabal de tres I Wiltjer fora de la
seva posici6 a prop de la cistella, forcen la

prorropa.
L'emoci6 esta posada, i a la prorroqa no

rnes un equip va anar a meso Pel Barca no

rnes jugava Epi, i ell no va decidir. La Penya
pujava, Housey comencava a poder a Wil_t
jer, Stewart a Smith -cap rebot-, i Margall
i Jimenez van- posar la dlterencla i sobretot
«Ia plnya», arnb majuscules, en anar amb
molt de cap tots els jugadors h�bils al rebot.

. No es donava opci6 al Barcelona a capturar
'cap rebot a la cistella verdinegra i va veure

com el partit se Ii escapava de les mans. I

Housey torna a decidir, a falta de 58 segons
posant el 115 a 120 definitiu. En la pressi6
Epi, Smith i Sibilio van anar a fora per perso
nals, i la Penya va classificar-se per merits
propis per jugar la final de la Copa del Rei.

Torna a repetlr-se la nlstorta de I'any pas
sat, pero amb una dlterencta que favoreix
molt la Penya: No se juga a Badalona, perc
sl a Catalunya.

JAUME J. VALLES

. '.

En la propera edici6 de ((REVISTA
DE BADALONA" oferira una mas
amplla informaci6 sobre la Copa
del 'Rei de basquet

Per'manca material de temps ens ha es

tat trnposslb a de donar la informacl6 adient
sobre la final de la Copa de: Rei, de basquet,
que anit van jugar Real Madrid iRon Negrita
Joventut, en aquesta edlci6 de REVISTA DE
BADALONA que porta annex el nurnero ex

traordlr lri de Nadal. En la propera edici6,
que v rata Ilum divendres vinent, dia 27,
s'hi i 1r� trobar una amplla informaci6

d'aqu ,t important esdeveniment esportiu,
tant en I'aspecte purament competitiu, en el

qual esperem que s'imposi la «Penyall, com
en I'aspecte orqanltzatlu, que ha estat desas-

tr6s. Realment, aquesta vegada,' els de «can

Barya" s'hi han «llult». Pensaven que pel sol
fet de pagar qulnze milions de pessetes ja
havlen de guanyar la Copa, I la verltat as que
els ha sortit el tret per la culata.

Evidentment, i alxo ja ho comentarem
rnes abastament en la propera edlci6, aques
ta ha estat una de les competicions coperes
pitjor organitzades de totes les que hem po
gut presenciar en molts anys. I pensem que
una entitat econornlcarnent poderosa com as
el F.C. Barcelona, 0 almenys alxo diuen, ha
via de donar una millor imatge. -A.C.

apllcant·se en. el marcatge a Smith, fins a JI
menez, que amb quatre faltes ha defensat
molt be Epl".

La conclusi6 general que treia I'entrena
dor verdlneqre de la primera jornada de Co
pa era clara: "NI nosaltres 01 el CAl erem
'comparses en la competlcl6. Fa temps que
vine dlent que en basquet d'avul en dla, al
nostre pais, tot es posslble». -J.F.

Aito:
«Sense ritme no .es pot.
guanyar))

L'entrenador barcelonista sorti dels ves
tldors atectat per la derrota que deixava els
anfitrions a la cuneta. Assenyata com a fac
tors claus l'absencla de ritme i I'escassa as

slstencia d'afeccionats al Palau:

"No hem labut Impoaar un rUme de joe
i ho hem aculat en tot moment, perC) lobre·
tot _en ela ultima rebotl olenilul del Joven
tut. Tambe enl ha mancat el calor dell nOI
tres seguldors, Iia verttat e. que per un equip
que eat6 acoatumat a jugar en -ollel de prea
sle», I'amblent d'avul ena ha perjudlcatlt. Alto
digue que va veure perduda la semifinal quan
nornes restaven deu segons pel botztnas, I
que la prorroqa era una consequencla dels
quaranta rnlnuts: «Durant el partlt hem tin
gut una falta d'actlvltat, comparallvament
amb un Joventut baatant lort en delenla, que
ens ha portat a la prC)rrogatt• La maxima preo
cupaci6 del tecnlc blau-grana, en aquells mo

ments,.residia en-fer un bon paper en la con
solaci6: "Ara no vult extreure conclullonl.
Nomes m'lntereala veure com jugarem da·
--vant del CAl. Als jugadora no ela he dlt rea

. en especial, ena hem donat la mb com sem

pre perqult hem de mantenlr·noa units, tant
en les victo,rtes com en les derrotes".-J·A.C.

Real Madrid, 100
CAl Saragossa, 96

La primera semifinal de la Copa del Rei
va ser ben estranya, ja que el CAl Saragos
sa, quan nornes mancaven dos minuts de [oc,
guanyava per 81-90 al Real Madrid, i va aca

bar empatant el part it, i perdent despres a la

prorroqa. D'altra banda, als vuit minuts de

joc, el CAl havia aconseguit un pari cal de
Miquel Nolis entrava ala sala de premsa 10-28, divuit punts d'avantatge, que en el des

satisfet i saborejant la victoria. assolida, sen- cans ja s'havien esfumat (44-44). En fi, ben
sepensar encara en el ql:le els esperava di- segur que mai mes el CAl no tindra una opor
jous. contra el MadrJd: I

tunitat tan .clara de superar el Real Madrid,
tfAmb una mica de lort ena hagueaalm que va jugar un encontre prou do lent. Nomes

pog�t eltalvlar II prbrroga, ja que hem gau- al final, quan «se la va jugar de tres)) iva en

dlt d'oportunltatl clarel per poder haver· -'Certar, pogue remontar un partit que tenia
guanyat el partlt en.1 tempI reglametart. La mes que di.ficil. -A.C.
clau de I. vlctbrla flnll en ell minutI luple:
mentlrla cree que cal bUlcar-la en la delen:
aa que hem reaUtzat. En general tOtl ell Ju·
SPldors han e.tlt deClllul, del de Stewart,
que a mlda que avan9ava 'el partlt anava

I .
.

Miquel' Nons:
((La detensa ha estat la
clau»

tents; 7/16 clstetles de tres punts; 21/26 tirs
Iliures llancats: 27 faltes personals. Un eli
rninat: Romay. Enclstelladors: Robinson (22),
Biriukov (7), Townes (20), Romay (2) i L6pez
Iturriaga (14), com equip inicial; Martfn (17)
i Del Corral (18).

\ CAl SARAGOSSA, 96.- 35 cistelles de 64 in
tents; 2/3 cistelles de tres punts; 20/25 tlrs
Iliures lIanyats; 23 ·faltes personals. Un eli
minat: Diaz. Enclstellados: Draz (15), Aleksi
nas (23), Riley (26), F. Arcega (23) i Llorente,
com equip inicial; i J.A. Arcega (9).

Arbitres: Sanchls i Betancor.

Marcadors parclals cada cine mlnuts: 2-14,
FITXA TECNICA: 15-30, 31-38 i 44-44 (descans); 54-52, 63-69,

. 77-77 i 92-92 (final). En la prorroga de cinc mi
REAL MADRID, 100.- 29 cistelles de 55 in- . nuts (100-96).
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Basquet: .Copa del Rei
(Semifinals)

F ..C. Barcelona, 115
R. Negrita Joventut, 120

Millor� impossible. A la final per merits propis.

EL CLUB NATACIO ·BADALONA

Desitja als seus socis i a tots els aimants del nostre
lltnral unes BONES FESTES

FITXA TECN ICA:

F.C. BARCELONA, 115.- (63-46-6).49 cistelles
de 73 intents; 7 cistelles de 3 punts de 16
tlancarnents: 10 de 17 tirs lliures; 28 faltes
personals; 18 rebots (4 ofens ius): Tres elimi
nats: Epi, Smith i Sibilio, tots en el minut 45.
Anotadors: Solozabal9, Smith 16, De la Cruz
2, Wiltjer 21 i San Epifanio 36, com cinc ini
cial; Seara 8, Sibilio 21, i Ortiz 2.

RON NEGRITA JOVENTUT, 120.- (56-53-11).
49 cistelles de 86 intents; 5 tirs encertats de
3 punts de 12I1an<;:aments; 17 tirs lliures con
vertits de 251Ian<;:ats; 22 faltes personals; 21
rebots (10 of ens ius). Sense eliminats. Ano
tadors:·Jlm6nez 15, Stewart 18, Vlllacampa
31, Montero 7, I HQusey 27, com clnc Inlclal;
Jofresa 3 I Margall 19.

Incldencles: Curiosament aquesta edicio de
la Copa del Rei, en la seva tercera convoca
torla de la nova etapa, que esta despertant
un gran tnteres, al camp el public no ha res
post. I es que el preu de les entrades i so
bretot I'hora del partits, a part de la seva re
transmissi6 per la TVE, hi ha influH molt. EI
partit de dimarts al vespre va comencar deu
minuts rnes tard, per la prorroqa de I'altre se
mifinal que s'havia jugat primer.
Arbltres: Monjas, (seqovla) i Arencebia (tiner
feny). Un gran arbitratge, amb -rnolta valen
tia i molts pocs errors i encara Ileus.
Parclals cada clnc mlnuts: 21·14,33·35,51·42
i 63 a 56 al descans;-74·70, 88·82, 105·96 i 109
a 109 com resultat al final dels primers qua
ranta minuts. En la prorroqa, 115·120.

J

;�duard lVIaristany sIn. Tel. 3,84 34 13

Comentarl: EI Ron N.egrita Joventut s'ha clas-'
sificat per a dispute la final de la Copa del
Rei en aquesta edici6, la tercera de la nova
era, al veneer en la semifinal al F.C. Barce
lona, a domicili, per 115 a 120, amb necessl
tat d'una prorroqa de cinc minuts. D'aques
ta forma I'era Nolis cornenca a donar els seus
fruits d'una forma realment sorprenent.

tensa superior a la de la Penya iamb un gran
percentatge de tir, se'n va anar endavant en
el marcador fir)s arribar a un 21 a 12 en el rnl
nut quatre i mig. Jimenez i Villacampa, amb
I'ajuda ofens iva de Housey, van. poder igu'a
lar el tanteig, i inctus el van avancar de tres
punts, 24-27, quan faltaven onze minuts pel
descanso I en aquest temps, la tercera per
sonal de Smith no es va notar, i I'entrada de
Sibilio i sobretot la de Seara, van impulsar
el conjunt d'Aito vertiginosament, fins arri
bar a un 49 a 38, cosa que obliga Miquel No-

.
lis a demanar temps mort per evitar que el
Barcelona resolques a favor seu I'eliminato ..

ria. Poc abans del descans, Jimenez, puertl
ment, va cometre la seva quarta falta perso
nal, i s'arriba al descans amb un 6� a 56, que
demostra I'ofensivitat dels dos conjunts.

I es que hi van haver tres factors molt irn
portants. La defensa plantejada per Nolis va
anar a rnes a cada minut del partit. Eis rebots
van decidir el resultat, sobretot els of ens ius
de la prorroqa. I, per uttlm, que cap jugador
de la Penya no es va haver d'asseure a la ban
queta per cinc taltes personals.

L'inici del partit va ser de domini lieu per
part del Barca, que poc a poc, amb una �de-

/
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"

• 3.9111tros a loS, 100 Km,
• Wrsiones 3 65 puMas,

IPEOtiEOT205 DIESEL

Ron Neg'dta·Joventut, 92
Claret de Las Palmas, 91

Resultats

Grup parell

Camp'ions de Grup� pero guanyant, per molt poc
CAl 5aragossa, 89 . Juver Espanyol, 85

R.N. Joventut, 92 . Claret, 91
Caja Alava, 73 . TDK Manresa, 88

Breoqan, 97 . Llcor 43, 90

FITXA TECNICA:

-

C. RON NEGRITA JOVENTUT, 92: (56 + 36).

36 cistel'les de 68 intents; 6 cistelles de 3

punts de 15intents; 14 tlrs IUures convertlts
de 181Ian<;ats; 18 faltes personals; 27

rebots

(8 ofensius). Cap eliminat. 'AnQt��or�: Mar·

gall 8 (4 de 12), Montero 4 (1 de 6);VJII'�9am.
'pa 24 (8 de 14) i Housey 16 (8 de 9) i'Stewart

17 (7 de 10) com cinc lntciak'Veelna 1 (0 de

2), Jofresa 16 (6 de 9), Abarca �.(1' de 4) i se-

ler 3 (1 de 2);
, ' ..

C. CLARET BOFILL de LasPalmas, 91: (45

'+ 46).33 cistelles de 60 in1e�.t.�,;.4 cistelles

de 3 punts de 9 intents; 21 tirs lliures con

vertits de 23 tlancats: 20 faltes personals; 24

rebots (8 ofens ius); Un eliminat: Morales,
rnl

nut 40 (92�91). Anotador�: Jones 26 (10 de 17),
Coestner 22 (7 de 15), Abadfas (2 de 7), Mo�

rales 33 (12 de 14) i Perez 5 (2 de 6), com ci nc

inicial; Bernal 0 (0 de 1):

Grup senar

Real Madrid, 97 . 'Magia Huesca, 69,
Cajamadrid, 69 . Cacaolat, 66

Clesa Ferrol, 86 . Forum Filatelico, 83

Barcelona, 121 . Estudiantes, 92

ler. I aquf, junt amb els canvis ordenats per

Nolis per fer jugar els no habituals, va ser

quan el Claret, ara, ajudat per les decisions

arbitrals, es va acostar en el marcador per,

nornes a 73 segons del final, avancar-se al

Joventut per un punt 9'0-91. Alxo va obligar
els verdinegres a estorcar-se el maxim per

que la victoria no se n'anes de Badalona.

Despres, cistella de Housey, i partit resolt.

JAUME J. VALLES

Per aquesta ra6 s'haura d'enfrontar al Barca

en una de les semifinals de la Copa del Rei,

per haver quedat el Barca segon de l'altre

grup.
EI partit no va tenir cap hlstorla, EI Joven

tut va sortir molt relaxat, i tot i aixo va treure

un lieu avantatge, ja en el minut 4, 9 a 2; avan-

'tatge que al rninut 12 ja era de 12 punts, pe

rc que una mica mes tard, en el minut 14,

obligava a Nolis a demanar el seu primer

temps mort, ja que els canaris havien redu'it

,Ia dlterencla a sis punts, 37-31. Cridats a l'or

dre, el ritme del partit i la superioritat de 1a

Penya es van fer manifestes a la pista, amb

decisions arbitrals Ileument tavorables. Pe

rc quan Ialtaven dos minut, el Claret va tor

nar a acostar-se en el marcador, i acaba la

primera part amb un 56 a '45, nou punts de

diterencia. Aquesta dlferencia va anar aug

mentant a la segona part, fins que Housey
va cometre la tercera falta personal, que no

ho �ra, i es substitun, en el minut 23, per So-

Arbitre: Escobar i Garate; malament, sobre

-tot I'auxiliar.
Consultorl de Medlclna Interna

Ora. ISABEL FORT I

ALMIAANA �
I

I

Parcials cada cine mlnuts: 15 a 10, 30 a 19,

39 a 31 i 56 a 45 al descans; 63-53,74-67,86-76

i resultat final.

r.

Comentari: Amb la victoria del Ron Negrita
Joventut en la darrera jornada de la primera
fase de la Lliga, as classifica campi6 de grup.

\ Dilluns, dimecres I divendres, de

6 a 8 a hores convingudes

Lalet�nla, 22. ant. 3' - 8adalona

Tel&lon �4 63 18
IARTICLES�

REGAL

i LLiSTES
NOCES ASISA, PREVIASA,

.

ASSISTENCIA SANITARIA
Wifredo, 105·

Tel6fono 384 11 56

VENGA A CONOCERLO A:
,

AUTO BESOS, S. A.
,Avda� Marqu6s de �ontroig, 126 Telf. 387 28 00

su concesionario PEUGIiOT
TAL.BOT
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Comentari de la jornada.
ESPORTS

F.C. 'Barcelona· Ron Negrita Joventut '

Magia d'Osca · Llcor 43
'

F.e. B'arcelona·R. N'egrita Joventut
Sernpre resulta dificil pronosticar que pot

passar en un enfrontament entre blaugranes
i verd-i-rregres, pero aquesta vegada encara

En memoria de
Joan Filba

Per tots es coneguda la gran activltat que
genera el basquet a casa nostra, tot hom se

gueix els clubs de la nostra ciutat, pero molts
s6n els que desconeixen el treball que es

porta a terme en les escoles badalonlnes. Es
precisament una d'aquestes escoles, el
Col.legi Badalones, la que ha organitzat el «I
Memor.ial Joan Filba», que tindra IIoc els pro
pers dies 27 i 28 de desembre, en el Pavell6

,

Municipal de la Plana.
Aquest Memorial cornpren dos trianqu

lars, un en la categoria cadet temenll I'altre
en la categoria junior masculf. Eis equips par
ticipants s6n: Licor 43, Joventut, La Salle Bo
nanova i Col.leql Badatones.

,

Creiem que aquesta es una bona ocasi6
per a retre homenatge a qui va ser un dels
jugadors rnes representatius del basquet,
com ria estat en Joan Fllba, al temps que po
dem descobrir l'altre basquet que es fa a la
ciutat. -C.B.

DIEPSA
Desplcho de In.ormacl6n

Impresarlal,', S .A.
c/. San Joaquin, 18, baJos

BADAlONA
Tlls. 389 56 12 _' 389 02 44

Contabilidades - Asesoramentc Fiscal
'y .trlbutarto - Seguros -

-, Oeclaraciones de Renta

ho es rnes, pel fet que ambd6s conjunts ja
s'hauran enfrontat en el mateix escenari
pocs dies abans, en la segona sernlfinal.de
la Copa del Rei. EI calendari ha volgut que
Barcelona i Joventut s'enfrontin en la primera
jornada de la serie A-1, la qual cosa segur que
no ha aqradata cap del dos equips.

Logicament, el favorit de la confrontaci6
es el club blaugrana, i no nornes pel fet que
el partit es jugui en el Palau. L'equip d'«AH011
es rnes complet i ofere ix, a la tlarqa, unes mi'
lIors garanties que un Joventut irregular, ca
pac; de les millors i de les pitjors actuacions.
En la temporada anterior, els badalonins fa
van dernostrar que tenen al seu abast gua
nyar al Barcelona en el seu ambient del Blau
grana, adhuc en un partit transcendent, com
en aquella ocasi6 va ser el desempat de la
semifinal de la Lliga. La llulta en els rebots
i I'encert del Barcelona en els llencament des '

de la Ifnia de 6'25 metres, seran dos punts
claus que poden decantar el triomf cap un
o un altre costat.

Despres de redactat aquest comentari
s'ha jugat, aquest dimarts, el partit de semi
finals de la Copa del Rei, entre el Barcelona
i el Joventut, en la pista del primer, que ha
acabat amb la victoria del conjunt badalonl
per 115 a 120.

Magia d'Osca,' Licor·43

EI conjunt licorer ha d'intentar assolir
com rnes aviat rnltlor una de les prlmeres,

quatre places de la serle A-2, per tal d'evitar
qualsevot tipus de sorpresa desagradable. I
per aixo res rnlllor quecomencar la segonc
fase de la Lliga amb un triomf a domicili, er
la di,ffcil pista del Magia d'Osca.

Latasca no sera facil'pels homes de LO
pez AbrU, ja que el quadre araqones esta teo
nint unes bones actuacions davant del seu
public, pero els de Santa Coloma han.de de
rnostrar que tenen piantltla mereixedora dE
la serte A-1 i que, per descomptat, s6n rnes
conjunt que el Magia.

Dels aragonesos cal destacar, com sem

pre en aquests equips modestos, la seva pa
rella d'estrangers, aixi com els llencaments
de tres punts de «Charly» L6pez Rodriguez
que fins ara es el maxim anotador de la Lli
ga, des de la Ifnia de 6'25 metres.

ANTONI CASTELL�

o + 401 = 401
40 + 436=476
26 + 229 = 255
23 + 2'71 = 294
29 + 423 = 452
29 + 404=433
21 + 292=312
11 + 39 = 50
8 + 22 = 30

13 + 54 = 67

Patroclne
EL TROFEU At JUGADOR M�S REGULAR DEL CLUB·
,JOVENTUT, INSTITUT! PER REVISlA 'D� BADALONA�

Punts J:ldici

@
IH'iJ-mlfiil

Jugador Minuts jugats
Jimenez
Stewart
Jofresa
Margall
Villacampa
Housey
Montero
Soler
Abarca
Vecina

o + 232 = 232
17 + 214=231
16 + '81 = 97
8 + 138 = 14.6

24 + 256=280
16 + 152 = 168
4 + 107 = 111
4 +, 18= 22
2+ 16= 18
1 + 16= 17

o +' 90=90
8 + 85=93
8 + 80=88
4 + 76=80
8 + 88=96
7 + 87=94
5 + 85=90
5 + 19=24
4 + 13=17
3 + 15=18

VINE A ESQUIAR I' PASSA-T' HO GUAl!
tntorrnaclo inscripcians

GIRAMON
Agen9i� deViatqes

Gw.t!(, '�l\! .�, ,. 'l�l
'to' '3t{3 '),1 "

Neu assegurada.
Cada diumenge.
Arnb autacar.
2 hares de monitor· gratis.
Yiatge + tortait =. 1 .850 ptes.

AJUNTAMENT DE

8ADALONA
Area de Cultura Joy.

.
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La Se.gona· Divisi6 al dia

Normalitat absoluta en la dotzena [orria

da de la Lliga de Segona Divisi6, en la qual

venceren cine equips locals i nornes r10s vi-I
sitants, un d'el!s I'Sferic, a la pista del C.P.

Sant Josep. EI Montgat, derrotant cornoda

ment La Salle Ma6, segueix al capdavant de

la classtticacie. empatat a punts amb el Valvi

Sant Josep, l'Steric i el Sant Cugat.

EI Centre Parroquial Sant Josep norne s

poque presentar una minima oposici6 a l'Ste

ric durant els primers vint minuts de joe. qeu

eonluiren amb 45-50. Eis locals van acusar

el fort mareatge de que fou objeete Angel Zu

daire. que nornes aconsequi dues eistelles

aillarg del partit i cine punts Iliures. AI final

I'Sferie, amb un incommensurable Gordillo

(28 punts), va anar augmentant les dileren

eies fins el 73-99 final.

La Unio Esportiva Montgat no tinque ri

val en el La Salle Mao, al qual guanya tacit

ment per 99-56. Eis quaranta-tres punts que

Ii treque a I'equtp menorqui representen el

mareador rnes folgat aconsequit pels deixe

bles de Sito Ganga al Ilarg de la temporada.
I

Deiern la setmana passada que lAndorra

(tres derrotes en els ultirns quatre partits) e s

tava travessant per un important sot. Dones.

be. dissabte dernostra que lha superat gua

nyat lHorta per ...

137-451 Vuitanta-tres punts

de dilerencia que parlen p.er si sols. Entre

Oleart (34 punts) i Farfan (38) van marear di

,SERVICIOS Y
MANTEN IMIENTOS.

Conservacl6n y limpleza de LOCALES, FABRICAS, OFICINAS,
ESCALERAS COMUNITARIAS, etc,

Llmpleza de moquetas y afinaoo, y crista!lzados de terrazos y rnarmoles

, Luna, 37-39 . Tel. 384' 04 31 - BADALONA
.

• Persianas de todas clases

·Cortinas LOUVERDRAP

-Toldcs y cortinas de lona

•Reparaciones

Eugenio Espiga
Alfonso XII. 76

Tel. 387 40 94

·ACUPUNTURA

T factament per a dolors

reumatics. artrosi, obesitat..

cetateas. migranyes
\

Informaci6 de:

baixos

·Sueca
·Sueca-Ritmica
·Rftmica

-JIZZ
•Ballet
·Judo

•MASSOPUNTUAA

Tractaments per a cervicals i

lurnbars. ciatica. deformacions

columna.

10 a 1 mali

i de 5 a 8 lard a

Tel. 383 14 03 BADALONA

vuit punts rnes que tot I'Horta junt. Sense

comentaris.

EI Manresa no poque parar el Sant Cugat,

que vence a la pista del Sages per 69-74, Mal

grat I'apretat mareador, els
vallesans sempre

'dorrunaren el «match».

Per la seva part el Valvi-Sant Josep, amb

rnes dificultats de les previstes, es dssteu

del Mollet per 89-79. A manea de quatre mi

nuts per a cloure's t'encontre, els visitants

s'aproparen en el mareador (74-71), pero no

sarriba a eonsumar la sorpresa. Gainza (28

punts) i Pauli (27) foren els millors-artillers

dels gironins.
A l'Hospitalet, Cosme Toda i Pineda es

ltancaren a l'atac aeonseguit uns guarismes

poe habituals a la eategoria: 120-109, Un par

cial de 28-0 en uns moments de gran joe del

riberenys avancaren la sentencia. Pinero,

amb 37 punts, fou el maxim realltzador.

EI La Gloria quanyactarament (114-82) un

Premia que porta tres derrotes eonsecutives.

Sanemeterio, Sastre i Sanso (78 punts entre

els Ires) foren peces fonamentals per abatre

els homes que dirigeix el badaloni Josep Ma

ria Melendez

Classificaci6: Valvi-Sant Josep, Sler!c.

Sanl Cugat i Montgat, 21 punts: Andorra, 20;
Manresa i Pineda, 19: La Gloria, i Premia, 17;

Mollel i Cosme Toda, 16: Sant Josep i La Sa

lle Mao. 15: Horta, 14.

Diumenge finalitza la primera volta amb

un inleressantissim Sleric-Montqat que aiu
clara a definir posieions. Eis montgatins es

Ian en ralxa i porten cine victories eonsecu

lives: I'Sterie e sta irnbatut a easa. Per tanto

sera un duel obert a qualsevol pronostic. EI

'Sanl Josep. per la seva part, anira a Pineda,

una pista difieil on ja han ensopegat t'Andor

ra I el vatviSant Josep.

JOSEP-ANTON COVES

CAMP DE L'AVINGUDA DE 'NAVARRA

Diumenqe dia 22 de desembre,
ales dotze

BAoA,LONA - GAVA

,,�
RECAMBIOS

ESPECIALIZADOS

Frenos

S ervof renos·

Suspensi6n
Embragues

Baldomero Soli, 202 ..204

TI" 388 68 101 BADALONA



ARBITRE

REVISTA DE BADAlONA 20-12-S5

.,j

, .

/1
'

f��SNOU: Salido; Besald'uch (Garcia), Pastor,
Puigcerver: Granados, Manent: Da Silva. Ci
rera, Diego, Puertas i Barris (Labordai.

BADALONA: Fausto: Xavi, Andreu. Rodr i: Ma
riano, Luis: Narciso, Rovira, Machado. M u

noz, Antonio (Prats).

\ Dirigi aquest partit el col.legiat c at ala

Angel Garri'g6 Carrera, ajudat ales bandes
per Luis i Mateo. Molt mala actuacio la se
va, doncs a la primera part fou un juqador
mes del Masnou; i despres del de scans va

sortir amb les targetes flies mans, i cornen

(fa el festival. Ais seixanta minuts. Andreu a

la caseta; el va sequir. als seixanta-cinc mi

nuts, Puertas i deu minuts mes tard Diego
Tarnbe foren amonestats Mariano i Cir er a.
perc l'arbitre va deixar de senyalar unes eta
res mans dintre de larea. fetes davant seu

INCIDENCIES
Una matinal quasi primaveral. Terreny dc

joe molt sec. La millor entrada de la tempo
rada, degut al desplac;:ament de molls baeld
lonins al Masnou.

J.

t·

[I

r- EI partit de diumenge

Badalona · Gavas

Aquest diumenge visitara el camp de

lavinquda de Navarra el cuer Gava. que o s

ta desesperat per sortir del pou EI Badalo

na, degut a la seva derrota de diumenge pas
sat davant del MasJ}ou, queda com sub-cuero
o sigui que veurem en disputa els dos utt.rns

equips de la classificaci6. Cal esperar i de

sit jar, una victoria badalonina. -P.S.

I'
El P'ARJlT

Podriern dir per cornencar aquest co

rnentari. que el Badalona no va saber qua
nyar: Ii van sobrar oportunitats. ja que va te
nir el Masnou tancat dintre de la seva area
durant trenta mi nuts. Les oport un itats me«
c+are s foren per Munoz i Luis. que sols (j�I_
vant de Salido varen fer el rne s dif icil. t rr ar
la pilota Iora.

Tarnbe cal destacar la gran ac t uac io (Ie.:
Salido. que va salvar gols cantats EI Masnou
va demostrar que la seva torca la te en la so
va I inia defensiva. Per part del Badalona cal
destacar Rodri. el millor: Fausto i Mariano
per part del Masqu. Salido. Pastor. B('s;!l
duch. Puiqcerver i Manent

Poca cosa cal afeglr sobr e aque st petrlll
que va ser daquells que farien avorrir 01 ful
bol. Nemes va ten I run x IC dernoc 10 q U:lrl (·1

Badalona va decrdir de busc ar l'Olllp,1I �)('Il

s e sort ru puntena 101 sha de dlr

El GOl

En el nunut 33. Ilancarnenl Ilarq dr' Pd',
lor. recull la pllola Oct Silva. que satva I f'li

trada de Xav: I aruba tins la Iirua elf; tons Cr-t
Ira arnb tore a Dicqo sobr e la rnar>-? Ilt�rl(<i
un furl trot I Faus to para sense broc.ir Pr-r. ,

Bam", ('ilVI(j lit pil(;I,! (II tons ejp 1,1 ;)(Jflr"ld

PER·E SORIANO

PRESENTA LA TRAVESSA
22 desembre Jornada 17

1 - R Celta - R. Gij6n
-

.2
2 R Madrid - R. Sociedad _ _ 1
3· R Valladolid - R. Betis. _

__
1

4- - Cadis - Valencia ... __ X 2
'J Barcelona - Espanyol ,1
Ii l+er cules - R. Santander 1

7 Sovilla - R. Saragossa. . .1
d At. Bilbao - At. Madrid. 1 X
r) AI Osasuna - Las Palmas . · .1

10 - S(:slao - Mallorca. 1 X
11 MCllaqa - Sabadell . 1 X
P Cistell6 - Cartagena. · .1
1" n MLHcia - R Huelva.

·
.1

1.: r,lt);!r;c:to - 0 Cor una · .2

Pietat, 4 i 7
Tel. 384 10 53

I
I

Mes informaci6

Venta y Reparacion
Servicio oficial

'

SUZUKI

�.NT."'.
Talleres

-Nelkim

LaND RIlVER

esportiva

ala pag.27

--a los profesionales--
Avdl. President Companys 202-206 Telt. 395 01 53 BADALONA

Reformas del hogar
I nstalaciones completas de cocina

y cuartos de bano
Y AHORA

INSTALAMOS su parquet can tarima flotante I can todas
las ventajas, stn obras I sin olares y sin tener que salir

de su casa.

CI CRUZ, 35
Til. 314 II 01

Garantia barniz 15 anes
BADALONA -

Facilidades de pago
-

Presupuesto sin compromlso

APRENOUI MECANOORAFIA
EN 28 HORES

METODES AUDIOVISUALS
AMB PLAFONS ELECTRONICS

A

.Meca Rapid
Francesc .Layret, 163 - enUo.

.

Tel. 384 07 92
,BADALONA
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Paaa pelfcula: 4'10 - 8'20 ·.8'30 • 10'40

.. _
.

,----------------.1
Tel. 389 13 42

__
C_I_D_8_V_e_:r_b_e_D_a ._,_ A partir del 23

't

�.Ia". p., u" �<'I
FJUJeaatl FtJ't (Ut �t"ftle.

,49U« eaU.,. p-"'" "" ... ,,,a,
d",,,,,dbD"'{)&s7'K/{7�.tO

WALT DISNEYPICTURES presentaTARON YELCALDERO MAGICO

ProducidaenAsociaci6n con SILVERSCREEN PARTNERS"

� Basada enThe Chronicles ofPrydaln Serles.de LLOYDALEXANDER

� �o''''''TEcHNlcrn!uslca':'��!'':'!,?;��RSTEIN DOLCOlBYSTE�E� !.

I I
Tel. 389 28 73 .

CinePicarol -. SALA a
� par-tir del io

Una princesamedieval.
Un visitante de las estreDas.

EDos se aman pero sus atmosferas se oponen.

KlAt;S Kl.'iSKl . HARrE\" KEITEl

ProdudclaI' DiriglclaP'"

FERNANDO COLOMO

OO! DCU'YllmOED !'

Sant Isldre, 1,5 - te,ls. 389 � 58 • 389 49 89 -. BADAlONA

Clrrer deIs Arbres. 10·12 - Tel. 3894816 - BADALONA

',(�stril, 151 • Tel. 2550246 - 08025 BARCELONA
GARCIA MAZO, S. A

.La mayor selecci6'n en a.rtfculos para, vuestra lis'ta de b�das, todos ellos.

es�ogidos, seleccionados y pensados para vuestro futuro. h.ogar � ,

.�
..

'
.

·INFORMAROS DE NUESTRAS NUEVAS CONDICIO'NESt

,

' �L
J ,'.;, -i.



f ':�'�n�Badaloni alPalau de AI Circol Catohe

";.t/f�l�/�trt� t' I
. EI geni sense nom",'��..on.��.MS.J"_',Jl�1 _��a a ana '

EI Concert de'l'Oi'fe6 Badalonf al Palau
de la MUslca Catalana, el proppassat dijous,
va ser refrendat, lubratnat, per un public
nombr6s I expectant que ocupava tota � pla
tea I part de lea llot.ea. Un pubJjc rigor6s
i i�Xiaent que aplau"ia llaraament com do
nant.elseu veredicte just i f.vorable a l'ac
'tuaci6 deJa nostra massa coral; eren els es
pectali$�es:" �directors, -meetres, cantaires
d'altres corals, critics, mUsicaferi�s, que se

gueixen amb Interes aquest ciele de concerts
al P�au_;. Perb tam� un public anim6s i
en fervorit , que s6n «els nostres» -socis,

L'Orfeo al Palau de
la Musica.

Invitats per l'Orfeo Biidalcli{', dijous pa
sat varem assistir al Palau de laMusica Ca
talana, de Barcelona, per escoltar el concert
que oferia amb motiu de la seva participa
cio en el primer cicIe del Cant Coral. Molts
badalonins i tarnbe cantaires d'altres corals
vareh donar l'ambient cerimonios a aquesi
concert i ornplenaren la platea del Palau. Pel
aquesta ocasio l'Esther Martells, al front de
la massa coral de l'Orfeo Badaloni, va con
feccionar un programa amb cancons de po
lifonia religiosa i profana, romanticisme,
cIassicisme i canco tradicional. Un progra
rna ben escollit, en el qual la variacio de te
mes i la qualitat de les melodies varen ser un

punt cIau perque la seva actuacio fos del tot
un exit.

Sens dubte que als cantaires de.l'Orfeo,
posats el bell mig de I'escenari del Palau, els
va fer sentir-se responsables com maio Na
turalment, com un cantaire comentava, aixo
els imposava. La disciplina en formaci6,
I'atencio ala directora 1 el can tar amb el cor,
varen fer vibrar els-oients. Conforme ana

va avancant el concert, el public tambe s'hi
integrava mes, els seus aplaudiments ho de
mostraven. Magnifica la intervencio de Jau
me Arimont, sots-director de la massa co

ral, comandant el «Quan sera», de W
�
L.

Dawson, adaptacio de Joan Soler i Amigo;
tam be a l'wEloquencia», de J. Haydenm,
Esther Martells ens hi va fer participar ple
nament. I la «Aurtxoa Seaskan», de Olai
lola, una canco del Pais Base en la qualla
solista Victoria Freixa va donar-nos tota la
seva sensibilitat. Quins aplaudiments! Per re- -

cordar, oi, Victoria? I «Muntanyes del Ca
nigo», i «Les fulles seques», i «La sardana
de les menges» ... Un concert que quasi va
durar una hora sense interrupcio, i que a tots
ens va semblar curt. EI public demanava un

«bis», per<) les Uums del Palau s'apagavan
perque el seu escenari bavia de donar pas al
muntatge dels «1oglars».

L'Orfeo te un altre fet a la seva historia
per a recorda", i cal apuntar, una vegada
mes, que te un 'public fidel que sap valorar
tot el que v�u que cada vegada-va creixent
en les seves actuacions.- J.G.

amics, simpatitzants de l'Orfe6,
badalonins-; aquests comencaren amb un
cor comprensiblement petit, enjolit, amb
l'angunia de veure'ns a l'escenari impressio
nant del Palau, esperant que f6ssim capa
cos de sobreposar-nos a aquell repte. Eis
cantaires tambe la tenfem, aquesta angunia,
que es barrejava amb un respecte davant la
majestat deilloc, del seu art, de la seva his
toria; la nostra humilitat es barrejava amb
una fermesa i una conflanea en nosaltres ma
teixos i, sobretot, en la direcci6 segura i de
cidida de l'Esther Martells -geni i
figura ....-; perque, ames d'aquestes sensa

cions que a qualsevol impose, el Palau te una

acustica tan precisa que traeix el mes minim
error 0 titubeig, que no perdona.

Pero, In cracelldo, el cor dels cantaires
i les cares que nosaltres veiem fites en la nos

tra actuaci6, es va anar eixamplant fins a

fruir sense el mes lieu temor d'aquell esde
veniment que convertial'Orfeo Badalonf en
protagonista al Palau de la Musica Catala
na. Un senyor gran, que porta anys i panys
ienint cura d'aspectes de muntatge i orga
nitzacio mecanica del Palau, va confessar
nos, al final: «Vaig haver de treure el cap,
mes d'un cop, per la porta lateral de I'esce
nari -i si que jo I'hi veia i, tot cantant, pen
sava: i ara que hi ve a fer, aquest!-, per
que en certs moments el cor em dava un salt
afigurant-me que qui estava sentint era l'Or
fe6 Catala en els seus temps millors», Per
a mi va valer tant 0 mes aquesta confessi6,
feta amb una veu un xic trencada, com l�s
atinades observacions de mestre de Leopold
Mass6, president de la Federaci6 d'Entitats
Corals de Catalunya, que era alia, amb gran
interes i sentit critic, a escoltar-nos.

Per l'Orfeo Badalonf, la nostra presen
cia a I'escena del Palau era tambe una pre
MIld. caltunl de Badalona, a la que s'afe
gia la companyia del nostra public com una

PreMacla popular, la que ens fa «sortir a

guanyar» a tot arreu on anem. Badalona,
doncs, va ser al Palau, els cantaires i tambe
aquells selecta representaci6 de la ciutada
nia. Cap de les altres corals que en dijous
anteriors havien actuat al Palau en aquest
ciele de concerts, no va omplir ni de bon tros
la platea com nosaltres -i hi havia un Or
feo de Sants, i un Laudate!-. Per la vostra
presencia constant al voltant nostre, pel vos-.
tre escalf, per la confianca amb que ens

acomboieu, pel rigor amb que tambe sem

pre ens exigiu, amics de l'Orfe6, gracies!

JOAN SOLER I AMIGO
President de l'Orfeo Badaloni

Dins dels actes d'homenatge al gran mag
badaloni «Li Xang», dissabte passat, en ses
sions de tarda i vespre, la Conselleria de Cul
tura va presentar els components del grup
«La capsa magica», amb el seu espectacle
«El geni sense nom». Un text elaborat in
sulsament per donar pas a uns pocs jocs de
rnagia, efectius pero faltats de la gracia es

pecifica per a il.lustrar-los com es mereix.
Musica en viu i uns bons efectes de Hum.
L'espectacIe es va salvar gracies a la inter
vencio personal de «Li Xang», en una col.la
boracic per a presentar de manera neta iamb
personalitat diferents dels jocs de mans que
ell ha portat per tot arreu, entre ells el de
fer desapareixer en un segon una persona,
a la vista del public. Naturalment, els aplau
diments entusiastes de la vetllada varcn,
adrecar-se a aquest rei badaloni de la rna
gia, i que cal dir, que va valer la pena no

mes per veure'l a ell. -J.P.

La Ratonera

EI Pia d' Accio Cultural de «La Caixa»
acostumava a portar una serie de represcn
tacions i grups de reatre forca ben escollits
cosa que ultirnament no succeeix. Un dels
ultirns casos es va comprovar diumenge pas-

'

sat, amb la presencia del grup «Arrels», de
Roda de Ter, uns components disciplinat s.
pen) amb manca de recursos escenics, encara
que els personatges estaven pen moguts dins
l'espai escenic.

La versi6 de la famosa «Ratonera»,
d' Agatha Christie, que va oferir aquest grup
en traduccio al catala titulada «Els tres ra

tolins cecs», presenta uns personatges bas-
/ tant desdibuuixats, i que els actors que els
interpretaven mancaven d'un desenvolupa
ment real; se'ls notava tensos, inclus alguns'
d'ells afectats i baix de to. EI climax que re

quereix l'obra va ser fals, Ii faltava caliu, i
el public no va entrar en la historia.

Maria Angels Colomo, Joan Parera,
Lluis Camps, Maria Dolors Parrarnon, Jo
sep Serra R. Ester Turu, Ramon Solerdel
coil, Josep Torra i les veus de Mireia Soler
delcoll i Ramon Corominas, varen cumplir
dins d'unes possibilitats que creiem que po
den superar. La direccio de Ramon Coro
minas va limitar-se, com deiern al principi,
a moure be els personatges. -J.P.

-c. P. Sant Josep '8adalona
Diumenge I 22 de desembre
Ales 12 del maN j-j} Jarda --,'

GRAN ESTRENAt;�._
de I' extraordinaria i fantastica pel,lic�:t�:francesa de dibuixOS
animats i en colors, creada pel genial,dHiulx�rt MOEBIUS

ELS AMOS DEL- TEMPS

,')
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Cine NOll
Mar 23 - Telf. 389 25 09

SANTACLAUS
Norteamericana. Director: Jeannot Se

wac. Interpretesr Dudley Moote y' John

Lithgch. Comedia. Color.
•

I '

La pareja forrnada per ellefiador Claus

y su esposa Anya se lamentan de no haber

tenido hijos. Su sorpresasera grande cuan
do sean rriilagrosamente transportados al

Polo Norte donde una multitud de elfos ca

pitaneados por 40 venerable anciano les co

muniquen que viviran eternarnente para re

p�rtlr juguetes, cada Navidad, a los peque

fimes del mundo entero. Convertido en San

ta Claus, el antiguo lefiador decide coger un

ayudante, Patch un vivales cuyos moderrros

metodos de organizacion estan a punto de

arruinar la reputacion de Papa Noel. Des

pedido por este, Patch se traslada a Nueva

York, en el mundo real, para probarse a si

mismo su autentica valia. Alii se encontra

ra c�n Joe, un huerfano de diez anos, que

calleja por la ciudad; Cornelia, una nina rio

ca que vive, com la sola compafiia de su ni·

nera, en una enorrne mansion y el malvadc

tiastro de la pequefia, B.Z., un f'abricanu

sin .escrupulos que intenta vender juguetes
pehgrosos a .ninos inocentes.

Cine Picarol - 1

Placa de la Vila, 5 - Telf. 389 29 73

A partir del dia 20:

REGRESO AL FUTURO

.

Director: Stever Spielberg. Interpi \.iI.,·S:
MIchael J. Fox, Christopher Lloyd y Lea

Thompson. Aventura. Color.

Tic, tac.fic.fac.Ltodo comienza en una

cas� Ilena de relojes, que en plan chapuza,
la nenen totalmente automatizada. Es el ho

gar del extravagante Doctor Emmet Brown.

Un chico, Marty, va a verle y no encuentra

a nadie. Mas tarde va a una actuacion de

Rock a la que se presenta y es rechazado.

Marty pasea sus penas com Linda, su novia

de siempre. Vuelve a casa y se encuentra con

el deprimente espectaculo de su padre, Geor

ge, un hombre cobarde que no.sirve para na

da. Su madre, Lorraine, una alcoholica em

pedernida. Su hermano, en paro, y de su her

�ana, que solo piensa en comer. Marty es

ta desesperado cuando recibe una lIamada

del Doctor que le cita en un desierto apar

camento. Aillegar descubre un coche extra

no, lleno de tubos y aditamentos. EI Doc

tor Ie explica que el coche es en realidad una

maquina del tiempo, que puede proyectar

se al futuro y al pasado.

Cine Picarol - 2

A partir del dia 20:

EL CABALLERO DEL DRAGON

Espanola. Director: Fernando Colomo

Interpretes: Klaus Kinski, Maria Lamor ;
, Miguel Bose. Aventuras. Color.

«EI caballero del dragon», narra la his

roria de un extraterrestre, IX quicn, encar

gado de una mision cientifica, llega a la Tier

ra en plena Edad Media, justo en el momcn

t<? en el que un viejo alquimista, Boccius, de

dlca�? ala busqueda de la denominada «pie
dra f ilosof'al», realiza un con juro con est a

Iinalidad. La luz de la nave extrarcrrestrc ha-,

cc creer al alquimista que SlIS experiment ox
han dado resultado. mientras que cl pueblo
crcc que cl artef'acto es lin dragon que hav

que climinar.

'

BADALONA VA DE ESTRE'NO
A PARTIR DEL OIA ,20, EN CINE PICAROL-'1

,"II- - '

'

, t,'�In-:I) l�ll:X,AII( ),Al I'I( 'n IU"

STEVEN SPiElBERG I'resenta

lila �icii1 de ROBERT ZEMECKIS .:

NUNCAUEGABA A TIEMPO A ClASE
NO_llEGABA A TJEMPO PARA CENAR:
HASTA QUE UN DIA DESAPARECIO DE
SUTlEMPO.

,.

,

/

Cine Verbena

Mar, 20 - Telf. 389 13 42

Dias 20, 21 y 22, continua el gran est reno

LA MUJER EXPLOSIVA

A partir del dia 23

TARON Y EL CALDERO MAGICO

Norteamericana. Directores: Ted Ber

man y Richard Rich. Superproducci6n Walt

Disney. Dibujos animados.

«Taren y el caldero magico» es una fan

tasia epica basada en la serie de cinco obras

de Lloyd Alexander «Las cronicas de

Prydain», saga heroica de un rnuchacho lla

mado Taron que tiene que impedir que el

malvador Rey del Mal se haga com el poder
del Caldero Magico, una misteriosa fuerza

capaz de gel}erar un ejercito de guerreros 50-

brcnaturales. A Taron Ie ayudan en Sll bus

qued� lin mal:avilloso grupo de nucvos per

sonajcs, la princesa Elena, una criatura pe

luda Hamada Gurki, LIn trovador viajcro lla

mado Flcwdur Flam, cl cerdito ciarividente
Jamonin y un trio de estrafalarias hrujas lla
madas Olguina ,

Ondina y Oruina ..

Circol Catolic

Diumcngc, dia 22, mali ados quarts
d'onzc: FESTIVAL DE «I.'A
BADALONENSE».

Dia 25, a lcs nou del vcsprc: TV. ('I R-

COL SHOW-85.
.'

Dia 26, a dos quarts de sis: EI,S

PA:-, fORETS.

Orf'eo Badaloni

Diumcngc, dia 22, a lcs cine de la tarda

ELS PASTORETS.
'

_

Dia 25, NApA!., a Irs dell del vcsprc.
Dia 26, a lcs vurt de la i arda: AQLJI. .. CAP

1 CLJA!!! 10 ANYS DE SHOW.

Museu �unicipal
Diumcngc ,

dia 22. a lcs "i" de la lard;1

CONCERT I.IRIC, amb l';lClll;ll'i(\ de des

lal:al" C:lIlI:lIlI",

Centre de Sant Josep
Diumcngc, a lcs dotzc del miudia i a lc:

"i" de la tarda, RIAI.LES BADAI-,o'NA pre'
<cnt a I'cvi rcna de 1<1 pcl.licula de dihuix o:

ITS A;"'1OS D[1. TD)PS,

Di;! 2(1, ;\ do" q ua rt-. de set: F.I.�

P:\SHW[TS.

Sardanes

Diumcngc, dia 22, a Irs onze del 'mati
audicio i ballada ell' SARDANES, a La Pia

na, arnb ]C" cobles MARINADA i BADA

·,I.ONA, Or ganmir.:u «Ba da l o nt

Sardanist a».
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DISSAOTE

.•
-

10.45 Matinal a TV3: Juvenil i infantil, i
descans.- 15.30 Avanc informatiu.- 15:35 EI
mon magic del Magic Bruffi. «La barretina
del ninot de neu».- 16.00 Els barrufets.-
16.30 Dibuixos animats: «Superman».-
17.00La dona bionica: «La bessona perillo-

°

sa» (11).- 17.45 Carrilets: «Viatge a Tras-Os
Montes».- 18.30 Digui, digui ... - 18.45 La ru

ta de la seda: «EI pais dels cavalls que volen
com el vent».- 19.45 30 Minuts.- 20.30 Te
lenoticies vespre.- 21.oq Voste jutja, progra
rna i dirigit i conduit per Joaquim Maria
Puyal.- 22.30 Pel.licula: «L'estafador». (II

° matatore). 1959.94 minuts. Director: Dino
Risi. Interprets: Vittorio Gassman, Anna
Maria Ferrero, Dorian Gray. Gerardo i la seva
dona Analisa reben la visita d'un home de confianca que
cis vol vendre uns canelobres de plata. Gerardo els can
via per uns de falsos mentre explica la seva carrera d'es
rafador. Del seu primer fracas a conscqucncia del qual
el van ernpressonar , fins ales cstafes rnes cnginyoscs, en

les quais Gerardo va rcpresentar cis personatgcs rues in-
° crcibrcs, com, per cxcrnplc, un general. d'aviacio, un

«blusson noir» i, fins i 101, Greta Garbo.

DlUMENGE.

10.45 Matinal a TV3: Concert: Josep Carre
ras (Enregistrat el dia de Sant Esteve de
1983, al Liceu), i descans.- 15.30 Avanc
informatiu.- 15.35 EI Rei Artur.- 16.00 La
pel.licula del diumenge: «La ciutat subma
rina». (City beneath the sea). 1971. 98 mi
nuts. Director: Irwin Allen. Interprets: Stua
rat Whiltman, Robert Wagner, Rosemary
Forysth. Joseph Cotten. L'almirall Mid1ael Matl
hews, confundador de la ciulal subrnarina «Pacifica»,
hi torna quan Ii dem3_!1a el president. Ha de conslruir
cn vinl-i-qualr� hores una gran cambr.a cuirassada, quc

. scrvira per guardar-hi I'or de FOri Knox, ja quc se'n prc
vcu la destruc�io a causa d'uns tcrralrel1101s. Tambc ha
d'acollir totes les existencies d'«H-128», la fonl cnerge
lica mes coneguda, mes efectiva i l11es perillosa. Un com

plol per robar I'or i eI boicol dels cientifics son cis I!rcus

problemes amb que s'ha d'enfrontar Matlhews. Pcr0 lOIS

aqucsts problemes queden mininltzats quan es dcscobr('io\
quc un asteroide molt pesat xocara contra «Pacifica» i,
pcr tanl, cal evacuar la ciutat..- 17.30 Switch.- IS.30
Plats de nata.- 19.00 Stan Laurel i Oliver
Hardy.- 19.30 Com es la realitat: «En aqlles
ta posicio».- 20.00 Vida salvatge: «La Ilei
dels mandrils».- 20.30 Telenoticies vespre.-

} 21.00 Kiu i els seus amics: «Adell Kitl».-
21.30 Dallas: «No, es bo precipitar-se».-
22.30 Serie d'humor: «L'tlltima can<;o».-
23.00 Gol a Gol: Programa informatill d'es-

\ ports, amb I'actualitat del cap de setmana.

\

DILLUN�, dia023

13.30 Avan� iiriform�'tiu.- 13.35 TV3, sego
na vegada.- 14.30 Telenoticies migdia.- 15.15

D�nci� Days (cap. 74).- 16.00 Digui, di
gut .... 1 descans.- 19.00 Avanc informatiu.-
19.05 Pobles de Catalunya: «Aitona».- 19.15
Fes Flash.- 19.45 Elllibre Guinness dels re
cords mllndials.- J.15 Concurs.- 20.30 Te
lenoticies vesprc ° :1.00 Inforrnatiu cinema:
Direccio i conduccio: Jaume Figueras.- 21.30
Cinema 3: «On es el front? (Which way to
the f.ront?): 1970.96 rninuts. Director: Jerry
LeWIS. Interprets: Jerry Lewis. Jan Murray.
John Wood. Steve Franken. A l'hornc mcs ric
eel man, Brendan Boyes III, l'cxercit cl rebutja i ell de
cidcix crcar-sc'n Lin. Arnb Ire'; cornpliccs cs sotrnct a 1111

curs accclcrat d'instruccio milirar i sc'n va al front d'Ira
lia per a vuplantar cl rnariscal Kess('lring.- 23.30 Ar
senal: «Play-backs».

DIMARTS, dia 24

13.30 Avanc informatill.- 13.35 TV3. sego
na vegada.- 14.30 Telenoticies migdia.- 15.15
Dancin Days (Cap. 75).- 16.05 Aula visual
i descans.- 19.00 Avanc informatiu.- 19.05
Digui, digui ... (Llico 42).- 19.15 Fes Flash.-
19.45Periferic: Interpretaci6 de nadales.-
20.15 Concurs.- 20.30 Telenoticies vespre:
Recull de l'actualitat diaria.- 21.00 Missat
ge de S.M. el Rei. - 21.15 N'hi ha que nei
xen estrellats: (cap. 10).- 21.45 Angel Casas
Show: Programa d'entrevistes i actuacions
en directe.- 23.30 Missa del gall: En directe
des de I' Abadia de Montserrat.

DIMECRES, dia 25

13.30 Avanc informatill.- 13.35 TV3, sego
na vegada.- 14.30 Telenoticies migdia.- 15.15
Dancin' days (Cap. 76).- 16.00 Un conte de
Nadal, De Charles Dickens.- 17.00 EI tren
de l'arbre de Nadal (dibuixos animats).-
17.30 Dibuixos Animats.- IS.00 EL Poema
de Nadal, de I.M. de Sagarra.- 19.00 Avanc
informatiu.- 19.02 Fes Flash.- 19.45
I konoscopi.- 20.15 Concurs.- 20.30 Teleno
ticies vespre: Recull de I'actualitat diaria.-
21.00 Musica vista.- 21.45 Pel.licula: «55
dies-a Pequin». (55 days at Peking); 1963.
152 minuts, Director: Nicholas Ray. Inter
prets: Charlton Heston, David.Niven, Ava
Gadner. Flora Robson. Pequin, 1900. L'empera
Iriu, mal aconsellada pel pfincep Tuan, permet els e\
CC\�oS dcls boxers conlra cis estrangers. Ellllajor nord
amL'riL'i1 I\lall LL'\\is s'enfronla amb Tuan i la libanlor
(rci, qllan ;lqUC\1 dan('r es nomcnallllinislre d'Akr\ Ex
Icri\lr, i il1\oila cds diplollliltics i SllbdilS eSlrang('r<; a aban
donar la L'illta!. Perl) clls lit'cideixcn dckn\ar (,), ,(,liS

drL'ls i propietalS i fOrlifiqucn cl r('cinlc on \OinCll. DlI
rani 55 dic'i r('sisl('i\('n cI ,elg(' fin, qllc l'e\crL'il de I'al
mirall Sydncy cds allib('ra.

DlJOUS, dia 26

13.30 Avan<; informatiu.- 13.35 TV3. sego
n�Hegada.-. 14.30 Telenoticies migdia.- 15: 15

Danciri'Days (cap. 77).- 16.00 Johnny i Cle
mentina a I'oest (West .and soda). 1965. 90
minuts.- 17.30 Els pastorets a Catalunya:
Moments dels Pastorets de Calaf', Suria, Berga, Rupit,
Sarr ia, i tarnbe de I'Atmella de Merola i Mataro, ide
cant de Sibil.la de Mallorca, formen la xarxa sobre' la
qual cs basa el programa.- 18.30 Concert de Sant
Esteve: Des del Palau de la Musica
Catalana.- 20.00 Fes Flash: «Els amics de
la Dol<;a».- 20.10 Oliana Molls: «Una reu
nio nadalenca.- 20.30 Telenoticies vespre:
Recull de I'actualitat diaria.- 21.00 Galeria
O�e�ta: Preseritacio de «Exit». per «EI
Tnclcle».- 22.30 Natasha: Espectacle de
Dansa arnb Natalia Makarova.- 22.30 A tot
export: Especial Nadal.

DlVENDRES, dia 27

13.30 Avanc informatiu.- 13.35 TV3 sezo
na vegada.- 14.30 Telenoticies migdia.� 15: 15
Dancin days (cap. 78).- 16.00 Enric IV (I a

part). 150 minuts: EI segon dels dramcs histories
cscr itx per William Shakespeare, s'ernetra en vcrsio ori

ginal iamb la traduccio sincronitzada per Catuluuva
Rildio.- 19.QO Avanc inforrnatiu.- 19.02 Pobles de (:a-
t alunya: «Alguaire»> 19.15 Fes Flash.- 19.45 Johnnv
Janis (cap. 8).- 20.15 Concurs.- 20.30 Telenoficics �oL'�
pre: Rccull de l'actualitat diaria.- 21.00 Trossos: Infor
matiu Cultural.- 21.30 Histories imprevistes: «Tornarcm
per Nadal».- 22�00 En escena, 100 anys de tea-'
tre cat�la: «Maria Aurelia Capmany»>
22.30 Plano Bar: Convidat, Joan Manuel
Serrat.- 23.30 Cinema de mitjanit: «Val mes
crcmar-se que rovellar-se» (Rust ncvcs

sleeps). 1979. 100 minuts. Director: Bernard
Shakey (Neil Young). Interprets: Neil

°

YOll.ng, B'illy. ;ralbot (contrabaix), Ralph
Mohna.(batena), Frank «Pancho» Sarnpc
dro (guitarra i teclats), Es un film que inclou dis
set cancons de Neil Young en plena actuacio. l.a firma
ci(o) de l'cspecracle I'ha dirigida el mareix cantaut quc.ha
,i!!nal trcball cincmarografic arnb eI pscudonim de Her
nard Shakcy.

,

Richard
Chamberlain
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JOAN BACARISAS PUIG

L'OTAN CONTRA LA ·NACIO
CATALANA

Ja ho havieu »ensat aixo?

Si avui.dia, i des de fa gairebe tres-cents anys,

els catalans ens trobem sense sobirania tot depe
.

nent dels castellans, amb I'entrada en aquesta es

tructura militar·perdrem.tota il.lusi6 i esperanca

de recuperar-la en un futur.

Pertanyer a l'OTAN significa cedir una part

de la sobirania de qualsevol Estat a uns generals
situats al Pentagon, alia als Estats Units, .i aixo

que son sobirans! Als qui no ho som, el que ens

pertoca es dependre no nomes d'una metropoli
propera sino que dependrem tambe d'una macro

rnetropoli certament lIunyana, molt llunyana,' on
ni tan sols no saben que son els Paisos Catalans,

ni saben el que SOv i molt menys saben quina es

la lIengua que s'hi parlas-perque, quan vinguin els

senyors d'uniforme amb medalles de I'altre can

to de I'Atlantic, no sera pas el catala la llengua
que aprendran per entendre's amb la gent.

(,1 es que hi ha algi] que cregui que el fet d'en

t rar a I'OTAN no perjudicara la nostra ciutat i

elnostre pais? Tant Badalona com tot el pais son
uncs de les zones mes i�dustrialitzades d 'Europa,
industries que, en cas d'ernergencia, poden pas

sar a construir armament en poc temps, i aneu a

saber si aquest armament no seria nuclear.

Per aixo queda pou clar que si entrem en al

gun dels dos blocs, tambe a nosaltres ens tocara

L'I rehre. Amb un missil d'aquests que fan un pet

com un agla, no deixant cuca viva, i ancu a saber

t ambc si no cauria precisament aqui, a Badalo

na. Tot perque als nostres colonitzadors, els cas

tellans, els interessa pertanyer a un dels blocs im

pcrialistes, assassins i totalitaris.
Dcixern clar, tarnbe, que els nostres enemies

no son I'imperialisme america i rus principalment ,

'sino que el veritable enemic, el rnes proper i el que

ens fa Illes mal, es aquell que hi ha al govern de

Madrid (mani qui mani), que ens fa seguir cl sell

joe arnb I'ajut de botiflers d'aqui, i que ai de no

saltres si no el volern seguir!
Ben clar s'ha de tenir, si volem recuperar lcs

nostrcs lIibertats, totes!, i la nostra sobirania na

l'ional, i si aspirem a crear en un futur l'Europa
de Ies nacions ... es a dir: Si som nacionalistcs cal

l'star en contra dels blocs militars i del que tcnilll

Illes a prop, en contra de I'OTAN.

Sense concretar en res, s'hanlllostrat IllOlts as

pedes per demanar el «no» rotund a I'OTAN i

a ljualsevol hloc genocida, ofensiu, dominador i ,

Illogut per una serie d'interessos economics i po

litics d'UIlS qlIallts. Tots per la desnuckaritl<1ci(),

la desmilitaritzacio i la defensa de la terra ..L'om

a clements indispensahles per I'assoliment de la

pall.

.lORDI SALA I P.'\RRA

('rida a fa Solid�lritat

COMPRA
OR

JOIERIA
PALLEJA
com pro joies usades

Arbres, 8 - Telf. 389 23 15

CATALANITZACIO DE FACANA,
N9

Escric aquestes lIetres per a exposar un fet que

penso que te rnes significacio que la purarnent
anecdotica. En atencio a una instsncia dirigida al

nostre Ajuntament i redactada en catala, he re-

.

but un curios document oficial «bilingue». EI seu
cncapcalarnent es esperancador: «Ajuntarnent de

Badalona» - Negociat: Area de .. ./Servei d' .. ./Sec

cio ... Despres segueix el cos de l'escrit en «la len

gua del Imperio», que es utilitzada amb una olim

pica ignorancia -ignorancia?- que, si soc cata
la i escric en catala, tine el dret de ser correspost

en la que es la meva Ilengua propia i oficial.
Signa la misiva «EI Director de los Servi

cios ... i», que es dirigeix a «Don Jose.

Aquest Don Jose, cat ala fill de Badalona. el

saluda molt atentament.

.lOSEr Mil RIERA

TROBADA DELS SUPERVIVENTS

DE LA LLEVA DEL 39

Aquest es el comentari d'un dels supervivent s

que va assistir ala trobada. Era en un dia gris de

dcscrubre d'aquell any de 1937 quan els joves ba

dalonins que tot just haviern cornplcrt els dinou

anys pujavern dalt d'uns camions, davant de l'ara

dcsaparegut velodrern badaloni, en el precis mo

ment que sonava I'alarma de bornbardcig. Des

d'nlll ens traslladaren a Castelldefels, per o a cau

sa dels bornbadeigs ens traslladaren dcsprcs a Be

gucs, ides d'aquesta vila Iorern ja separat s en di

Iercnts grups. Molts d'aquells xicots «dels que tor

narcm», no ho varem fer fins acabada la guerra,

dcsprcs del primer d'ahril del 1939.

Ara, quaranta-vuit anys despres, davant del

Museu, una quarantena d'aqucsts supcrvivcnts ells

trobavcm i ens vam desplacar fins el restaurant

de Can Sentrorna, a Tiana, per tal de fer un es

morzar de germanor.
.

" ;,
....

- Un cop arribats ens dividiem espontaniament
per grups, doncs la majoria d'aques�s.gr�t>�'ha,:,
vien estat junts durant la guerra, i molts d'ells'n!l;
s'havien tornat a veure des de liavOt:s., - :<�.

Amb gran harmonia ens posarem a esrnorzar.
Abans, pero, un dels companys va demanar un

minut de silenci en record de tots aquells que ha

vien mort, 0 aleshores a la guerra, 0 despres amb
el pas implacable dels anys. Tots varern emmu

dir, presos de forta emocio,

Diuen que les guerres son un problema de ma

tematiques amb el signe negatiu: Hi anareu - mo-

rireu tornaren.

� I

DERECHO A LA INTIMIDAD

En el programa de television «La Tarde» hu

bo una entrevista sobre el derecho ala intimidad.

Y si no me equivoco, la Constitucion dice: «To

do el mundo tiene derecho a la intirnidad». Pero

can los adelantos que hay hoy dia ya veremos

quien la ticne, con los ordenadores personales, las

maquinas clectricas, los robots, las calculadoras,
etcetera. '

Nos van a controlar hasta las horas de dor

mir , de descanso, de deportc; en fin, en vez de

scr nosotros los controladores seran las rnaquinas
las que nos controlen.

Una cosa es que curnplas con tus obligacioncs
hacia cl Estado, y otra que empiecen a entrornc

terse en tu vida privada, que es algo muy perso

nal c. intransferible.

Es logico y natural que el mundo evolucionc

hacia adelaruc y no al reves, pero no dchemos SCI'

objct o del progreso porquc llcgara Ull dia que cl

adelanto nos arrinconara.

.lost AI.VAREZ SUST

Aquesta 'setmana s'ha parlat de... £ L..- 'iAMPANY
,- CARpMf',A �

QUANt D£ XAMPANY
Qu� B£u�N f� v'f',·N<; ...

i 5£MB�,AvA.QLJf NO
TfN i £N N \ v I\J DlJIW 'I--:.�_
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� I EI Club" de Futbol Calderon:
Deu. anys d'hlstorla esportiva

EI CkJb de Futbol Calder6n va nelxer a

una de les zones mas poblades de Badalo

na, el barr I de la Salut, i va adoptar el nom
del gran dramaturg Calder6n de'ta Barca per

que la seva fundacl6 fou, preclsament en el

carrer que porta el matelx nom.

La data de la seva constltucl6 fou el 26

de desembre de 1975. Un grup d'amics es-

. portlstes d'aqOelia zona alta del barri de la

Salut, davant del fet que no hi havla per alii
cap equip per la practlca de I'esport, van de

cldlr de crear-et Club' de Futbol Calderon.
EI varen federar ala temporada 1976/77,

I va quedar ala categorla de Tercera Regio
nal en la qual segueix militant.

�n el transcurs d'aquests deu anys, s6n

molts els jugadors que han defensat els co-

10r8�eIlS I blancs del Club; pero voldriem
es""ntar, per la seva reconeguda. esportivi
tat I contlnultat, Montero, Salva, Quir6s, Rin
con, Nebot, Jullto, Monterde, Laso, Bellido,
P8rez I Ayala, eneara que, naturalment, la lIis

ta podrla ser molt mas lIarga.
Cal fer esment, tamt>e de la formaci6 d'un

equip jovenil, que en prlncipi va ser portat per
Angel Baudell Jorge Gracia Parra; a aquest
ultim, per cent, Ii oferlran un homenatge pos

tum precisament aquest dla 26 de desembre.
A la temporada 1978/79 es va crear un

equip de veterans.. format per jugadors ini

ciats al primer equip.
A la temporda 1981182, la seva Junta di

rectiva va prendre la decrsro ferma de treba
liar amb el futbol base, cosa Que va donar el
seu fruit, perqu4lt avui el Calder6n te un equip
alevl, dos infantils, un jovenil i I'amateur.

En deu anys, moltes s6n les coses i els

problemes que han hagut de passar i viure

els directius, perc s6n aqui i ja tenen deu

anys d'hlstorta. Pensem celebrar t'eternertoe.
Cal recordar en aquests moments els ho

mes Que van fer possible el neixement del

C.F. Calder6n: el seu primer president fou Ju

lio Tomas L6pez, la primera Junta directiva

la formaven en Jose-Manuel Tomas, Manuel
'

Bautista, Anselmo Cuen, Juan Sillero, esti
mat company de la Redacci6 de REVISTA DE

BADALONA, i Manuel Sanchez. Despres hi
ha hagut altres col.laboradors anonirns, tots
amb un trebalt callat pero efectiu.

En el transcurs d'aquests primers deu

anys hanocupat la presldencla, Angel Torre
cillas, Francisco Gimeno, Pedro G6mez, Die·
go Sanchez, Que es I'actual president.

S'han de destacar de forma molt especial
les inquietuds d'aquest Club, Que, veient les
necessitats de la juventut del barri, va posar
en marxa un Centre Cultural, I'any 1980, que
realitza moltes activitats culturals i

esportives.
Per commemorar I'aniversari de la tunda

ci6 del C.F. Calder6n s'ha preparat un bon

nombre d'actes esportius, Que es faran ales

instal.lacions municipals del barri, amb la

participaci6 de tots els jugadors del Club.
Aix6 sera el proper dia 26 de desembre, da
ta que marca el dia de la fundaci6 del Club.

PERE SORIANO

casaS3ItMrlaO
Alfons XII, 57 - 384 58 69 - BADALONA

A la vegada que els feliciten les festes Nadalenques i els desitgen un

bon any nou. aprofiten per .oferir-Ios tots els productes propis
d'aquestes diades.

Carme Font

CENTRO CULTURAL CALDERON /;-�,f
CAldpr{.J1l cl c- 10 BurcR, O� /;7

Oesea a todos sus socios y deportistas badaloneses
unas FELICES FIESTAS en el 10° Aniversario de su secclen depnrtlva

Calderon de la Barca, 92 /

OFERTES I DEMANDES

Eis anuncis en aquesta secci6 es reben en les nostres oficines

Canonge Baranera, 64, primer pis,
de 4 a 8 de la tarda

i en agltncies de publicitat.
Tarifa per mOduls de 3�x60 mm. minim.

Consulti el nostre servei per tel�fon
i les seves condicions (389 41 58)

Se preclsa
cocinero y .camarero para

Restaurante-Bar. Interesados pueden
mandar sus datos personales y nurn.
de telefeno a REVISTA DE BADALONA.

Referencia 10.870
\

professor nadiu. per classes d' anqles.
per les tardes. Trucar als telf.

387 69 97 0 395 50 24.

, matins fins ales tres

Finca Horticola
cuidaria 0 dirigiria
maxima experiencia

(De T ordera a Barcelona)
T elf. 399 54 88 de 22 a 23 horas

Es necessita Se traspasa
las paradas 9 � 10 - 11 de frutas y

verduras. en el Mercado
Municipal de uetia
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Vene

. Es ven Dis 1 0

a la Roca del Valles rcentre del poble)
Zona molt assoleiada. 3 habitacions,

menjador-estar amb liar de foe,
terrassa, plsclna comunltarta. Nemes

20 veins
Minimes despeses de contribuci6 i

generals.
Preu: 2.500.000 - Telf. 389 59 24

un torn electric NABER;
mod. 14 5, en bon estat, i

suport amb rodes. Cabuda
interior 40 x 53 x 73 cms.

250.000' ptes.
> Telf. 384 65 31

Pis en Venda
3 habitacions, bany, molt assoleiat,
tot exterior. Davant de I' estaci6 de

Metro.
Telf. 384 61 86

Vendo
Bien situado, en perfectas condiciones
habitables. Cent rico . 3 habitaciones,
con parking, jardin y zona deportiva
comunidad. De particular a particular.

Telf. 387 01 03
De 18 a 23 hores

Vendo piso
Ordenador M-30
Impresora 28/50

Monitor i teclado, muy bien de precio.
Marca Olivetti.

Telf. 384 29 77 - 384 53 01

Se traspasa Bar Piso en Venta
4 habitaciones. Placa Pep. Ventura,
16, 5° 3a• Parking en el mismo

eciticio.
Telf. 388 62 10 - 321 87 58

Mercado Conreria. Avda. President

Companys, 68 - Telf. 389 28 34
de 2 a 4

Se vende piso
Vendo

Casa planta baja en calle Sardana, 11

Se alqulla
local de 260 mts. apto para todo

neqocio.
Calle tndepencencra, 225,

centro Bufala. Telf. 399 10 88

centrico, muy soleado. Con vistas al
mar, 4 habltaclones, 2 banos y

acabados de calidad.
. Telf. 384 45 24

Gdlc,ies a l'Esperit Sant
Esperit Sant, tu que m' ho aclareixes tot,

que il.lumines tots. els carnlns perque jo as

soleixi el meu ideal, tu que em d6nes el do di

vl de perdonar i ob'lidar el mal que em fan i

que en tots els instants de la meva vida estas
amb mi, jo vull en aquest curt dialeg agrair
t'ho tot i confirmar una vegada rnes, que mai

rnes no vull separar-me de tu, per mes gran
que 'sigui la iLlusi6 material.

Oesitjo estar amb tu i tots els meus essers
estimats en la qracia perpstua. Gracies per Iii
teva misericordia envers jo i els meus.

(La persona haura de resar aquesta ora

ci6 tres dies seguits sense dir la petici6. AI

cap de tres dies sera assolida la gr�cia per rites
diffcil que sigui).

'

(Publiqueu-ho aixi que es rebl la qracta).
Gracies pels favors.

Montgat
Piso 6 hab .. 8.300.000 ptas
-Ptso 4 hab .. 2.500.000 ptas
Piso 3 hab .. J.300.000 ptas.

Planta baja con jardfn. 3.500. 000 ptas

8adalona
Atico 4 hab., 3.000,000 ptas.

.

Piso 3 hab .. 2.000.000 ptas ..

Antonio·Mari Molinas
.

F. Moragas, 3, 7°
MONTGAT

Telf. 384 64 00

M.B.

Terrano an venta'
"

Calle Doctor Dalldl, entre Doct�r'
Robert y Independencla.

Tel. 399 48 52

y local comerclal, junto 0 por
.

separado. Calle Independencla, 150.
centro Bufal4, parada autobuses.

Telf. 399 48 52

. Piso an vanta

J.V.

I

Vanta f) alquilir
DE PISOS, LOCALES.

'APARTAMENTOS. TORRES. SOlARES
Y CASAS. INFORMACION: .'

FINCAS M�T. ROIG· A.P.I. C/.
Principe de Vergara. 7

.

Te". 384 69 02

En 'venta
loc;al comerclal de dos plantas., 1 1

planta 115m2 preparado para
merceria. perfumeria , lana5;.21 planta

185m2, preparada' para glmria$ia,' .
estsuca. belleza y almacen.

Call i Pujol. 1980 1elf. 387 57 12

Es traspassa loc.al
'comercial

en zona molt centnca, apte per
qualse.vol establimbnt. Truqueu de
dilluns a dimecres, de 5 a 8, al telf.

389 10 53, ide 10 a 12 nit al
389 52 48.

/

Oracion al Espiritu Santo
EspfrituSanto, Tu que me aclaras todo,

que uumlnas todos los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tu que me das el don divino
de perdonar y olvidar el mal que me hacen y

que en todos los instantes de mi vida estas

conmigo, yo, quiero en este corto dialogo
agradecerte, por tooo y confirmar una vez mas

que nunca quiero separarme de Tf, por mayor
que sea la ilusi6n material.

Oeseo estar contigo y todos mis seres

queridos en la gracia perpetua. Gracias por tu
misericordia para conmigo y los mfos.

(La persona debera rezar esta oraci6n 3

dias seguidos sin decir el pedido, dentro de
tres dfas sera alcanzada la gracia por mas diflcll

que sea).
(Publicar en cuanto se reciba la gracia).
Agradece la gracia alcanzada,
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Jove 'catala, 27 anys,
Resident a Tenerlfe, acceptana
representace per les Illes. Per

, concertar entrevista, del 15 de
-

desembra al 10 de gener, truqueu als
tels. 389 34 27 - 384 62 54 de,

Badalona

'DIirnrvro NAaONAL
_DlPLEO

I.N.E.M.

.......
,

:
II. 0IIIi0. 2WI, c/. La,. 22.

LN.I.M. recumIa .. obI orledad
� __ que anuncia...�.

, de.tt8aJo de atcndcr a 10&
..........� par 1u 00d·

,

como de conlu"'-
_ , cted..., Ia t'..... lKI6n cor -

.

,1.".R2...It &tat. reIaIl� ...
:....... COIlt'....... aialaqu5cr.
...... fUnaa. '

JIANA
Casas de 220 1ft'

Preclos de Comunidad
4 dormitorios, estudio-�uhardU'Ia;
habi�aciOn auxiliar, 2 banos, aseo

cocma, comedor salon. TerrazaS
jardin, 'garage 3' coches. '

Inf6rmese y hap su resem.
Tel. 215 37 00 - 215 85 17.
384 64 00: �a, CatII�� .�,

prat 08008 Barcelona

Plntor
Pinte, empapele. estuque.
enmoquete. en c6modos

ptazos, es la mejor garantfa,
Llame sin compromlso. Ie
daremos presupuesto.

Telf. 387 87 46

,-Gane 10.000 ptas,,
"

",,: samanales
'como mlnlmo, ambos sexos. Contrato
trabajo. SINGER necesita artesanos

para fabrlear g6nero de punto, Plazas
limltadas. Informes: Singer, calle

. Carmen, 11 Badalona
Tels. 384 63 15 - 384 �6 20

Tiana
TORRE EN VENTA

Zona residencial, 4 hab., gran
comedor, 3 ballos, chirnenea,
piscina, garage, calefaccien
cerntral a gas y gran jardin.

Tel. 395 2002PER ANUNCIAR-SE A
AQVESTA',SECCIO NO

.

<;AL QUE v,NGUI
,FACI-HO PER TELtFON!
Tel. lI9 41 51 (2 Ifnl'�)

(eo....1I1 k!l eo"klo..� .'.qunl �"d)

-,
-r

Empresa
, meta 1.1 (ler'gica
a Badalona I cerca tresadors. -':

Tel. 388 29 41, Trucar_d� 7 a go. h.
,�

Vendo
Acci6n del Club deportivo MAS RAM
con 2 titulos de socio, por carnblo de

residencia. Muy bien de precio.
Tel. 759 56 13

I �!

Daspatx
per lIogar

140 m2, pis ediflc'i comerelal, apti .

consultorl, etc. Gran iI.lumlnael6.
Telf. 387 66 45

. BANCO DE AMBITO NACIO"AL
en expansiOn en Cataluna y elasificado entre los diez primeros del pals, preclsa para

su Sucursal en
BAOALONA

GESTORES COMERCIALES'
Funciones: Fundamentalmente la captacton de nuevos cllentes.

SE REQUIERE:
• VocaciOn decidida por la gestiOn comercial .

• Habilidad negociadora .

• Persona responsable, act iva , tenaz y perseverante. ,

• Excelente capacidad de relacton personal, .que ademas se apoye en alguna de las
alternativas siguientes:

a) Sin experiencia profesional pero con un elevado status social, deportivo, etc, en la
,

aetualidad.
b)' Que como resultado de una experiencia comercial (ya sea financiera 0 no) tenga

acceso y ascendiente a amplios sectores sociales, econ6micos, empresariales, etc, de
la zona. -

c) Probado 6xito en trabajos similares al que se otrece.
SE OFRECE:

• FormaciOn especmca a cargo de nuestra erqanizaclnn.
• Oportunidad de incorporarse al sector bancario .

.. Interesante remuneratiOn de acuerdo con la valla del candldato .

• Amplio futuro prof'Sional y rApida promOtiOn en consonancia con el nivel de objetivos
"

conseguidos.
I ''*''''s n re_ 'su carricu1um via, II Aplrtldo'de Correos de Barcelona n'

5.:515 CIt." ..,. GESTOR COMERCIAL. (Ref. IHEM B-6463)

Local en venta
ideal almacen pequeno taller, etc,

Con vado. luz y aqua.
Barrio Santo Cristo. Precio 2,200.000

telf. 387 66 45

ANUNCIOS EN

I�a Vanguardia
TODA LA PRENSA

T816fonos 389 21 46, Y 389 43 38
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Aittologia dels nassos
\

EI nas de la 'ra�a humana te 'una importancia transcendental i, la seva natural

onsequencla. I tanta si en t�! Per tant, mereix que es facin algunes observaclons, Cada

lome i cada dona exhibeix el nas que ha de tenir. Observeu pel costat que volgueu i no

robareu pas entre la ra�a blanca dos nassos iguals. Entre les altres races existelx un men

Ie diferencla, Per exem;Jle: quan mireu el nas d'un subdit japones 0 be el d'un xines, tindreu

a impressio absoluta com si ja els haguessiu vist tots.
'

-

- _

_-=::.:- --

D'altra banda, en tots els paisos del con
inent africa els nassos de la raca negra son,
�eneralment, d'una monotonia aclaparado
·a. Per a dir-ho breu i d'un cop, el nas de

'home negre te la forma xata i ben esclafa

Ia. Sense anar tant lluny, el nas es sempre
�l simbol caracteristic de la persona. EI nas

lernostra clarament la intel.ligencia i la va

iitat. Es el titol peculiar de la bonhomia sen

;e malicia, l'epigraf de les seves aptituds i,
iaturalment, el seu taranna.

Tanmateix, el nas fa palesa la ignoran
:ia, la timidesa i ensems el cinisme. Altra

nent, cal determinar el valor del nas, per

IUe valla pena de tenir-lo en compte. Pos

eir un nas que reuneix les degudes propor

'ions, val a dir que hom conserva intuicio

ornercial, equivalent a nas de botiguer. Te
iir gust artistic i endevinar el caire favora

.le que pren el seu partit politic. Aprofitar
es bones oportunitats que es presenten i po

.er dissimular, discretament, la propia
ipocresia.

Una de les caracteristiques mes notables

leis nassos, es la de I'home que menja poe

-erque no te gana, i que acostuma a tenir

I nas prim, Ilargarut, que sembla un clau

e ganxo. Una altra caracteristica, ·quan fa

n fred que pela, fred intens, glacial, trobem
e bon mad pels carrers uns transeunts amb

I nas moradenc com una alberginia. En el

as 'present, observareu que I'home aficio

at al sue de raims' te a totes hores un nas

ompletament vermeIl, com un pebrot
iadur.

.

: Sigui com sigui, si no fos el nas, serien

1Stant facils els enganys entre els humans.

1 policia, els mossos d'esquadra, i la guar
a civil reconeixen, immediatament, el lla

egot pel seu nas delectuos. Amb aixo la

rca publica demostra que hi veu mes en

, del seu nas. Hi ha nassos que preveuen

l'esdevenidor, nassos que sospesen el pero
i el contra dels afers judicials. Nassos que

amb el curs del temps esdevenen molt famo

sos en el mon de la diplornacia. Nassos que

apareixen en certs actes oficials 0 be en aque
lies inauguracions solemnes. Comptat i de

batut, hom pot formar judici del present i

del futur d'un cabdill d'un part it comunis

ta, mirant el seu nas.

Jo conec uns nassos plens de caracter que

em son gairebe familiars, EI nas d'aquell ho
me saberut que fa pronostics rnetereologics.
EI nas d'un de la tercera joventut que en to

tes les excursions va sempre a la recerca de

la ganga. EI nas de l'individu pedant i vani

tos, un nas de patum. EI nas de la dona ta-,

fanera i extraordinariament garlaire, que es

complau .en ficar el nas pertot arreu.
,

Els pactes que pr.esenten les seves genia
litats als Jocs Florals, no solen tenir el nas

xato. Evidentment, un poeta amb el nas es

clafat 0 bi arremangat, no pot guanyar mai

la Flor Natural. En el transcurs dels segles
han aparegut nassos celebres. L'emperador
Neroxera propietari d'un nas-lasciu, cinic i

extravagant. Cristofor Colom era posseidor
d'un nas energic, emprendador. EI nas de

Voltaire era desvergonyit i ironic. EI nas de

Moliere era vodevilesc i erotic. EI nas de Ci

rano de Bergerac era enorme, intolerant,
amb un perfil caricaturesc. Boccacio posseia
un nas considerablement sensual.

Des que el m6n es m6n, el nas ha tingut
en totes les epoques una importancia defi

nitiva. Hi ha persones que s'han deixat es

tafar; aleshores, la seva natural indignaci6
ve a demostrar que I'ingenu no va mirar

prou be el nas de I'estafador, que portava
el nas corbat de jueu murri. De tota mane

ra, no us fieu massa d'aquesta mena de'

nassos.

'L'home cornut prova que es va casar sen

se fixar-se gaire en el nas de la seva prome
sa; EI nas perfecte, ben escultural, d'una xi
cota casada, jove i bonica, dona ocasi6 a si

tuacions vodevilesques. EI nas de la Cleo
patra era un nas vanit6s, pero encisador, Se

gons afirmen els historiadors, va fer tronar
i ploure. Els artistes famosos del cinema

mostren en les pel.licules uns nassets prims,
frivols, elegants, rodonets, si mes no

temptadors.
Cal remarcar els nassos de certs. perso

natges revestits d'una ambici6 desmesurada,
absolutai arbitraria. EI nas de I' Adolf Hi

tler era diabolic, maligne, pervers, malvar.
EI nas de Mussolini, cabdill del feixisme ita

lia era un nas gros, vermeil com un format

ge d'Holanda. Els nassos dels dictadors de

les republiques sud-americanes s6n autori

taris, opressors, tiranics i despotics.
Nassos que han passat a la historia: EI

nas de Dante, com el bee de lIum d'oli. EI

d'en Felip V, un nas borbonic, aristocratic,
de funesta memoria pels catalans. EI nas del
rei Enric VIII d'Anglaterra, sensual, luxu

rios, vermeIl com un tomaquet. EI del Qui
xot de la Manxa, punxegut com una barri

na. EI nas de Sancho Panza semblava una

bufeta de lIard. EI nas de Lope de Vega te

nia forma d'oca empordanesa. EI nas de Sal

vador Dali, genial, divi, vist de perfil sern
bla de lIoro. Tartari de Tarasco exhibia un

nas de cacador fatxenda, babau i fantasi6s.

EI nas d'en Robin, l'inefable badaloni ca

cador de gossos, tenia la forma d'un apa

gallums. EI nas d'en Cantimflas, ridicul, po
pular, pero d'una comicitat extraordinaria.

Hi ha nassos de diverses mides: Eis nas

sos esclafats dels boxadors. Eis nassos dels

pallassos son grotescos, absurds. Eis nassos

dels soldats senegalesos, abominables, d'ulls

terribles, esgarrifosos, sentinelIes en els

camps de concentraci6 de Franca.
Quan una persona s'exalta i surt de po

lIeguera, diu que l'hi ha pujat la mosca al

nas. A vegades, en qualsevol indret, hom
diu:
-He quedat amb un pam de nas.

-Tot alxo a que treu nas?

-M'han tancat la porta pels nassos.

-Va anar de nassos per terra.
-Per que vols flcar-h] el nas?

Hem de convenir , pero, que el nas rnes

popular i tradicional, entre la quitxalla, es

el de l'Horne de's Nassos.

JOAN ABRIL

,
. Richard. tyn��cfu1J c:

Chamberlain ����
I

.' (



CINE NUEVO
Telefono 389 25 09

A partir del JUEVES, dia 19 diciembre 1985

DudlsJ Moors • John Lithgow • David Huddleston .

Jud'y Cornwell- Burgess Maradith
_

Santa Glaus El Filrn
Una Historia de David .y Leslie Nawman • Guion de David Newman

Musica de Henry Mancini • Dirigida por Jsannot Szwarc
Producida por Il'ya Salhind .y Pierre Spengler
Una Produccion Alexander e Il'ya Salhind

Pase pelicula: 4'15· 6'20 - 8'25 - 10'30
Aecomendada para todos los pubtlcoe.
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_Els oferim les millors marques

CERRUTI 1881
CRAVATES

Secci6 especial lIargadas
extra pels jugadors de b�Squ8t



(Ve de I'a paglna anterior) cio; no es treure la mitjana de teves 0me

Yes, ni menys es claudicar. La Pau no la

portara l'estadistica victoriosa d'un re

ferendum, sigui quin sigui el resultat, si
no la justicia, en la llibertat de la veri
tat. La Pau no la fa sino el poble. Cal
una educacio -i no sols ales escoles, si
no tarnbe al carrer- per la Pau; i no tan
sols eslogans i consignes, que potser per
metin de guanyar un referendum pero
que per si sols no guanyaran la Pau.

LaPau no vol dir crear i no reprimir,
respectar i no combatre, dialogar i no es

cridassar, unir i no enfrontar. Sensibilit
zar, denunciar, si cal, i, sobretot, fer pi
nya. 10 estic segur que la qiiestio de la
Pau se saltara la disciplina dels partits,
malament aniriem si no! Cap partit a fa
vor de la perrnanencia a l'OTAN no se

ra capac de controlar els seus simpatit
zants, els seus votants, ni tan sols els seus

'militants, davant una cruilla com aques
ta, davant el repte de la Pau. Dones, si
us plau, si mes no tacticament, posem ca

ra de persones i no denergumens! Su-. ,

mem amics, fern partidaris per la causa
de la Pau. Que la Pau nornes la guanya-

rem en pau, fent-la, i la guan,yaran els pa
cifies, els pacificadors -benaurats
d'ells!- mes que no els pacifistes.

10 diria que l'encertaven mes els hip
pies quan, amb tota gosadia, plantifica
yen una flor a boca de cano, 0 quan re

conanaven allo de des l'amor, no la guer
ra» -per mes que, ai las! aixo ja no si-,

gui una alternativa temptadora per al veIl

Reagan-. Dones, jo hi cree, en l'amor,
i per aixo vull la Pau, i l'estimo i l'espe
roo La Pau a que jo aspiro, la que jo vull

per als meus, per al meu mon, com mes
, ample millor, es una justicia felic; no la

que vol fer passar tothom per un mateix

raser, sino la que desvetlla com mes
amics millor, i els engresca en un projecte
d'esperanca. 10 hi firmo, i en blanc, Llul
sa, em pots ben creure, per una Pau aixi.
Que si que guanyarem, d'aquesta mane-

'

ra; no em refereixo, pero, ales properes
eleccions municipals -que no hi vaig per

cap llista, quedi clar!-, sino a la prime
ra bona nova que s'anuncii a Badalona,
als homes i les dones de bona voluntat.

Tu el beneeixes,
l'envoltes amb el teu amor

com si fos amb tancs blindats.

Publicament, al carrer, hem reclamat
un referendum per decidir sobre la per
manencia 0 la sortida de l'OTAN; per
que hi ha decisions no delegables, no

transferibles mecanicament a traves dels
vots cada quatre anys, qiiestions cabdals,
i aquesta, certament, n'es una. I hem cri
dat «No a l'OTAN!» com tarnbe crida
riem -tant se val, pero, que no hi fos
sim els mateixos- «No al Pacte de Var
sovia!», Perque estern pel desarmament
dels blocs militars, ja que estern per la
Pau. Per la Pau en el mon, a Europa; i
a l'Estat, a Catalunya. I tambe a

Badalona ...

10 he copsat rabia i amenaces «de

pall» no fa pas gaires dies, en els ulls i
les boques de yells companys; i encara em

, dol, per ells, perque no saben el que es

fan. 0 be ho saben ... Hauriem de refle
xionar junts sobre la pau -i el testimo
ni ferm d'Olof Palme a la nostra ciutat
hauria de comptar-hi-, junts, tots alho
ra. Perque si no hi som tots alhora, no
n'hi haura, de Pau. I perque hem d'arri
bar a estar tots per la mateixa Pau, que
nornes n'hi ha una, universal i interior
ensems. Una Pau de tu a tu, colze a col

ze, nosaltres i tothom. La Pau no es re

sultat d'un pacte, ni un aigualiment de

posicions 0 ideologies, sino una supera-

JOAN SOLER I AMIGO

GARCIA TEIXIDO• Larnpares
• Forja

• necoracto feS'es
80nes

\

Telf. 389 04 13

President Companys, 30
Te1.380 14 IS

Alfons XII. 23 - Te1.380 34 08 Perdiqo. 24Ribas

jardineria ventura, s, a�
FLORS ..;. PLANTES - JARDINS

DESITJA A TOTS

lBones Festesl
Josep M a Ventura - Florista

Avinguda President Companys, '14 - leis. 389 44 21 - 389 48 89
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Badalona Tel. 384 06 50

FABRICA DE COLAS, ADHESIVOS
BARNICES Y PINTURAS

LABORATORIOS RAYT

Fabrlca y Ofici"nas Centrales:
Garriga, 188 al 200 - Apartado 39 - Telex 59570 GLUE-E

Dirac. Teleqratica "RAYT"
Tel. 387-:-21-00. Badalone - espana

Sueur.ele. en tode Espana



LoterlaNaclonal

Sorteig de Nada)
Breu hlstorla de les ultimes set «grosses» del sorteig ,

de Nadal .

'

No hi ha dubte que d'entre tots els
!�orteigs que se celebren durant l'any, el
'de Nadal es el mes important i el que te
mes capacitat de convocatoria, La infor
macio que actualment faciliten els mit

jans de comunicacio fa que totes les in
cidencies arribin de seguida al public, ja
que tots els sorteigs es transmeten en di
recte per radio i el de Nadal i alguns al
tres d'especiaIs tambe es transmeten en

directe per la televisio,
,

EI sorteig extraordinari de Nadal, que
,enguany se celebrara el dia 21 de desem
bre, fa neixer un munt d'il.lusions que
ens afecten tots. Il.lusio que comenca en
el moment d'adquirir la participacio i que
es mante fins al dia del sorteig. Quants
projectes no s'arriben a elaborar, en la
confianca d'obtenir un premi important!
De fet cada any hi ha afortunats que es

converteixen en milionaris,
EI sorteig de Nadal d'enguany cons

ta de 55 series, amb una' emissio de
66.000 bitllets per serie. 'EI preu dels bit
llets es de 25.000 pessetes.

. L'import dels premis per'a cada se-

;_-rie es aquest: el primer premi de 250 mi
lions depessetes: un segon premi de 120
.milions; un tercer premi de 60 milions;

,

�o$:p'remis de 25 milions i quatre prernis
·

de 6 milions cadascun; els tres primers
premis tenen aproximacions: els seus cor

responents centenars i els derivats de les '
seves dues darreres xifres.

Despres ve la menudalla i el reintegra
ment per als bitllets l'ultima xifra dels

EXTRA NADAL 1 98 5

quals sigui igual a la del que obtingui el
primer premi. Es interessant d'observar
que amb un decim de 2.500 pessetes del
numero afavorit amb «la grossa», es po.,.'
den obtenir 25 milions de pessetes. I

EI sorteig de Nadal es realitza pel sis-'

�TAiMDAlONA
tema tradicional, es a dir, mitjancant bo- :'.
les numerades que representen un bitllet

.

cadascuna i que s'introdueixen en un

bombo, d'on es treuen les que calen per:
a l'adjudicaci6 dels premis oferts, els '

, quaIs tambe hi son representats per bo- �'
les que tenen marcat l'import de cadas- :

cun dels premis i que es col.loquen en un
"

altre bombo.
Eis nens i nenes del col.legi de Sant

Ildefons extrauen les boles dels bombos. I

En fer l'extracci6 els nens «canten» els
numeros, aixi com els, premis, cosa que
es molt popular entre els espanyols.

'

La sort es a l'abast de tothom i es pot
dir que ningii no es queda sense partici
par en aquest sorteig, be individuaIment,
-comprant un bitllet amb l'esperanca que
sigui l'afavorit amb «la grossa»,' be
col.lectivament. Aquest darrer es el sis
tema rnes corrent, ja que a mes de I'in-:
tercanvi de mimeros entre familiars i
amics, arreu ens ofereixen participacions
per a aquest sorteig: als llocs de trebaII,
clubs, associacionsI en molts establi
ments comerc1als' dels quaIs som clients.
De manera que tots ens convertim en

(Passa a la psgma seguent)

AULA D'INFORMATICA

.Cot.teqt Bedetones
A partir del dia 5 de tebrer cornencaran ets sequents

CURSOS D'INFORMATICA
Curs n. 1

Introducci6 al LOGO (orientat a I'E.G.B:)
Curs n, 2

Introducci6 a la programaci6 en B.A.&.I.C
Curs n. 3

Programaci6 en B.A.S.I.C avancat (S.D. CP/M-80)
Curs n. 4

Fulls electronics, bases de dades i tract. textos

-Grups redurts.
-S' utilitzara I' ordinador des del primer dia.
- La matricula restara oberta des del 8 de gener.

C/ Arbres, 17 Telf. 389 57' 16



"Canon Badalona ;

DESEA FELICES FIESTASLES

• Maquinas de escribir electrnnlcas '
�

.
- ...

-.

-

-

• Calculadoras

canontrae ...

·

-de nuevo-
_

... lamasampliagama
en copladoras .--f-"J',-;,..-l=--�-�

�9B6 ! de FVCW de 19I6

Canon
ACABARAN COPIANDONOS

, Desde la pequeria NP-150 hasta la gi- Toda una serie de posibilidades para su
gantesca NP-500. Desde un pequeno des- empresa.
pacho de gestor admiilistrativo hasta una fa- Toda una serie de pequenas y grandes
brica de automoviles pasando por una maravillas que disponen de cuantos acce
editorial. sorios son necesarios para hacer de cada

Cualquiera que sea su necesldac de co- una de ells un sistema total de copiado.
piado 0 de espacio estamos seguros de que GPara que tantas?, se prequntara usted.
hay una maquina CANON para usted. Porque son muchas y muy variadas las

NP-150. NP-155. NP-270. NP-271. necesidades de cada empresa.
NP-275. NP-500.

Porque siempre hay una de elias que se

adapta como un guante a los requerimien
tos de una empresa determinada.

Porque despues de poseer la tecnolo-
.

gla mas avanzada la mayor garantia y �I me
jor servicio, CANON no podia dejar que na
die tuviera una .qarna semejante en
copiadoras. .

AI fin y al cabo, lIamarse·CANON obliga ..Bufala, 23 Telf. 383 81 11
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_ �agina anterior)
.

eventuals venedors de la fortuna.
Evidentment, per moltes persones el

Nadal perdria sentit sense aquest sorteig
extraordinari. La loteria nacional, en el
decurs de la seva llarga existencia, ha re

partit molts miters de milions en premis.
Fern, dones, la nostra inversio en aquest
sorteig amb il.lusio i. .. que hi hagi sort
per a tots!

Si ens fixem en les poblacions que han
estatafavorides amb «la grossa» del sor
teig de Nadal, veurem que la sort ha que
dat molt repartida entre divers os sectors
de tot l'Estar espanyol.

Any 197ihRepartit el mimero 15.640

premiat amb «la grossa» entre Madrid i
Barcelona, on hi havia una serie venuda
per la Loteria Valdes de la Rambla de.les
Flors.

Any 1979: La «grossa» va correspon
dre al numero 40.286, que es va vendre
integrament a Granollers. La parroquia '

de Fatima, de la poblacio de Canovelles,
va comprar bona part d'aquets numero
i en va repartir participacions entre els
seus veins.

Any 1980: Premiat el mimero 60.076
venuta Almoravit, regie eminentment
agricola, va constituir una pluja de mi
lions per als seus habitants.

Any 1981: Per primera. vegada Car
tagena va rebre la «grossa» de Nadal, que
va correspondre al mimero 23.786. EI

Antfg u itats
_ compra-venda

L'ENCis

els desitja
Bones Festes!

Baranera, 21-Telf. 215 02 47

'"

Any 1983: Totes les series de, la «gros-
'

sa», numero 53.288, van ser venudes a
Barcelona. Les va vendre l'administracio
num, 69 del carrer d'Escocia, de la bar
riada de Fabra i Puig, i es van repartir
en petites participacions per botigues i es
tabliments del barri. Van esser moltes Ies
families premiades.

Any 1984: En aquesta ocasio la:
«grossa» va esser venuda a Valladolid:'
Va correspondre al numero 50.076 i tain-:
be la totalitat deis seus milions van que-

'

dar molt repartits.
Fixem-nos, com a resum que deis mi-:

meros premiats amb la «grossa» aquests
darrers set anys, son quatre -mes de la.
meitat- els que van acabar amb la xifra
6 -40.286,60.076,23.786 (en tres anys
consecutius) i 50.076 (aqui fixem-nos en
la similitud del segon)-; i un en cada una
de les xifres, 0, 5 i 8. Quin sera el mime
ro d'enguany? -A.

'van adquirir en la seva major part Ies
Confraries de Setmana Santa, de mane
ra que va quedar forca repartit.

Any 1982: La «grossa» va ser molt
matinera i va apareixer dins de Ia prime
ra mitja hora dels sorteig. Va correspon
dre al numero 21.515, repartit entre Las
Palmas de Gran Canaria, Madrid i
.Malaga.

r------�-------------��

EVAWACIONES ESCOLARES,
RECIBOS, GESTION DE
EXPEDIENTES, ETC.

PARA SISTEMA
OPERATIVO
MS/DOS

I.
,

I
I
'I
I
I
1-.
I
I'
I
I

En LOGIC CONTROL, seguro que
tenemos el que usted necesita:Mas de 20 programas standard

modulares para microordenadores:

NOMINA, CONTABILIDAD,
FACfURACION, srooa

,

ADMINISTRACION DE
FINCAS, RENTA,

ll.lamenosl
. Barcelona 212 02 95-
Badalona 389 '59 00

, SabadeU- 12·6 87 99
lgualada 804 67,51 '

LOGIC CONTROL I EXCELENCIA EN CREATIVIDAD

L � �---�-�

SEGUROS PUENTE
AGENTE LlBRE COLEGIADO DE SEGUROS

Oficina Tecnica

San Francisco de A., 39 BADALONATelfs. 389 21 95 - 389 ·29 08
.
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Automobils Gasolinera-

Desitja als seus clients i amics un
. .

BON NADAL I FELIC ANY 1986

Sant Bru, 17 (gasolinera) .Telafon 384 51 51

Avg,da ..President Co�panys, ·11'8 --122
BADALONA

..

Assessoria Joaquim· Salvat
Graduat Social· Petit Mercantil/Assessor Fiscal

Habilitat de la Seguretat Social - Administraci6 de Finques
Agent Lliure d'Asegurances - Col.legiat

Francese Layret, 164 BADALONA Tel. 389 28 04 (3 .lInles)·

ASSESSORAMENT SOBRE:
.

-

• Comptabilitat d'Empreses • Declaraci6 de l'lmpost de Socletats
• Constitucions de Societats Anontmes, Cooperatives, etc.
• Declaraci6 de l'lmpost sobre la Renda Persones Fisiques I' Patrlrnonl
• Declaracions d'impostos (I.T.E .• E.O.S.)
• Obertures Industrials i Comercials

una senzilla trucada i I'informarem 0 el passarem a vtsltar

• Permisos d'instalacions Industrials
• Pr.estacions a la Seguretat Social (pensions)
• Pagaments de Oontrlbuclons, Multes, etc.
• Gesti6 de personal (departament laboral)
.• Administraci6 de finques
• Assegur�nces generals



Pessebrisme i pessebre
casolaI

La historia del pessebre a Catalunya
reprodueix exactament els mateixos pas
sos que a la peninsula italiana, focus per
excel.lencia de desenvoluparnent de l'art
cristia occidental. El que succeix es que
hi ha molta menys documentacio, i les
dades mes antigues sobre pessebres pro
piament dits no van mes enlla de finals
del segle XVI.

No obstant, son diverses les obres tea

trals que es coneixen pertanyents a I'eta

pa de forrnulacio diguem-ne previa: una
d'elles, potser la mes representativa, es
I'Ofici de 1'Estel, que versa sobre I'Epi-

Podria dir-se que el pessebre te tres

etapes historiques successives: una, del

segle II al XI, en la qual, en realitat, no
n'hi ha, perc es perfilen les caracteristi
ques que mes tard el definiran; la sego
na� del segle XII al segle XVIII, en la

qual apareix, primer de forma fixa i des

pres a base de figures ai1lades, trobant
se, ara per ara, dessota del control ecle
siastic, be que cada vegada mes secula

ritzat; la tercera, finalment, dels segles
XIX i XX, en la qual coexisteixen la in

terpretacio dels pessebristes i la popular,
ambdues, no obstant, de factura laica.

El pessebrisme, entes com un movi
ment de defensa de la perduracio del pes-

_

sebre, sorgeix cap a mitjan segle XIX, en
cara que ja hi havia precedents anteriors,
potser des de comencaments de segle. En
llaca per esperit i gustos amb els pesse
bres de l'aristocracia, que ben poe te a

veure amb l'opcio popular, definida en

canvi per la seva indiferencia i esponta
nia creativitat davant d'aquestes
questions.

En una fase d'obertretroces de la

practica del pessebre, els pessebristes sig
nificaren un esforc de manteniment i re
sistencia, la qual cosa ha facilitat que, a
hores d'ara, continui essent una tradicio
encara viva i arrelada entre, nosaltres.

El pessebre popular i familiar, pero,
es un altre mon, deslliurat de quasi qual
sevoilligam, innovador, obert, permea
ble a tota mena d'influencies, i tan inco
herent com entranyable.

A casa nostra, la distincio entre amb
dues corrents paral.leles arriba fins i tot
al nivell de la comerzialitzacio: mentre la
'fira de Santa Lhicia de Barcelona es des
de fa uns dos-cents anys ellloc de venda .

per antonomasia dels productes popu

lars, els pessebristes posseeixen els seus

propis tallers 0, en qualsevol cas, no hi

participen en ella.

EI pessebre a Catalunya

fania i resulta datable del segle XI; tam-
'

poe no cal menysprear el Misted del Nai
xement celebrat a la Seu de Valencia al

segle XIV, pero que encara mantenia lit
combinacio de persones i escultures, i les
representacions del Cant de la Sibil.la, a
la Catedral de Palma de Mallorca.

Fet i fet, el pessebre catala es desen

volupa d'enca de l'epoca barroca, com
a la immensa majoria dela resta dels cen
tres europeus, reeixint al fnal en la con
secucio d'un estil indiscutiblement pro
pi i identificador, que ha facilitat la seva

difusio per tota la peninsula i adhuc a

Sudamerica.

Enfront del napolita per exemple,
d'arrel escultorica i esperit proper ala ca

ricatura, 0 del murcia, aixi mateix d'in
dole solemne i actitud cultista, el pesse
bre catala esdeve senzill, popular, xamos
i poetic, amb algun que altre estirabot,
es ben cert, pero sempre d'un taranna re

laxat i lluny de qualsevol engolament.
Parlem del pessebre no academic, esta

clar, ja que aquest te arreu una veritable
tendencia als tons suposadament enlai
rats. Figurinaires que no poden faltar a

cap repas, per lleuger i rapid que sigui,
son Fra Jaume i Ramon Amadeu, actius
a la segona mitad del segle XVIII i inicis
del XIX, i Domenec Talarn, l'activitat
del qual abasta tot ,el segle XIX.

D'una altra banda hi ha l'assumpte
de l'escenografia, capdal en el pessebre
catala i feta a base de molsa.jiedres, pa
per, etcetera; i dintre de la qual sobre
surten de manera molt especial els tre
balls en suro: es potser l'unica escola que
practica la construccio en suro d'edificis
d'ambient, tecnica de talla en seguretat
de finals del segle XVlII. AI respecte no

es poden oblidar els noms de Joan An

geret, Joan Planella, Joan Ros, 'Joan
Costa i Joan Grau, artesans tots ells del
suro, que actuaran al llarg de la primera
meitat del segle XIX. Amb anterioritat

le� casetes, pous, poblets, etcetera, es

feien de cartro 0 paper.
Altres

.
dades importants son les del

material emprat, -sobretot fang; -el croma
tisme escollit, no massa llanipant; i el ta
many d'usament; l'estil, naturalista; els
models, catalans en general.

'

(Passa II la pagina segiient)

MADER:AS
SANITAIlIOS

fJ1(, fJ't: CA
Ctri' Mataro, 219 - Telf. '389 42 00

Ctra. Sta. C'oloma, 10 - Telf. 387 1'9 48
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(Ve de la pagina anterior)
Eis pastors.- Encara que Sant Lluc

parli dels pastors de l'anunciacio i de
l'adoracio al Nen, no entren definitiva
ment en l'art cristia occidental fins a

,

fianls del segle XV; permes que se'n co

.neguin representacions des del
paleocristia.

L'ofrena de presents es una invencio,
per paral.lelisme amb la dels reis mags;
en primer Hoc foren bens, animals que
es refereix, en la simbologia cristiana, al.
sacrifici pascual, al propi cristia i al ma
teix Crist entes com el Bon Pastor que
el porta a coll i be. Nornes a partir del
segle XVII aparegueren presents diver
sos, com -ous, llet, aviram ...

EI bon i lamnla.- Ni Sant Mateu ni
Sant Lluc no diuen res d'aquests animals,
pen), en canvi, si que els cita l'evangeli
del pseudo-Mateu i apareixen ja repre
sen tats en baix-relleus paleocristians del
segle IV.

Un cert problema sorgeix potser a

l'entorn de la mula, sovint confosa amb
l'ase. El bou era un dels animals emprats
en els sacrificis greco-rornans i simbolit-

za allo de paciencia i submissio que te- Je
sus. La mula, animal hebreu de reis, pro
fetes i jutges, simbolitza, per la seva ban
da, la humilitat i l'obediencia, els gentils
i els jueus sotmesos a Jesus nat, pero
tarnbe s'afirma que indiquen que el mes
humil i menys notable del mon animal re
conegue a Jesus i l'acornpanya en la se

va naixenca.
Aixi mateix s'acostuma a citar a Isaies

com a premonitor d'aquesta parella,
quan parla que el bou coneix el seu pro
pietari i l'ase l'estable de l'amo.

EI pessebre.- Sant Lluc el cita, pe
ro donant a entrendre que es tractava
d'una rnenjadora que hi havia a casa de

la familia de Sant Josep.
La iconografia posterior se l'ha.ima

ginat com una mena de moble portatil,
mig bressol i mig menjadora, molt pos
siblement per raons de caire compositiu
i estetic.

L'estrella.- Es una de les dades que
aporta Sant Mateu en el seu evangeli i
que, com els mags, tambe te un obvi res
so cultural esoteric: dotades de la idea
d'ordre cosmica i de desti, les est relIes
son uns ens divins en els pobles de l'an
tiguitat pre-cristiana; mes en concret en
cara, son les guies de I' esser huma; aci,
la ciencia i l'astrologia. Es tambe en

aquest sentit que I'Esglesia anomena Je
sus l'estrella brillant de l'albada, i la Ver
ge Maria, Stella Matutirta, 0 fa de l'es
trella l'emblema de diversos sants, com
Bru, Dominic, Humbert, etcetera.

Tampoc no es pot oblidar la conno
tacio nocturna que comporta la presen- '
cia de l'estrella, aixi com la imatge d'una
il.luminacio si mes no inusual, car amb
dos factors redunden en reforcar el com
ponent esoteric de base.

(Passa a la pagina segiient)

i.:AVI DEIA IIPER NADAL CADA
OVElLA Al SEU CORRAllI PE
RO PER SANT ESTEVE JA TE
NIM OBERT, I PER ANY NOU
TAM BE, I CADA DIA

US esperem
-Especlalltat ,cuina ttptca catalana
.Cabrit al grill a la lIenya
=Assortlment d' embotits

*CARNS A LA BRASSA (CHULETON, CO-'
*NILL, ETC.) * CALCOTS

\f,puaalitat: ((abrit al*iU
.JUrtit br .1iambrtJ
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Via Augusta (alJan� Germ; Jull)
Galeries Cinema Vlctoriaf L I.

T816ton 389 30 54
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(Ve de la piglna anterior)

L'estable/cova.- Si Sant Mateu par
la senzillament de la «casa» i Sant LIuc
ho fa de la «sala» en referir-se ailloc del
Naixement, resulta que, posteriorment,
la iconografia que ha triomfat es la de

I'estable, la cova, el portal i les runes.

L'estable sorgi segurament per deri
vaci6 logica, pero no historica, del con
cepte de pessebre: �s cregue que en estar

ajegut Jesus en una menjadora de bes

tiar, l'ambit havia de ser un estable.
EI portal i les runes es preferiren so

bre tot en epoca barroca, i entre altres

per qiiestions simboliques: el Redemptor
de la humanitat caiguda els semblava que
havia de neixer entre els testimonis de la

feblesa de les obres de l'home, tal com
ho s6n les runes.

les versions primitives en que seu a la fal
da de la Verge.

Fins avancada l'Edat mitjana volgue
representar-se'I ben enfaixat, introduint
se despres Ia imatge del nen mig nu, ra
bassut i carnosset.

Eis Rels.� Es Sant Mateu l'unica
font documental que en parla, i es refe
reix a uns mags vinguts d'Orient tot se

guint una estrella; encara que no especi
fica res mes, tenint present l'epoca en que

, ho afirma, sembla que s'esta 'referint a

Persia i a uns astrolegs,
La manera com apareixen vestits en

. les primeres representacions conegudes,
pintures de catacumbes romanes i mo
saics bizantins, ho confirma en ,part.

Fou Tertulia (160-230) qui els anome-:
na reis, convertint-se aquesta qualifica
cio des de llavors en epitet habitual. EI
seu nom, del qual no en diu res Sant Ma

teu, fou de dos, tres, quatre 0 sis aillarg
dels segles del cristianisme, establint-se
nomes a finals del primer mil.leni en el
de tres, ben segur que mes aviat per raons
d'arrel simbologica -es el mimero de la

perfeccio i de l'equilibri- que pel fet que
fossin tres els tipus de presents oferts.

D'aquests, l'or i l'encens s'han entes com
a sengles homenatges a la majestat i di
vinitat de Jesus, mentre que la mirada

-ingredient emprat en els
embalsament- seria una premonicio de
la seva mort.

EI Nen Jesus.- Eix veritable de l'es
cena del Naixement, no te gaires proble
mes iconografics, representat sempre
com un infant de mesos, d'acord en tot
cas amb els canons' de bellesa i habits de
cada epoca,

Acostuma a estar ajegut, unes vega
des en un bressol, d'altres en el pessebre
i fins i tot en alguns apareix dipositat a
terra sobre un feix de palla; al marge de

Maderas - Puertas - Parquets - Tableros aqlemerades
Rechapados - Tablex Melam'ina - Laminados

MADER BRIK'
Av� San Ignacio de Loyola, 82 - 88

Tel. 389 33 62 - BADALONA

De la cova en parlen el Proto-evangeli
de Jaume i l'Evangeli del pseudo-Mateu,
textos, ambd6s, considerats per l'Esgle
sia cristiana com apocrifs, pero que tin

gueren un gran resso en la plastica: la co

va en la simbologia tradicional vol dir

centre, es el vertex de trobada d'allo hu
rna i d'allo divi, acostumaa ser entesa

com una reproduccio en miniatura del
cosmos i d'usual es el lloc del naixement,
mort i resurreccio dels herois; en una pa
raula, la cova resulta un centre sagrat en
moltes religions i un eix entre el mon dels

vius i el dels morts a diverses mitologies
i folklores.
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Sembla que ets noms de Melcior,
Gaspar i Baltasar foren inventats cap al

segle IX i segurament en territori italia.

L'Angel.- Es una cita de Sant Lluc,
.

que parla concretament de l'Angel del
Senyor i d'un exercit celestial dangels,
tots ells dintre del paper que etimologi
cament ja indica llur propia denomina

cio: missatgers.
L'angel es un intermediari de Deu en

vers els homes, d'usual representat com
un esser alat, tot-vident i il.luminador

dels esperits.
D'acord amb la doctrina de l'Esgle

sia, establerta per Dionisi l'Aeropagita
(s.V), els angels realment dits serien, pe
ro, el darrer grao de l'escala angelica,
avantatjats per serafins, querubins,
trons, dominacions, virtuts, potestats,

principis i arcangels, i nomes aquests i els

angels serien els missatgers de Deu. De

sexe desconegut, normalment se'ls ha re

presentat 0 be feminitzats 0 be

infantilitzats.
La Verge.- Es una de les poques fi

gures basiques del Naixement. La seva

actitud ha variat segons les epoques: pri
merament les pintures i escultures que
tractaren el Misteri ens la presenten
d'usual en majestat, 0 sia, asseguda amb

el Nen a la falda i adorada pels mags i

els pastors; despres s'estengue tarnbe per
I'art occidental el model de la Verge aje
guda al Hit, amb Jesus en el bressol al seu

costat; ambdues formules iconografiques
foren desplacades en .el segle XIII per

,., sengles solucions noves, una la de la.Ver
ge agenollada davant del Nen, i la sego

na, la de la Verge dempeus hint a Jesus;
finalment, ell' el segle XVII reaparegue
la Verge asseguda, pero sense el rerafons
imperial d'un principi. EI color de les ves
timentes de la Verge es el blau-cel pel
mantell i el blau intens pel vestit, i aixi
des de gairebe un principi i per raons so

bretot simboliques -el blau es el color
del eel i de les coses divines, de la veritat
i de la puresa-.

Sant Josep.- Es una figura diguem
ne secundaria en el Naixement de Jesus,
i aixo tant segons els testimonis evange
lies com ales representacions plastiques
dels primers segles del cristianisme, ja
que en moltes d'elles ni se'l te en comp
te. D'usual es un home de barba blanca,
indicant aixi la seva edat avancada, que
du a la rna una vara florida, la qual cosa
es refereix a la llegenda segons la qual
tots els pretendents de la Verge portaren
llurs respectives vares 0 bastons al tem

ple a l'espera d'un senyal que indiques
l'escollit de Deu, i a l'endema la de Sant

.Josep havia florit i d'ella en sorti un co-

10m que s'enlaira cap al eel.
Sovint vesteix el mantell de color groc

-simbol solar i divi- i la tunica purpu
ra -indici de reialesa->,

C.E.SABADELL

EXPOSICU) DE PINTURES
SEVILLANO BORBONET

OLIS

SALA D'ART de LA CAIXA

Mar, 40-42
BADALONA

Del 21 de desembre

al 7 de gener
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difondre-les. Per aixo ha acceptat el tan
estes mundialrnent Arbre de Nadal; que
no es pas nostre, genuinament. L'Arbre
de Nadal es originari dels paisos saxons

gerrnanics.

L 'Arbre de Nada)

D'una cinquantena d'anys, mes 0

menys, a Catalunya s'han establert une,s
tradicions que no son pas originariament
nostres, Les hem importades. Aixo es;
fins i tot les hem fetes nostres, ja que son

foranies, son estrangeres en tots

conceptes. .

De sempre, des dels comencaments
del Cristianisme, el nostre poble creient
es catolic tradicional, 0 sigui, que sem

pre ha seguit les directrius deJ'Esglesia
Catolica Romana. Exceptuats alguns
pocs casos que s'ha professat una altra
mena de culte, sobretot a partir de la re

forma. Es en l'actualitat que hi ha diver
sitat d'idees i de conceptes religiosos, tant
els que son derivats del Crist, com d'al
tres que provenen de religions orientals.

.

De sempre, en materia religiosa i les
seves creences, Catalunya es i ha estat

molt acuanim, Les admet, les tolera i per
met que tinguin estada entre nosaltres to
tes les que' vulguin radicar-s'hi. Pero ,

malgrat aixo, el poble creient, en gene

ral, es catolic.
Per causa, dones, d'aquesta toleran

Cia, el poble catala no sols ha acceptat
les introduccions noyes importades d'al
tres paisos, sino que tarnbe ha ajudat a
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El fet que a Catalunya, com arreu del
man, s'estengues la tradici6 de plantar
un arbre guarnit de Hums, de flors i d'ob
sequis per a familiars i amics, s'ha esde

vingut del cinema america que, amb els
films que ha produit, ha dif6s aquesta
tradicio americana. I com sigui que es
molt xiroi i alegre, no podem pas negar
ho, ben prompte s'estengue mundiahnent
el projectar-se per tot arreu les pel.licu
les americanes.

Eis americans, entenent com a tals els
residents als Estats Units, meca del cine
ma, [oren els que 'primer adoptaren
aquesta manifestacio d'alegria per a ce

lebrar la diada del naixement del Crist.
Cornencaren per plantar I'Arbre en les se

yes llars, i despres en posaren per places
i carrers publicament. En ser represen
tat ales pel.licules, i aquestes difoses pel
mon.iprompte fou accept at per tothom.

Aixi es que Catalunya tambe l'adop
ta i no s'abstingue pas, com sempre, de
negociar-hi. No endebades portem sang
fenicia i .sang grega, aimants del diner i
del comerc. Tambe tenim ascendencia

. llatina, amics del bon· viure.

El fet que els americans dels Estats
Units estenguessin l'habit de l'Arbre de

. Nadal, provingue dels primers emigrants
que hi anaren dels paisos :

saxons

gerrnanics de l'Europa oriental, car

aquests, ja des de la Reforrna de l'Esgle
sia, en rebutjar la iconografia i la imat

geria religiosa per seguir el text del segon
manament del Decaleg que, ells. refor
mistes partiren d'un accentuat puritanis

.

me, els feu no tenir imatges representa-

(Passa a la pagina segiient)
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'tives d'essers humans 0' animals.
Aixi es que deixaren l'us de construir

el «Pessebre» que, a partir de Sant Fran
cese d'Assfs, a principis del segle XlIIe,
s'havia popularitzat per tot Europa.

A fi de festejar la diada del naixement
del Crist aixi com la de l'Epifania, l'ado
racio dels Reis, els pobles gerrnanics pro
testants, per indicar que la «casa de,
Deu», 0 sigui el temple, estava plena de
joia i d'alegria a causa de la recordanca
de la naixenca del Redemptor, establiren
d'ornar i embellir un 0 diversos arbres
dels que estaven al redos del temple.

Com sigui que els oficis de la liturgia
i la tradicio evangelic a admeten que la
naixenca fou a la nit, tot i seguint l'anti-

,

ga tradicio cristiana, tambe ho accepta
ren aixi, i en aquelles hores, si el temps
ho permetia, posaven teies, ciris i cande
les enceses en els arbres ornats, per fer
mes gaia la festa religiosa.

Aquest us, extern en principi, promp
te passa a l'interior de les cases i s'esten

gue per tots els pobles protestants. A
Europa es generalitza a partir de mitjans
del segle passat. Per aixo, quan els emi
grants d'aquells pobles anaren a habitar
a America, portaren llur tradicio alla on

s'establiren. En particular, a l'America
del Nord. Com que alli feien el mateix,
en comercialitzar-se el cinema i reflectir
aquestes costums, tarnbe s'estengueren
arreu del mon, i entraren tarnbe a casa

nostra.

* * *

Si be, pero, en les masies i cases de
camp no aconseguiren encara abolir, ja
que, actualment, en moltes d'elles es

practica el costum, aquesta diada de Na
dal, d'il.lusionar la mainada amb l'acte
de «fer eagar el tio», que prove de temps
immemorials.

Aquest fet, que promou a tota la fa
milia, grans i petits, gatzara i molta ta
bola xiroia i alegre, consisteix, senzila
ment, en cercar un tronc mig buit 0 que
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tingui un gros forat. Com que ja no ser

veix per altra cosa, d'aqui que se'n digui
tio. Aixo es, util nomes per atiar, cremar,
encendre el foe, 0 per mantenir-lo mes
viu.

Aixi que omplint i posant sota del fo
rat llaminadures diverses, joguines 0 al
tres coses agradables als menuts, i tapant
el tio amb un drap a fi que no es vegi el
contingut, es crida la mainada d'un a un,
perque no se n'adonin i, donant-los-hi un
basto, se'ls diu que colpegin fort el tio
fins que «cagui el que te a dins, amagat».

Tot fent aixo, s'indica a la criatura
que canti una canco, Cada familia te la
seva canco personal. Entre de les moltes,
s'acostuma cantar:

Te, te, tio!
Caga el cagarr6!
Si aixo no fas,

,

veuras quin cop de bast6
et donare jot

Com es propi, aquell boscall, 0 tio,:
o soca, com volgueu dir-ho, se'l posa de

. manera que, a cada copejada, es mogui,
es bellugi i, per aquest moviment, es pu
gui veure que amaga. Aleshores, la cria
tura, admirada, recull el que hi te i vol
repetir la juguesca.

Cas de repetir-ho diverses vegades, es
diu a la mainada que vagi a tal 0 quallloc
de dins de la casa, durant un instant i
amb qualsevol excusa. Mentrestant, es

torna a amagar quelcom sota del tronc
i es torna a repetir el mateix joe, fins que
la familia se'n cansa.

Com es propi, si s6n diverses les cria
tures, se'ls fa l'enganyifa per separat.

Tal com hem dit i repetim, 'aquest ac
te a Catalunya es propi i no es important.
Es fa en la vetlla de Nadal 0 el mati del
mateix dia, segons la familia, corrent
ment prop de la llar de foe, ja que es el
lloc habitual en el qual a l'hivern, s'hi re
clou i s'hi apropa tothom.

No obstant i aixo, no prova pas que,
avui, tambe en la pagesia i en el medi am
bient rural, a mes de «fer eagar el tio»
hi hagi tambe un bonic i ben ornat I ben
il.lurninat Arbre de Nadal, amb flors, lla
minadures i obsequis pels familiars
amics que assisteixen a( la.festa.

LLAMINADURES'
GUIFRE 88 TEL. 389 5767 BADALONA' I'

FEM EL NADAL MES DOLQ.
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Ahir, Casino de Badalolla
Avui, Club de Jubilats

EI Casino de Badalona en el transcurs dels anys va gaudir d'un historial important
, dins I'ambient social de la nostra ciutat. Hi havia desfilat una bona part de la burgesia
i d'un sector intel.lectual badaloni, En' el Casino existia sempre aquella relativa
canvivencia ciutadana; imperava, pero, un clima prou agradable i especialment
familiar. Era el clima social que caracteritzava les tradicionals societats recreatives
badalonines, avui desaparegudes, Vint-i-cinc anys endarrea, la convivencia platxeriosa
era possible. Avui dia la majoria de ciutadans practiquen les hores de lIeure d'una
manera bastant diferent.:
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L'any 1898 uris quants ciutadans de
taranna alegre i faceci6s feren construir
un cafe i una sala de ball, al costat del
Teatre ZorrilIa. EI nou local fou batejat .

amb el nom de «Llceo Badalones)�. i va
.subsistir fins l'any 1904. En aquella avi
nentesa es funda el «Casino Badalones».
EI 1907 el «Casino Badalones» es tras
llada al primer pis de I'edifici numero 4
de la Placa de la Vila. Aleshores pren
gue el nom de «Centre Badaleni».

Tot just implantada la dictadura del
general Primo de Rivera, la junta del
«Centre-Badaloni» adopta el nom de.
«Casal de Badalona». El1930 retorna el

\ nom del «Centre Badaloni». A partir del
1939, els vencedors de la guerra fratrici
da imposaren el canvi de nom: una altra
vegada «Casino de Badalona», i'conser
va aquest nom fins el 1982, que va morir.

EI «Centre Badaloni» tenia una vida'
recreativa, cultural i allunyada de la po
Utica local, amb cafe, sala d'actes, tea
tre i biblioteca, com les societats que exis
tien antany a la nostra ciutat. En el «Cen
tre Badaloni» -el «casino dels senyors»,
com en deiaIa gent- s'hi reunien me-

.

nestrals benestants, propietaris rics, des
vagats, botiguers que tenien vel.leitat de
senyorejar. No hi mancaven, natural
ment, aquells socis que ostentaven un cert

prestigi i una mica d'«autoritat»: metges,
industrials, advocats, musics, apotecaris,
veterinaris i molts intel.lectuals. Les pa
turns i els saberuts s'hi trobaven com el

peix a l'aigua. La jovenalla s'hi deixava
caure nornes.al ball i ales representacions
teatrals.·

.

Per la Festa Major del 1907 el «Cen
tre Badaloni» aixeca el seu primer enve
lat a la platja. EI 30 de juny del 1911 , la
companyia d'en Josep Santpere represen
ta l' opereta «EI conde de Luxernburgo» .
i la sarsuela «La Verbena de la Paloma».
En aquell escenari hi van actuar diferents
conjunts teatrals. Cal remarcar que la
.inoblidable Companyia Terrades-Casas
-rou la qui posa en escena mes comedies

. i drames d' autors catalans i castellans.
Aquesta cornpanyia es disgrega el 1926,
a causa de la mort de Josep Terrades. La
companyia 4eI glori6s actor Enric Borras
hi representa «La bona gent», de Santia
go Rusifiol. Ala sala d'actes s'hi celebra
yen concerts, conferencies, exposicions i
d'altres manifestacions mes 0 menys
artistiques.

EI mestre Pompeu Fabra era sod del
«Centre Badaloni»; -els diumenges a la
tarda acostumava anar-hi a prendre ca

fe. En certa ocasi6, un pintor barceloni
munta una exposici6 de pintura cubista.
Una tarda, mentre el nostre filoleg llegia
el periodic, uns joves Ilepafils Ii van

preguntar:
-Me�.re Fabra: quina es la vostra

opinlo de la pintura cubista?
EI reformador lingiiistic del catala era

enemic acerrim de pintures absurdes Lex
travagants, i contesta, deixant de fumar:

.

(Passa a la pagina segiient)

1985



(Ve de la paglna anterior)

-Mlreu, joves: aixo es una pintura
nova. Perque faei for�a lmpressi«, s'ha
de contemplar d'un tros lluny,

,

En certa ocasio, la junta del '«Centre
Badaloni» acorda construir l'edifici pro
pi, un edifici magnific, esplendid. En
efecte, van comprar un terreny espaios,
situat entre el carrer del Temple i el car
rer de la Costa. D'antuvi s'hi instal.la
ren dues pistes de tennis, pen'> mes en

'davant una altra junta desestima el pro
jecte idediciren vendre el terreny.

Gairebe el final de la segona dec ada
del segle, els asociats del «Coro La Ba
dalonense» compraren la casa vella del
carrer Reial-avui de Francese Layret-,
emplacada enfront del Cafe de Can Cu
yas. Era una casa baixa, ronega i cente
naria, que tenia un gran pati amb la sor
tida al carrer de Sant Antoni. La casa i
el pati eren propietat de mossen Roc
Marsal. Aqui l'oncle de Joan Fornague
ra hi havia establert el magatzem de ma
terials per a la construccio.

'

Un dia, mentre els paletes aixecaven
les parets del nou edifici, uns socis des
vegats del «Centre Badaloni» ho esguar
daven des del balco. Entre ells s'hi tro
bava un soci grassonet, calb, de taranna
sorneguer i extremadament burleta, que
exclama amb una veu de clarinet
desafinat:
-Ja ho veieu: la gent del cora del vi

construeixen el «Casino dels Pobres», pe-:
ro nosaltres no podem fer el «Casino dels
Senyors».

L'any que el «Tiro-Liro» era el ball
de moda, provoca una euforia indescrip
tible. La nnisica engrescadora feia ballar
les parelles esbojarradament. EI parquet
de la sala baixava i pujava d'una mane

ra alarmant. La junta, naturalment, ja
preveia una terrible catastrofe. I es con
.voca una cornissio per anar a consultar
els tecnics forasters que solucionarien el
perill de l'enfonsament.

Una tarda d'un dia feiner, dos repre
sentants de la junta i tres tecnics barce
lonins de la construccio es reuniren a la
planta baixa. Aqui hi havia existit el po
pular cafe de Can Cuyas -tambe cone

gut per Can Vidal-. El local ja feia
temps que restava tancat i abandonat, i
pertot arreu estava pIe de teranyines, pols
i rates. Cadascun dels presents deia la se

va opinio. De sobte, un dels representants
de la junta hi fica cullerada. Era un ho
me baladrer, pintoresc, vulgar i bastant
destarotat, que va engegar, mig en cata-
la i mig en castella:

'

-Sabeis 10 que jo posaria? Pues una

bigamia, comprenden? Una bigamia..
Eis tecnics se'l miraren de dalt a baix,

completament astorats, pero no pronun
ciaren cap paraula. Llavors el represen
tant pregunta, amb una visible sorpresa:

-Que potser he dit un disbarat?
-No ho se -contesta l'altre

representant- �a trobarem la solueio.
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Aquell destarotat anomenava biga
mia un lligament de bigues de ferro per
a aguantar el sostre de la sala de ball.

El 1962 uns escamots destructors en

derrocaren l'edifici del «Casino de Ba
dalona». La junta i uns quants socis s'ha
vien aixoplugat al «Coro La Badalonen
se». Els rellogats, mentrestant, esperaven
que el nou edifici fos enllestit, per a re

tornar al primer pis. I qui ho havia de
dir que la gent rica ani ria a vegetar al
«Casino dels Pobres».

Quan els rellogats anaren a estrenar
el local del primer pis, nou de trinca, ales
hores la junta va reemprendre tota me

na d'activitats. Celebraren alegres balla
des, selectes concerts i fins i tot, e11970,
organitzaren el primer «Concurs Perio-

distic Local». Guanyadors dels cine con
cursos foren: Del primer Joan Abril; del
segon, Maria Teresa Ribo; del tercer, Sal
vador Alsina i Valls; del quart Jacint Du-
M, i del cinque Antoni Planas.

,

De bell antuvi, semblava que tot ple
gat anava com una sed, pero al cap d'un
temps les coses canviaren de color. I ben
aviat la poca activitat inicia un periode
de decadencia molt visible. Hom obser
vava que el carro anava pel pedregar i,
es clar, agafa una malaltia greu, si mes
no incurable. De fet, tenia mala peca al
teler.

.

'

EI 1982 esdevingue la mort, precedi
da d'una agonia lenta, allargassada.
Aquells que encara formaven una junta,
no anunciaren l'enterrament als socis.
Realitzaren un enterrarnent laic,' trist,
sense esqueles, sense, corones, ni llagri
mes, i el dol es dona per acomiadat: Nin
gu no hauria pogut sospitar que el «Ca
sino, de Badalona» hagues tingut una de
saparicio tan lamentable. Els veIls socis
no se'n sabien avenir. "

Aquest local resta deshabitat bastants
mesos, fins el dia que s'hi realitzaren re
formes. Un cop enllestides les reformes,
la Caixa de Catalunya, a la segona set
mana d'abril d'enguany, va .obrir-hi el
Club de Jubilats «Sant Jordi». Realment,
un club d'aquesta mena, situat al centre
de la nostra ciutat, ha estat pels pensio
nistes un veritable esdeveniment social.

Aquest club es frequentat, diaria
ment, per uns badalonins que s'havien
passat tota la vida treballant com uns ne

gres. Ara aqui disfruten d'un repos ben
guanyat. Certament es troben voltats
d'un ambient amable, d'agradabilissima
simpatia i de placida intimitat. De fet
hem de convenir que pels qui col.leccio
nen anys, la millor manera de viure es po
der passar l'estona de lIeure, cornoda
ment, acompanyada d'un autentic benes-

'

tar. Simplement, que _�e'n podria 1]ir '

mes?
-

JOAN ABRIL

•
nereide

RESTAURANT
Sant tlorenc, 8 Tel. 389 23 7

Oesitja a tots els clients i amlcs,
Bones Festes
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• Promociones y exclusivas del suelo industrial. '

• Especialistas de casas en venta y cornpra, zonas centricas y extrarradios.

Gran cartera.

, Una firma �e prestigio. Consultenos.
fPta'�a de '·Ia VUa, ·numero 7, 10 Tel. 389, 34 62 Y 389 33' 66

,

II



Cal una acci6 civica per la
normalitzaci6 Iingiiistica

Tot sovlnt s'alcen veus de queixa per la lentitud del preees.de normalitzado lin
gufstica de Catalunya, per la presencia encara molt predominant del castella com

a Instrument de relaclo entre els catalans, tant en els seus usos publics com en els

privats. Molta' gent espera la soludo de les Instltuclons, mltJan�ant mesures coactl
yes 0 de protecclo del catala; molta gent lamenta que I'Estatut de Catalunya no pro
claml el deure de tots els clutadans de saber catala, com si fos la manca d'aquest
imperatiu legalla causa de la situado. Les soluelens que es propugnen son general
ment utoplques�.

'�nI
t

J0 vull aportar ad el testimoni de tres
ciutadans de llengua castellana que de
manen tambe ajut de la Generalitat, pe
ro no en forma de decrets ni de subven
cions, sino en forma de crida als ciuta
dans de llengua catalana perque els' faci
litin la integracio. El primer em Iou adre
cat espontaniarnent en forma de carta.
Els altres dos son parlaments d'alumnes
de catala per a adults en dos actes publics
diferents: el d'un alumne del curs «Di
gui, digui» en la inauguracio del Centre
de Norrnalitzacio Linguistica de Molins
de Rei i el d'un alumne avancat -que vol
arribar a ser professor de catala per a

adults-, en la inauguracio del Centre de
Norrnalitzacio Linguistica de Sant Boi de

Llobregat. Ad els teniu:
Carta del Sr. A.R.H., de Granollers:

Estimat senyor/a de Cultura: soc un ho-

me de 30 anys, andahis, parlo mal el ca
tala i tine molts problemes a escriure'l,
no pretenc criticar la seva tasea, solament
fer una critiea constructiva. He fet un
curset d'inidado al catala d'aquests que
promoclona la Generalitat, pere no n'hi
ha prou amb aprendre el catala, per
saber-to hi ha que practicar-Io i tenim
molts problemes, mes dels que vostes

imaginen, per parlar-lo amb els catalans

i castellans que ja el parlen be. Per aquest
motiu vaig atrevir-me a eseriure-li aques
ta carta, mes amb el cor que amb el cap,
perque penso que en voste esta la inida
do de la soludo, que es la segnent:
d'aquells diners destinats a ensenyar el �

catala, gastar-ne alguns en una publici
tat, fer una campanya en la que diguis
als que parlen el catala que ajudin els qui

volen parlar-Io, encara que el parBn mal,
perqueSi els catalans no parlen el cata-

'

la, com el parlarem nosaltres?
I el problema mes greu que tenim es

que sl parlem el catala amb gentque el
parla be, nos contesten en Castella I no
saltres tenlm la sensaclo de fer el ridfcul
perque sabem que no el parlem be I pen
sem que molestem la persona amb qui'
parlem i segulm la conversa en castella
agafant una mica de por I Inseguretat a
I'hora de parlar-Io.

Fa dos anys que' estudlo Formado
Professional I els professors, la maJorla,
no tots, no ens ajuden • parlar el catala.
Per aao Ii agralrla que voste els dema
nes a ells que son professors que no ta
llin als que comencen parlant el catala ..

,

Res meso Perdoneu les molesties i

aprofito per saludar-Ii molt cordlalment.

Parlament de Miquel Angel Santome
ro, a Molins de Rei, el 22 de marc; de
1985:

EI catala es cosa de tots, diu l'esle

gan, pere entre aquest eslogan I la reali
tat, hi veiem una contradlcclo. Es fan

campanyes per afavorlr que els no

catalanoparlants parlem catala, no sola
ment a elasse, sino tambe quan anem a

comprar, quan anem amb metro 0 anem

aldn�. Pero els catalanopariants semblen
sentlr-se Incomedes quan intentem fer
ho, 0 be ens parlen castella 0 be
s'enriuen.

Per aiKo ens results for�a diffcil prac
ticar I'ldioma al earrer.

D'altra banda, I precisament perque
la gent ens parla en castella, no tenim
realment cap necessitat de saber-Io i si
I'estem aprenent es nomes perque hi ha
una inquletud Intel.lectual.

Ens fan falta mes oportunitats i mes
ocasioDs per practlcar el que aprenem.
Una lIengua que no es parla es una Ilen

gua morta, Per aho es important la cam
panya del «Dlgul, dlgul», Pero em sem

bla que en cal una altra de paral.lela di

rigida no nomes als no-catalanoparlants
sino a tota la poblado perque ens parli
en catala.

.

Animem, doncs, els ne-catalanopar
lants a aprendre la lIengua del 1I0c on

viuen, pero aDimem tambe als catalano

parlants a parlar-nos en catala tothora,
amb una mica de paclenda per escoltar,
comprendre I ajudar.

.(Passa a la pagina seguent)

Vespa PARLADE

) I

CONCESIONARIO MOTOVESPA

PLAZA PEP. VENTURA, 33-35, - Tel. 387 10 50
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'BADALONA L'elegancla comenea .
amb un pentinat

.

adient al gust i a la figara',
per homes i dones, dins el mateix establiment.

.

Leonor... sempre ho aconsegueh.
Els seus serveis especials seran •..

Talis, Tlntures, Permanents IManicura.
Consellera capilar i especialitzacio en postlssos

.
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Unes elegants i ·Felices Festes

CAftME VALLS:
firma de qualit.at i garant,la
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Consulti'ns 0 visiti'ns sense compromis



ReparaciOn.y reconstruccion
Abonos'de limpieza
Cajas registradoras
Mlcrordenadores

Destructoras de papel
Fotocopiadoras

(Ve de la pipna anterior)

Els pobles que conserven la seva lIen
gua tenen la clau de la seva identitat. Si
us piau, feu-nos-en dupllcats perque tam
be nosahres puguem entrar.

Parlament de Bartolome Patron, a
Sant Boi, el 29 de maig de 1985:

EI catali aI carrer?
Soc un alumne dels cursos de catala,

que valg comen�ar des del principl de la
campanya de Normalltzaclo Linguistlca
pels nlvells «A» per a castellanoparlants
(perque soc castellanoparlant); despres
valg contlnuar el «B» I «C» (primer i se
gon niv,lIs per a catalanoparlants) i ara
estudlo a casa per presentar-me a les pro
ves del nlvell «D» (tercer nlvell).

Fins aqui tot va molt be, i voldria
aprofltar I'ocasio per fer un petit home
natge a tots els qui porten a terme la tas
ca de I'ensenyament d'adults.

Be, jo he de reeonetxer que gracies a

aquesta campanya he aconseguit un dels
primers drets de qualsevol ciutada cata
la, sigul de naixen�a, sigut d'adopclo: co
nelxer la lIengua propla de Catalunya.

Tot alxo esta molt be, pero jo cree
que no n'hl ba prou; que la veritable nor-,

maUtzacio no ha de consistir solament en
adquirir uns conelxements mes 0 menys
ampHs de la lIengua I prou, sino que
aquesta s'ha de parlar amb tota la nor

malitat, amb la matelxa normalitat, I si
mes no, que parlem el castella. Pero
aquesta normalltat encara no la tenim.
Jo, per exemple, em trobo en el cas que

. despres d 'haver seguit aquests cursos, no
parlo catali normalment, es il dlr: no el
parlo habitualment, per tant no el parlo
amb normalitat, I el motiu es que gairebe mal no trobo ocasio de parlar-Io per
que I'entorn m'es totalment desfavora
ble en aquest aspecte ja que vlsc en un
barri que, com tants altres barris i pobla
cions d'aquesta comarca on ens agrupemmajoritiriament, la gent procedent de Is
immigraclo, es troba totalment descata
lanltzat .'A nlvell de carrer, la gent cata
lanoparlant no ens ajuda molt a Integrar
nos, ja que s'estlma mes, generalment,
pariar castelli davant d'un casteUanopar-.
lant, per comodltat 0 pel que slgul, que
fer-se entendre en catali. Les institu
cions, tant publiques com privades,
d'aquests barris tampoc no ajuden gai
reo Les publicacions, anancls, retola
cions, etc., generalment, es fan en caste-

EXT"A NADAL ,,..

·lIi. Als col.leps s'enseny. el cat.li pero .

en casteni I nomes a partir eI'uns deter
mlnats Dlvells. Tlnc una nena que ara va.

a parvulari public I sl sap alguna parau
la de catali es perque l'hI ensenyem a ca
sa; tambe tinc dos fBls grans, "0 dlc com
a exemple, que saben cat.li, ja que han
anat a un col.legl de Sant Bol que des de
fa inolts anys ensenya no sols el catala,
sino en ca�ali, pero des que van sortir del
.col.legl probablement no han tomat a
parlar-Io perque slearrer no ho fan mal.

En resum: jo cree que la gent no se
sent motivada; sembla que alxo sigut cosa
nomes de gent estudiosa, q�lcom qQe es
ta molt be, que is bonlc saber-ho, pero
que en cap moment pot esser necessari.
La gent «de a pie»; que diem en caste
lla, no esta senslbilitzada I alxo em sem
bla molt greu. Modestament crec· que
s'hauria de fer alguna cosa: no se quinani quil'ha de fer, pero crec que hauria
de ser tots plegats: els mitjans de comu
nicacie: televisle, radio,. premsa ... ja que
aquests tenen una Incldencla en la socie
tat que no tenen d'altres; els poUtics, els
ajuntaments, els mestres, els alumnes, la
gent. catalanoparlant ... la Norma, etc.,
etc.

.

No oblidem que el catala es cosa de
tot. A v�ure que podem fer!

Es impressionant la unanimitat
d'aquestes tres per sones a assenyalar les
causes que els impedeixen aprendre be i
practicar el catala -els catalanoparlants
els parlen en castella; en el seu barri el

catala es absent; el catala «no es
necessari» ... - i l'ajut que necessiten de
les institucions: una campanya adrecada
als catalanoparlants perque els ajudin, els

.

donin l'ocasio de practicar el catala i els
el facin sentir com a necessari, no coin
un coneixement «inutil». que s'entesten
a adquirir «perque hi ha una inquietud
intel.lectual»,

La Generalitat, en col.laboracio amb
. ajuntaments i entitats civiques diverses,ha iniciat ara una nova fase de la cam-

.

panya per la normalitzacio linguistica, i
atenent les peticions d'aquests tres ciu
tadans, insistira molt que la normalitza
cio del catala depen de tots, i que sobre
tot depen dels qui el saben parlar be;
aquests tenen el deure civic d'ajudar els
qui encara no el saben; donant-Ios oca
sio de practicar-lo i de sentir que el seu
esforc per aprendre'l no es perdut, sino
que satisfa una necessitat real i els obre
la porta de la seva identitat de catalans.

Aprofito l'ocasio que sem'ofereix per
a convidar els llegidors a participar acti
vament en aquesta campanya, parlant
sempre en catala, emprant-lo en l'actua
cio professional i en tota relacio publicai privada i convidant els amics i coneguts
a fer-ho tambe. En aquest camp, com en
tants d' altres, nomes una accio civica
col.lectivament assumida ens podra fer
avancar cap a un futur millor.

AINA MOLL
Directora General de
Politica Lingiifstlea

CARROCERIAS MONTAGUT
ose Montagut Flix

.

D.N.I. 38.604.891 Casa fundada en 192

onstruccion y Reparacion de Carrocerias
.

• Planchisteria, Tapizado, Pinturlineado de Direcciones • Reposici6n de Amortiguadores • Tubos de escape y SileriCioso

Servicio grua

Av. Alfonso XIII, 31-35
Av. Marques de Montroig, 186-188

Tels. 387 17 96 - 387 31 9
BADALON
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CASA FUNOAOA EN 19.0

BONES FESTES
San Pedro, 9

_

- Tel. 384 32 53

MAQUINAS Y MUEBLES PARA OFICINA

\\\�MANUEL VIDAL. S.L.
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Continuadora de: MUTUA EMPRESARIAL CATALANA

SERVICIO DE PREVENCION ACCIDENTES' LABO'RALES

TRAUMATOLOGIA - MEDICINA PREVENTIVA'
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Joieria-rellotgeria J. DOMENECH
A on hi trebara el millor regal per aquestes Festes

•
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=Extens assortlt en joieria, en les darreres creacions de la moda actual

.Rellotges surssos i japonesos eleqants i esportius
•Rellotges paret, sobretau la i despertadors de tota mena

.

I

-Encenedors, cristall, marfil i articles de regal .

•Tot.alxn a preus torca bons .

Vingui i comprovi-ho
Pla�a Pep' Ventura, 11
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La partlclpaclo a I'escola

Des de diversos angles' de la vida
col.lectiva, especialrnent aquells mes re

lacionats amb el fet educatiu, es parla
avui mes que mai de participaci6 .. Sen
tim a dir que cal que pares, mestres i
alumnes prenguin part en la vida de l' es
cola, s'interessin per l'acci6 educadora,
cornparteixin un' projecte cornu tot

.aportant-hi l'energia creadora i el corn

.promis personal per tal que la forrnacio
dels infants i els joves a l' escola tingui co
herencia, estigui en sintonia amb l'edu
cacio familiar i es projecti positivament
cap a la societat.

Perque la participacio a I'escola no

sigui nomes una paraulabonica, que fa-
.

cilment pot esdevenir demagogia, cal que
els implicats en tinguin ganes: que s'ho

creguin. Mestres, pares i alumnes han
d'estar disposats a ocupar el lloc que els
correspon, complernentari l'un de l'altre,
sense protagonismes particulars i sense

barrejar els papers i les funcions que per

toquen a cada sector de la Comunitat
Educativa:
-Els mestres, com a professionals de

l'ensenyament. i tecnics en el proces
d'aprenentatge escolar que han optat per
dedicar-se a l'educacio: quelcom mes que
instruccio i llistes de coneixements.
-Els pares, com a primers respon

sables de l'educacio, que han confiat en
una escola i en un equip concret de mes

tres fent-los l'encarrec -familiar i
social- de la forrnacio cultural i huma
na dels seus fills.
-Els alumnes, com a persones amb

interessos, necessitats i possibilitats, ca-'
,

dascun d'ells amb la seva singularitat, pe
ro tots immersos en una etapa educativa
fonamental que s'ha d'expandir perma

nentment cap al futur immediat.
Podem parlar d'altres elements, pre

sents 0 propers a l'escola, que poden ser

actius participants en el Projecte Educa

tiu: institucions, entitats culturals, mon
de la produccio, etc.

El punt de trobada de tots aquests
sectors si tenen com objectiu cornu l'edu
cacio dels infants i els joves, que es la rao

- basica de l'existencia d'una escola, fara
possible la participacio com a motor fo
namental d'una educacio viva i arrelada .

a la comunitat.
S6n moltes i diverses les formes de

participacio que les escoles poden oferir.
Algunes son institucionalitzades i ben re

gulades per la normativa actual; ,

-us de caire pedagOgic: les reunions
de curs 0 de ciele entre mestres i pares
per explicar el programa escolar. Tam
be les entrevistes personals pares-mestre
per intercanviar pu'p.ts de vista sobre els
alumnes.

-Les de govern lassessorament del
centre: Consell Escolar, Claustre de Pro
fessors, comissions de treball.
-Les que promouenla vida associa

tiva i que es fonamenten sobretot en les
associacions de pares \ alumnes.

Hi ha tambe una serie d'iniciatives

que han de fer possible una participacio
a l'escola d'acord amb allo que cadascu

pugui donar i rebre alhora: activitats es

portives i culturals, excursionisme, bi
blioteca oberta, fins a arribar a l'apor-

tacio professional dels pares en l'organit
zacio de tallers i activitats diverses.

Prendre part en la vida de I' escola,
des de la dirnensio que a cadascu perto-.
ca, ha d'esser un exemple de civisme i una
llico activa i permanent de respeete i
cooperacio,

RAMON JUNCOSA
Cap del Gabinet d'Ordenacio Edueativa'

Departament d 'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya

reUotgeria'

Emili Pardo
Provldencta. 161 (davant placa nova)

Telf. 387 20 99 - Badalona

.

Desitja als seus clients i
amics un Bon Nadal i

Any Nou
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Que elvoltant d'aquesta taula es padi catala·.'-
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De voste, que si parla catala no te per que renunciar
enlloc a la seva lIengua.
De voste que, encara que no parli catala, pot afavorir
I'us. de la lIengua propia de Catalunya.
La normalitzaci6 lingiiistica aprovada pel Parlament
de Catalunya tambe depen de. yoste.

no Generalitat de Catalunya
W Departarnent de -Cultura

D.ireccio General de Politica LiIt.- 'Itica



L'educaci6 per a la salut:
una metodologia de treball

per a un estil de vida
Molts dels problemes de salut son el

resultat d'una.barreja complexa de reac
cions psicologiques i fisiques de la poblado vers l'entorn social i economic. Els
estils de vida son una resposta ai' experiencia i al medi ambient, no simples de
cisions personals, a fi d'evitar 0 accep
tar certs rises de salut. Investigacions rea
litzades en el camp de les malalties ens
mostren, cad cop d'una forma mes pa
lesa, la relacio entre determinats costums
d'una poblacio i la frequencia d'aparicio de malalties: el tipus de concepciod'home (competitiu, agressiu, eficac ... ).
el ritme de vida, les condicions de treball,
les formes d'alimentacio, el temps lliu
re, la pressio consumista lligada en dar
rer terme amb la produccio i la publici
tat de determinats productes, etc., son
factors que han prornogut uns canvis en
els habits i en el comportament individual
i col.lectiu.

.

Aquests canvis han esdevingut factors
de rise per a determinades malaties, al
gunes de les quaIs jaapareixen amb una
frequencia considerable en el marc de la
institucio escolar (obesitat, drogodepen
dencia, agressivitat, fracas' escolar ... ).

Coneixer els efectes perniciosos
d'aquests factors 0 situacions de riscre
lacionades en primera instancia ainb el
comportament huma, 0 d'una forma mes
general, amb l'estil de vida i cultural de
cada societat, seria una de les accions a

portar a terme dintre del que s'ha ano
menat la prevencio prirnaria de la
malaltia.

Afrontar la prevencio, pero, no vol
dir tan sols conelxer els factors i les si
tuacions de rise; vol dir tarnbe actuar, vol
dir actuar en ellloc iamb els individus
subjectes de la prevencio.

Prevenir vol dir preveure alguna co-.
sa per impedir-la, per evitar-ne .els efec
tes; per tant, prevenir tambe vol dir
canviar.

«Una de les mes grans, sino la mes
gran tragedia de l'home modern, es que
avui, dominat per la forca dels mites i di
rigit per la publicitat organitzada, ideo
logica 0 no, renuncia cada cop mes sen
se saber-ho a la seva capacitat de deci
dir. Es expulsat progressivament de l'or
bita de les decisions; l'home simple no
capta tasques propies de la seva epoca,li son presentades per un elite que les in
terpreta i els dona forma de conceptes,
de prescripcions a seguin>. (1)

Com es possible, doncs, educar la po-
e.

blacio peque conegui, practiqui i en el seu
cas, exigeixi determinades condicions de
salut?

Quina es la responsabilitat del mes
tre, com a educador, en el camp de l'edu
cacio per a la salut?

Com pot portar a terme aquesta tas
ca, partint de la societat d'avui i de l'es
cola actual?

L'escola com a proces canviant resul
. tat de l'evolucio social i de les necessitats
de cada comunitat historica en un mo-

. ment determinat, ha d'assumir ara la res
ponsabilitat que Ii pertoca en el proble
ma de l'educacio per a la salut. Pot as
sumir un programa que potencii i facili
ti, a traves dels seus continguts, l'auto
nomia, la solidaritat i l'entusiasme dels
qui en aquests moments formen lacomu
nitat escolar: els alumnes.

D'aixo podem deduir que l'educacio
per a la salut haura de ser critica, no pre
ceptiva, ide fet s'haura de desenvolupar
amb l'aplicacio d'un rnetode que, en l'es
tudi dels problemes, no sols empra infor
macio sino que tarnbe la produeix, i que
en l'aplicacio de les solucions, produeixdecisions comportamentals responsables .i duradores.

Metode, pero, que no haura de dife
rir pas del que habitualment s'empra a
la classe.

Un metodem una forma de treballar,
que ha de preparar els alumnes a desco
brir les seves obligacions, els seus drets,
els seus deures i el seu sentit de llibertat
que, en definitiva, son els valors que han
d'esser presents en la vida de l'home per
que sigui capac de decidir,·pqg�t.-e$¢olUr

i sapiga interpreta.. �
• Cal partir en tot moment dels co

neixements previs dels alumnes per a po-
.

der construir conceptes claus i significatius. Per aixo caldra fomentar l'expres
sio de l'alumne, a partir de preguntes que.
comencin amb la seva realitat. L'analisi
de les respostes permet al mestre de pre
sentar el tema d'una forma adequada i
Incidir en l'estructura de coneixement
dels alumnes per a aconseguir veritables
aprenentatges.

• Eis alumnes han de participar acti
vament en el proces d'aprenentatge, par
ticipacio que pot ser entesa a diferents ni
veils: realitzacio d'experiencies de labo
ratori, enquestes, investigacions, de
bats ... pero que hauria de comptar sem
pre amb l'activitat mental (3) i afavorlr
el pensament mitjancant activitats ade
quades a l'etapa evolutiva en la qual el
nen es troba.

• Cal considerar l'interes del treball
en grup com a metode per. a abordar
questions especialment noyes i comple
xes, aixi com la importancia del plante
jament de problemes que els alumnes
hauran de resoldre mitjancant una estra
tegia discutida per tota la classe amb la
col.laboracio del mestre. (.

• Diguem, finalment, que l'Educacio
per a la salut nomes pot ser possiblement
en un ambient de classe que potencii e
dialeg de la creativitat, de l'afecte i de la
solidaritat. Si tot aixo no hi es, ambcol.laboracio de mestres i alumnes, la sa
lut tampoc no hi es present i no tindra
sentit plenament la realitzacio de les ac- .
tivitats proposades.

ROSA COSTA PAU
.

Gabinet d'Ordenacio Educativa
.

Dlrecclo General d'Ensenyament Primari

(f) Paulo Freire. La educaci6 como practica de
la libertad, \1980

Optica ·8· ADO L
Lentes de contacto

Aparatos para sordos
Alfons XII, 61 - Tel. 384 45 51
C. Baranera, 22 - Tel. 384 35 97
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• Ni els temps moderns, ni les millores fe-
- tes, taran canviar els nostres antics costums,

,

• Volem seguir elaborant el pa artesanal; els
nostres clients -i amics s' ho mereixen.

BONES FESTES-:

• Forn de SantPere ... el nostre pa de cada dia.

Especialitzada en Pa de luxe

«Grissins», motile angles i america, panets de Viena

Pans de Pages, Seba, Soja, Segol, Sobrassada, Quatre grans, Coco i

avellana, Mel i panses, AI pebre, Coca d'oli, Pa -Cremat, Brioix

Frances

ct. Sant Pere, 38 .Tel. 389 26 10 .

*0ESI'�Q1]�VNa'� *

IO�Lev.Q rn

DirecciOn: RamOn Corominas

1

., CENA DE FIN DE AND

MENU
Viva con - nosotros. la lIe'gada'del 1986

• En la mejor sala badalonesa

• En el meter ambiente junto a la brisa del mar
• Con Ta cocina mas selecta

• Y con el ambiente mas familiar

Disfrute hasta la rnadruqada con' rnusica 'y bailes de ...

-

Ayer ... Hoy ... y siempre .

, Actuaclon en directo del Grupo Musical

• Coktail mariscos Boulevard

Entremeses de selecclon

.Osobuco del Ampurdan -,

Zarzuela de pescado
* * *

•Tarta helada

.Vinos Rene Barbier

.Cava Freixenet Carta Nevada

.Cafe y licores MAY M '0
Telt. 384 21 12 Santa Madrona - Playa

RESERVE SU MESA
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Badalona i I'astronomia
La nostra ciutat gaudeix d'una tradi

ci6 astronomica forca arrelada, encara

que les aparences no ho donin a enten
dre. Em consta que hi ha un caliu latent
interessat en els astres.. que per diverses
circumstancies no acaba de revifar-se.

Actualment hi ha un cert nombre
d'estudiants universitaris badalonins ma

triculats en les facultats adients per al de
senvolupament de l'Astronomia, i espe
cialment la seva branca de l'astrofisica.
Aquest jovent gaudeix d'una preparaci6
molt superior a la que teniem els veterans
afeccionats a la seva edat. Nosaltres ens

varem haver de formar astronomicament
d'una manera practicament autodidacti
ca, limitats per la manca de publicacions
i instrumental astronomic, i malmirats
per la incomprensi6 de la major part de
la poblaci6 d'aquella epoca, Aleshores,
el que pretenia dedicar-se a l'Astronomia
era tan mal mirat com un que volgues
apuntar-se a la llista.d'espera per fer un
viatge a la Lluna, i calia molta decisi6 i
forca de voluntat per fer front a aques
tes circumstancies tan negatives.

Quan a l'estranger «de fora» ja es de
senvolupava amb molta empenta una ac

tivitat cientifica professional, aqui els as

tronoms no eren mes que uns funciona
ris pendents de l'escalaf6. Havien de viu
re de donar classes universitaries (eren lli
cenciats en Ciencies Exactes), i gaudien
d'una catedra vitalicia. Els mes llancats,
com el doctor Joaquim Febrer i Carb6,
havien posat unes academies particulars,
i aixi anaven fent. De tot aixo resultava
que temps destinat a la investigacio no

els en quedava gens. Es clar' que, com va

dir aquell: -<<j Que inventen ellos ... l»,
aixo era el que importava menys ..

Sortosament les coses han canviat
forca, encara que no tot el que.voldriem.
EI estudis astrofisics estan a l'ordre del
dia. En territori espanyol hi ha cornple
xos astronomies que s6n dels mes avan
cats del m6n. Eis mitjans de comunica
ci6 es preocupen de divulgar les ciencies
de l'espai, i hi ha un interes molt gene
ralitzat per aquests temes. De ben segur
que amb una mica d'ale impulsat a la for
nal, aquest caliu latent que deia al prin
cipi prendria una forca insospitada i tots
aquests badalonins i badalonines interes
sats per l'Astronomia (afecccionats, es
tudiants, curiosos, professionals, ... ) sor
tirien dels seus caus amagadissos i cerca
rien la manera d'agrupar-se per tenir un
intercanvi d'idees, coneixements i opi
nions. Nemes els faltaria trobar el camp
degudament abonat, mitjancant ajuts
institucionals 0 privats, perque floreixes
sin i posessin la nostra ciutat al cap de
les rnes actives en materia espacial de
L 'Estat espanyol,

.

Potser l'origen d'aquesta tradici6 es

teLlar ve de l'activitat pesquera de la nos

tra ciutat. Sabem que els pescadors i ma-

Eis primers badalonins ja estaven pendents del

firmament. Estel.la iberica, amb simbols de la

Lluna i una estrella trobada ales excavacions

de la vil.la romana de Can Peixau (Raval).

riners son grans coneixedors del. eel,
doncs se serveixen d'ell per a orientar-se
de nit. Aixo devia anar calant a traves
dels segles en I'animadels badalonins, i
va fer que un sector de la poblaci6 s'anes
interessant pel firmament. D'acord que
som molts els que no tenim arrels ances-

trals badalonines (per exemple, els meus
avis pateros eren de Sant Andreu de Pa
lomar, i els materns, de Camprodon), pe
ro qui sap si en l'ambient flota una me
na d'ale, que ens consciencia del fet as
tral! Deixem aquestes elocubracions que
fugen del tema que-ens pertoca, i seguim
amb les relacions de Badalona amb
l'Astronomia.

A principis de segle ja hi havia un

.grup de badalonins afeccionats a l'astro-
.

nomia que es reunien, pero fins l'any
1913 no es va formar amb caire juridic
el «Grupo Astronomico Badalones», so
ta la protecci6 de l'aleshores recentment
fundada «Sociedad Astronornica de Bar
celona». Aquest grup, del qual en forma
yen part persones prou conegudes a la .

ciutat ·(Tapies, Arpi, Subiranas, el fun
dador, Schilt, etc.), algunes de les quaIs
vaig tenir la sort de coneixer personal
ment ales darreries de la seva vida, van

.

portar a cap una activitat molt lloable de
divulgaci6. Al cap d'uns anys el grup es

va disoldre, pero, tot i aixi, alguns dels
seus membres s'anaven reunint tot so�
vint, i el telescopi del Grup passava pe
riodicament de casa en casa, des d' on es

feien observacions gairebe de caire
public.

A la mort de Llucia Schilt, aquest te
lescopi passa al Centre Excursionista de
Badalona, amb la pretensio d'endegar
adormides activitats. Tot i aixi, despres
d'un interes inicial, el centre no va do
nar prou suport a aquesta activitat i alli
esta l'ullera astronornica desmuntada i
amb peces mig perdudes.

Amb la inauguraci6 del Museu es va

reprendre l'activitat astronomica, i, en
cara que amb fluctuacions, alguna tasca
o altra s'ha anat fent des de llavors. Ac
tualment, 1'«Observatori Baetulo» es tro
ba en unes condicions de conservaci6la
mentables, i entre aixo i la contaminaci6
ambiental del centre de Badalona fa que
el seu emplacament sigui del tot

inadequat.
-

Altres activitats astronorniques a. Ba
dalona han estat cursets d'astronomia als
Instituts de Batxillerat, a l'Escola d'Es
tiu, al Col.legi Badalones, i conferencies
i xerrades a altres centres culturals i ci-
vics. Per tant, podem afirmar que, des
de principis de segle, la nostra ciutat no '

ha abandonat del tot la tasca
astronomica,

'

La tecnologia badalonina tambe n'ha
participat. La cupula del Museu es va

.

construir en un taller d'aqui; la del Mu
seu de la Ciencia, de Barcelona,

.

encara

que d'un altre taller, tambe es badaloni-
'. na. Aquest rnateix taller va construir la
cupula de l'observatori de l'Institut d'Es
tudis Astrofisics, de Montjoia, Moia, des
d'on s'ha obtingut la primera fotografia
actual del cometa Halley de l'Estat es
panyol amb material completament cons- .
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Tema Carrer Barri Longitud Amplada Urbanitzaeio

Destacats Plac;a del Sol Casagemes 30'00 30'00 Jardi
Lluna Progres 110'00 8'00 Si

Mercuri LleWl 42'00 7'50 gi
Venus Llefia 45'00 7'00 Sf.
Planeta Mar' Llefia 44'00 7'00 Si

Jupiter Llfia 50'00 7'00 Si
Planeta Saturn . Llefia 175'00 8'00 Si .

Ura Llefia 82'00 6'00 Si

Neptu Sistrells. 160'00 7'00 apr. No
Pluto Lleifa A abolir Solar

Estrella Sistrells 102'00 8'50 Si
Estels Sirius Llefia 96'00 7'00 Si

Orio Llefia .93'00 7'50 Si

Nord Sistrells '100'00 5'00 apr. No
Orientacio Orient Casagernes 240'00 9'00 Si

Ponent Gerg 640'00 11 '00 Si

Carrer de la "luna
Estacions Primavera . Rernei 230'00 10'00 Si

Tardor Remei En projecte No
-Als residents en aquests carrers segu-

Fisiea Iris Casagemes 200'00 5'30 Si rament que els agradara de coneixer de-
taIls de l'apel.latiu que representen. Per

Cientifica Galileo Raval 174'00 7'00 Si aquest motiu indoc unes taules amb da-
Ramon y Cajal La Salut 54'00 8'00 Si des dels astres i un glossari pels altres ter-

mes. Encara que no hi ha cap carrer amb
Observatoris Teide Morera 90'00

-

12'00 No el nom de la Terra, les seves dades po-
Tibidabo Morera 80'00 7'00 No den servir de comparacio pels altres

planetes.

BAR MANUELA
Li ofereix les millors tapes variades i desitja a totos -els seus clients i amics

"':H""""'WI!!'" Un bon NADAL felic ANY NOU

EI Llefia «astronomic»

truit a Catalunya, indus el telescopi. Des
de Calar Alto, Almeria, ja s'havia detec
tat, pero amb mitjans alemanys.

Aquests aires deuen haver arribat als
Consistoris municipals, doncs han estat

diversos els que han tingut l'encert de dQ
nar noms astronomies als carrers, fins el.
punt que Badalona es la ciutat de les que
conec, exdosa Barcelona, amb mes car

rers amb noms relacionats amb l'astro-

Carrer Germa Juli, 53

nomia. N'hi he arribat a comptar vint-i-'
tres, encara que alguns potser no hi es
tan directament relacionats. En l'enqua....

drat annex hi va la relaci6 d'aquests car
rers amb algunes dades urbanistiques..

TeL 389 51 13"
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.

I



�-------�TAlMDAtoNl--.....;,.

Carrer d'Orient

Mercuri 58 4.800 2° 58'7d 88d 0'06 . 0'41 0 7
Venus 108'2 12.100 53° 243d 224'7d 0'81 0'83' 0 59
La Terra J49'6 12.755 23° 27' 23h 56m 365'26d 1 '00 1 '00 .1 50
Mart 227'9 6.790 28° 42' 24h 32' 1a 322d 0'11 0'37 2 15
Jupiter 778'3 143.000 3° 4' 9h 51m lla 315d 317'892'53 16 44
Saturn 1.427 120.000

. 26° 49' 10h 14m 29a 167d 95' 14 1 '06 17 42
Ura 2.870 55.800 97° 51" 16 28h 84a 7d 14'52 0'92 5 45
Nepni 4.497 48.600 122° 18 20h 164a280d 17'25 0'95 2 52
Pluto 5.900 3.300 115° 6'4d 248a155d 0'10 0'97 1 6?

no

si
si
si
si
si
si
si
no

Nota: «Albedo» es el tant per cent de Hum que reflexteix 'el planeta.

Carrer de Venus

'VEDRUNA

Barriga-Blanch
Agents d'Assequrances Lliure

Telf. 384 06 05

,Bones Festes

el nus
. lIanes per a labors

Bones Festes!

GUIFRE, 128
BADALONA Merce, 23

EXTRA NADAL -------------------- '985
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Plaea del Sol

I

Si vo/em
la Pau, .

I2rep-arem�/a

Fitxa tecnica del Sol .

Estel nan de color groc, de tipus espectral «G»
Constituci6: hidrogen i heli, principalment
Edat: 5 x 10 (9) anys .

Diarnetre: 1,392.000 km (109 vegades el de la Terra)
Volum: 1.409 x 10 (18) km (3) (1,301.200 vegades el de la Terra)
Massa: 1 '990 x 10 (27) tones (332.500 vegades la de la Terra)
Densitat: 1 '41 (aigua = I)
Gravetat: 28 vegades la de la Terra
Energia: 100 x 10 (5) Mv-h/seg
Temperatura: superficie: 6.000 DC; nucli: 20 x 10 (6) °C
Rotaci6 sideria: 25'38 dies
Velocitat interestelar: 20 km/seg

.

Translacio a I'entorn del centre de la Via Lactia: 225 x 10 (6) anys, a 270 km/seg

Nota: Per escriure completes les quantitats abreujades, cal afegir al primer valor
el nombre de zeros relatius a l'exponent de 10, que posem entre parentesi,

Fundacio per Is Pau
essocieco promolora
Pau Claris,72. 3e, z- B
Tel. (93)3025129

Barcelona ·10

liar i culna
Llistes casament completes

Regals Decoracio - tampares
·Tel. 384 50 11 Sant Pere, 10

EXTRA NADAL ----------------------------------------'1985
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Carrer de 18 Primavera

Fitxa tecnica de la Lluna

Satel.lit natural de la Terra
Constitucio de la superficie: pols i roca basaltica
Edat: 46 x 10 (8) anys
Diametre: 3.476 km (aprox. 114 del de la Terra)
Volum: 22 x 10 (9) km (3) (1149 del ere la Terra)
Massa: 73'3 x 10 (18) tones (1/81 la de la Terra)
Densitat: 3'33 (aigua = 1)
Gravetat: 116 la dela Terra

Temperatura superficial: dia: 120°C; nit: -100 °C
Pressi6 atmosferica: menys d'un mm de columna de mercuri
Rotaci6: 27'32 dies
Translacio a l'entorn de la Terra: 27'32 dies

\ ..

Nota: Per escriure completes les quantitats abreujades, cal afegir al primer valor
el nombre de zeros relatius a l'exponent de 10, que posem entre parentesis.

Reportajes graficos
Bodas - Banquetes

.

G. VERA
Fot6grafo

Especialidad en fotos infantiles

Aribau I 17 - telf. 387 52 48
,

Artigas

J.DiY; electricidad del autom.ovil

Oesitja als seus clients i amlcs un bon NADAL i un feli� .ANY NOU
Avda. Alfons XIII, 40-58 - Tel. 387 41 42.- BADALONA

EXTRA NADAL -------------------- 1985



Carrer d'Oslo

EXTRA NADAL 1985

Estrella.- Estel; cos de materia incan
descent, generador d'energia i radiacions.
Les seves mides poden variar entre 12.000'
km i 4.000 milions de km de ?!ametre.Sirius.- Estel principal d9 la cons

tel.laci6 del Ca Major. La seva Jluentor,
la mes important del firmament, fa que'
destaqui fortament per les zones meridio
n�ls del eel invernal.

-t,'
blanc amb un

diametre 1 '75 vegades es gran que el
Sol. Es troba a 8' anys Hum de
distancia,

Orio.- Constel.laci6 de la regi6 equa
torial celest. Els seus limits agrupen la
concentraci6 mes gran del firmament
d'estels brillants, les quaIs formen un im
pressionant camp estel.lar en les trans

parents nits de l'hivern: Mitologicament
representa un gegant cacador qui, acom
panyat de dos gossos, el Ca Major i el
Ca Menor, lluita amb el Toro.

Nord.- Direccio geografica que indi
ca la situaci6 de l' eix de rotaci6 terrestre
en l'hemisferi boreal.

Orient.- Zona de l'horitz6 per on sur

ten els astre.
Ponent.- Zona de l'horitz6 per on es .

ponen els astres.
Primavera.- Epoca de l'any en que el

Sol creua l'equador terrestre en direcci6
cap a l'hemisferi Nord.

.

Tardor.- Epoca de l'any en que el Sol
creua l'equador terrestre en direcci6 cap
a l'hemisferi Sud.

lris.- Banda de colors formada pels
set colors primaris provinents de la des

composici6 de la Hum solar. Aquets s6n:

roig, taronja, groc, verd, blau, lila i vio

lat, els quaIs formen l'espectre visible.
Mitjancant l'espectroscopia hom pot sa
ber els components quimics dels estels,
aixi com el grau d'evoluci6 i dades del
seu moviment.

Gallleo.- Galileo Galilei (1564-1642).
Cientific italia, perfecciona i aplica per
primera vegada una ullera de llarga vis
ta a l'estudi dels astres. Les seves obser
vacions corroboraren que la Terra no era

el centre de l'Univers, la publicaci6 dels
quaIs treballs el portaren a ser jutjat i
condemnat per la Inquisici6. El salva de
la foguera el fet de retractar-se de les se

yes asseveracions .

.

Ramon y Cajal.- Santiago Ram6n y
Cajal (1852-1934). Investigador arago
nes, especialitzat en histologia i patolo
gia, per quins' treballs Ii fou concedit el
Premi Nobel de Medicina a l'any 1906.
El seu afany investigador el va portar ad-

.

hue a interessar-se per l'astronomia, fins
el punt que va comprar-se un potent te
lescopi a expenses d'uns estalvis que la
seva esposa havia anat acumulant a co
pia de temps per tal de fer front a la se

va migrada economia. En fotografia va

portar a cap unes experiencies, que si ha

gues tingut suport institucional haurien
donat origen als primers resultats posi
·tius mundials de fotografia en color.

Teide.- Pic volcanic de l'illa de Tene
rife, a l'arxipelag canari, quin cim asso-
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JAl1ME SACASAS I DOMENECH
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I.

Ieix la maxima del territori espanyol
(J" ..71O m), Forma part d'una gegantina
caldere, Las Cafiadas, de 16 km de dia-

·
metre. En un dels seus contraforts, a Iza
·ne, a 2.300 m d'alcada, hi ha unes ins
tal.lacions astronomiques especialitzades
en l'estudi del Sol, que son de les mes

· avancades i modernes del mono Aquests
observatoris, junt amb els del Roque de
los Muchachos, a l'illa de La Palma, es-

·

pecialitzat en fisica cosmica, formen part
d 'un conveni internacional establert en
un principi entre les monarquies euro

pees, i ampliat posteriorment a altres
estats.

Tibidabo.- Punt culminant de -Ia set
ralada de Collcerola (530 m), que-forma
ellimit septentrional de la ciutat de Bai�
celona. En un contrafort, a 415 rn d'al
cada, hi ha les intal.lacions de l'Obser
vatori Fabra, dividit en les seccions d'As
tronomia, Meteorologia i Sismologia.
L'instrument principal de la seccio astro
nomica es la ullera equatorial astrofoto-

.

grafica doble, de 38 cm de diametre,
aixoplugada sota la cupula que dona la
imatge tan familiar des de molts llocs de
Barcelona i rodalies. Tot i tenir una qua
litat superior, aquest telescopi ha perdut
efectivitat degut a que ha quedat antiquat
en referencia als modern instruments, i
agreujat especialment ·per les condicions .

de contaminacio de la ciutat qll:e te als
seus peus.

Com podeu veure, fent geografia ur

bana, tambe s'apren astronomia, i es que
aquesta es una especialitat que abasta els
mes divers os camps. I aprofito l'avinen
tesa per a proposar ales actuals autori
tats consistorials la seva contribucio a

.

l'astronomia badalonina, i arribar a com
pletar el .:quart de centenar de noms as

tronomics amb la inclusio de dos mes: un
podria ser el carrer 0 placa Planeta Ter
ra, i l'altre, gairebe imprescindible actual
ment, Cometa Halley.

Donada la propera aparicio d'aquest
astre cabellut, d'aquesta manera queda
ria rememorat el seu actual retorn per a
la posteritat. En cas d'arribar a un acord
municipal positiu, m'encarregaria de fer-
10 arribar a la publicacio d'abast mun
dial especialitzada en temes cientifics es

pacials, «Sky and Telescope», de Mas
sachussetts, EE.UU., amb la qual hi tine
contacte de tant en tant, i que s'encarre
ga de difondre tota mena de noticies re

lacionades amb els temes que Ii son
propis.
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Carrer d'Iris

ELBANCODE
SANTANDERABRE
SUCURSALEN
SUEMPRESA

EI Banco de Santander Ie presenta un nuevo servicio para acercarse
mas a su empresa: EI Banco en Casa por Television,

Este nuevo servicio, impensable hace apenas
unos aiios, supone un gran paso en la concep
cion de las operaciones bancarias: en unos

segundos y desde su mismo despacho es posible
disponer de toda la informacion que un Banco
ofrece sobre su cuenta. Y ademas pedir resul
tado de cobro de los efectos de su cartera co

mercial, comprar Bonos Bansander, Valores
Mobiliarios, informacion de Oportunidades de
Inversion, Cotizacion de Bolsa, de Divisas y de Bi
lletes extranjeros, Correo Electrunico y un sin
fin de servicios tan amplios como su empresa
pueda precisar, El Banco en Casa por Televi
sion es una terminal de ordenador, para que us

ted tenga acceso directo al ordenador central
del Banco. Por eso, atendiendo a las necesida
des de la empresa de hoy y tras los logros del
Banco en Casa por Teleform y por Telex, el Ban
co de Santander se acerca mas a ella poniendo a

su servicio casi una entera sucursal del Banco:
el Banco en Casa por Television.

Con el Banco en Casa par Television tiene a su alcance una casi
infinita gama de servicios e informacion. Servicios tales como:

- Peticinn de saldo
- Informacion de Divisas y Billeles
_;. Confirmar eperacien en cuenla
- Pago de efeclos
- Avance de exlraclo
- Resultado de cobro de efeclo
- Compra de Bonos Bansander

- Transferencia de Fondos
- Conformidad de laton
- Saldos posicion sintetica,

(Gesli6n de Tesoreria)
- Saldos posicion analitica.

(Geslion de Tesoreria)
- Correo Electrenico

BANCA JOVER - BANCO COMERCIAL ESPANOL - BANCO DE MURCIA· BANCO SANTANDER DE NEp<JCIOS - BANCO DE SANTANDER



Les desearnos FELICES·

FI�STAS Y un PROSPERO ANO
NUEVO- a todos nuestros

clientes y amlgos

En Creaciones de Punto

•

"
.. , . ,"

.

• Prendas de artesania • Creaciones exclusivas

• Fabricacion Propia • Ventas mayor y detail

FABRICA: Baldomero Sola" .9 . Tel. 387 74 49

TIENDA: Baldomero Sola, 9 . Tel: 383 68 52

TIENDA: Mar, 99 . Tel. 384 36 76

BADALONA
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La Diada de- Nada) als
Paisos Catalans

EN BOSSA I--PURE·PAK

Alfons XII-I, 1 Q7 -109
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Aquesta es Una diada coneguda i molt
celebrada arreu del mon. Adhueaquells
parses que, d'una forma molt fugissera,
.n'han sentit a parlar, amb mes 0 menys

profunditat, tambe la coneixen.
Cert es que, arrel del Cristianisme,

per alla el segle IV prengueren peu com

memoracions, cultes i veneracions que
encara avui perduren i, tal vegada, per
duraran mentre es rendeixi fe a la Idea
cristiana. Es, doncs, des del moment que
Constanti el Gran va prornulgar I'Edic
te de Trent, en el que feu pales ,com la

creenca enla fe cristiana passava a esser

reconeguda oficialment com a ideari

religioso-politic per tots els pobles que la
volguessin admetre, i per aixo quedava
lliure, no sols de persecucio, sino que
tambe d'oposicio i, ames, ajudada i de
fensada pel COdex de la Llei Romana.

Aleshores fou quan prengueren peu
molts mites, encertats 0 no, i tambe mol
tes commernoracions i cultes que han

arribat als nostres dies com a dogma de
fe.

Entre d'ells esta el Dia de Nadal,.
Diada que entre els pobles catalans,

aquells que en epoques de Jaume el Con
queridor i, particularment, del seu pare
el rei Pere el Catolic, commemoraven els
creients durantdos dies: Aixo es, els dies
25 i 26 de desembre.

El fet 'que es celebres, i encara es ce

lebra, -als Paisos Catalans, el 26 de de
sernbre, es en memoria de Sant Esteve
que en l'hagiologia es conceptuat el pri
mer que mori, apedregat, per haver con
fessat publicament la seva fe en la creenca
de les doctrines del Crist..

'

Com a tal, per haver estat el primer,
aixi considerat en public, es la rao per la,
qual hom celebra la seva festa a conti
nuacio de la del naixement del Crist.

Ara be, del diai del com el naixement

(Passa a la pagina segiient)
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�--------...-------------.----------� que es el que interessa en aquest moment.
Els .grecs no celebraven festes en ho-

nor de Cronos. Mes sf que ho feren els
llatins.

Aquests, barrejant moltes de les
.

creences dels primers, transformaren la
llegenda de Cronos, deu del Temps, ja
que Cronos en la Grecia representava el
temps des de l'eternitat. Com a tal, llati
nitzaren el nom i li donaren el de Saturn.
De la mateixa manera que transforma
ren, entre d'altres, el de Zeus per Jupi
ter; el de Hera per Juno; el de Pal.las

\ Atenea per Minerva, i aixi successiva
ment, a molts mes que ara no fa el cas
esmentar.

Com sigui, dones, que, partint de la
idea dels grecs, al deu del Temps li do
naren el nom de Saturn, conceptuant que
aquest havia estat foragitat de l'Olimp,
residencia dels deus, per causa que el seu
fill, Jupiter, el volia matar. Saturn crea

,

una ciutat, dita Saturnia, i s'establi en el
Capitoli, per haver estat acoUit pel deu
Janus, rei del Laci, encarregat de guar.

dar les cases, especilament la seva entra
da, aixi coin tarnbe les llars dels llatins,
ra6 per la qual se'l representava amb fi
gura humana de dos rostres, un al davant
i l'altre al darrera del cap, car aixi no veia
tot, el que hi havia dins i el que hi havia
o venia del' defora.

(Passa a la pagina segiient)

(Ve de la pagina anterior)

de Crist ja en parlarem despres, amb mes
detall. Anem a veure ara la ra6 del per
que, en quant a la Historia i a la llegen
da de la Mitologia.

En principi ens hem de basar en

aquesta darrera per a fundarnentar-nos
en la prirnera.

.

La Mitologia dels romans, conside
rada corn a tal, ja prove de la dels grecs ..
Amb molts variants, pen). No endeba
desels llatino-romans eren descendents,
etnicament i culturalment, dels grecs.

Els romans heredaren dels grecs, dels
aques, dels troians, dels egues i dels jo
nics les creences religioses que aquests ul
tims tenien. Si be moltes de elles les trans
formaren i les barrejaren amb creences

egipcies, fenicies, celtiques, tracies, ger
maniques i moltes d'altres rnes, segons
era el seu gust i les conveniencies politico
guerreres dels romans .. Perque aquests,
en materia de religions, no sols eren to
lerants, sino que tambe ren molt indife
rents. Per ells, i feien be, consideraven

. que la religi6 era assumpte molt perso
nal de cada individu.

Si, excepcionalment, mes avant 0 mes
tard, segons es consideri, perseguiren els
cristians, fou perque hi veien en ells un

perill de tipus social-economico-politic.
Tal com aixi era. En quant ales altres
religions, no els importava, car no pro
movien aldarulls ni desordres politico
militars.

Per tant, anem a la festa de Nadal,

EXTRA NADAL
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Trent i mes tard amb el Concili de Ni-
cea, eI simbol que tancava la doctrina del
Crist, aixo es, un nou renaixement, en-.
trar dins d'una vida nova. Tota.vegada
que la doctrina cristiana signlfica reti6i�
xer de nou; neixer a una vida eterna.

Partiren els clergues de l'epoca de la
mateixa idea simbolica pagana que tenien
els romans respecte al Sol. I fou quan es
tabliren que el diumenge, 0 sigui, el dia
del Sol, nom que els anglo-saxons enca
ra avui dia mantenen, puix que en diuen
Sunday, 0 sigui, dia del Sol. Fou quan
Constanti promulga un decret, l'any 321,
ordenant que l'esmentat dia fos festa per
a tothom i, per tant, no es podia treba
lIar. Fou designat com «Domenlcus»,
aixo es, Dia del Senyor. I, per tant, tam
be, dia del Sol. La festa santa, Sabbath»,
dissabte del jueus, la traslladaren al diu
menge, dia dels cristians, en contraposi
cio a la diada jueva.

Aixi Constanti, habit politic, sabe lli
gar aquest costum paga, com costums
pagans, - amb les noyes formes de les

I

-

creences cristianes.
De manera que, en contraposicio ales

idees dels antics romans, en quant a fes-
;
tes, tambe afavori l'Esglesia Catolica en
acordar que celebressin el Nadal, '«Nati-
vitatis Christi» en els mateixos dies.

Mes com sigui que, vist l'error del cal
cul astronomic sofert per Sosigenes, que
es de quatre anys respecte al calcul astro
nomic solar, per resoldre la qiiestio op
taren, en estudis successius i tenint en
compte, doncs, que l'any astronomic so
lar comenca en el dia 22 de desembre, de

- celebrar el dia 25, ala matinada, el nai
xement del Crist. Data que, com hem dit,
es simbolica, car la Bfblia, en cap dels
Evangelis, no indica ni dona indicis ni del
mes ni del dia que nasque Jesus.

Aixo pel que fa aI mon

OCcidental.�que en l'Esglesia d'Orient es celeb a

aquesta diada en el dia 6 de gener, _ a

que, per nosaltres, es el de l'Epifani 0

sigui, l'adoracio dels Reis Mags. <,

ritzaven els esclaus s'asseguessi a la rna
teixa taula que els amos. Els permetien
que gaudissin, durant les festes, dels ma
teixos privilegis. I, fins i tot, que vestis
sin toga. Car admetien que, en l'edat
d'or, Saturn considerava que totes les
persones eren iguals i, per tant, no hi ha-
via distincions.

.

_

Adhuc els esclaus, segons quins, na
turalment, en els dies de festes simulaven
manar igual que els amos.

A part d'aixo, que es un incis, hem
de considerar que els llatins no compta
yen l' any ni les seves divisions tal com ho
-fern nosaltres. Ells dividien l'any, els me
sos i els dies seguint el veritable sistema
que s'hauria de seguir. Aixo es, partien
de la racional-astronomica. Per ells, com,
per molts altres paisos, el mes comenca
va en el seu moment real, astronomic. 0
sigui, que comencava el dia 22 del nos
tre sistema de calcul mensual. El que per
nosaltres es considerat el dia 22 del mes
corrent, per ells era el primer dia del meso

D'aci que, pel que fa ales festes Sa-:
turnals, cornencaven el dial S de desem
bre i acabaven el dia 21 del mateix mes,
segons ara es la nostra manera de comp
tar i dividir els mesos.

Aleshores, durant el que nosaltres
diem el dia 22 celeb raven una altra festa '

reIigiosa, la dita Natalis Solis Invlctus,
en la qual festejaven, per dir-ho aixi, el
renaixement del Sol. Aixo es, quan el pla-

-

neta Terra ha passat del punt mes llunya
-

del Sol ides d'alli inicia el seu

apropament.
Tinguem. en compte que, respecta a

la Terra, el que en diem moviment del Sol
es aparent, ja que es la Terra qui fa vol
tes a l'entorn del Sol.

Aleshores i, a continuacuo, durant
uns dis mes celebraven les festes en ho
nor del deu Janus, els temples de qual te
nien les portes obertes si Roma no esta
va en guerra. Car, quan ho estava -

quasi be sempre- les portes dels temples
del deu Janus restaven tancades.

Ara be, comprenent la nova clerecia
-aleshores naixent- amb l'edicte de

, Donat que aleshores Saturn no tenia
res a fer, es dedica a .ensenyar als homes
les diverses maneres de cultivar la terra,
aixi com tambe la de practicar moltes arts
diverses.

Agraits els romans d' aquests benefi
cis que els proporciona, en el seu honor
Ii aixecaren monuments i temples, en els
quaIs hi rendien culte, festejant el seu ho
nor en la segona quinzena de desembre,
ja que en aquesta epoca no cal treballar
la terra, puix que ella reposa i no te ne
cessitat d'esser molestada abans de la pri
mavera, que es quan comenca anar a per
feina. Donat, dones, que la Terra descan
sa, els hbomes, les persones totes, es lliu
raven a fer festes dedicades al deu.

Aquests festeigs, anornenats Satur
naIs, han vingut al nostre coneixement.en
forma molt variada i exagerada, pel que
als cristians fa referencia, ja que aquests
han estat els que ens han transmes la exal
tacio de les esmentades festes. Hom diu
que eren de tipus orgiastics. Mes, que no
direm de les celeb rem nosaltres! Si son
iguals 0 pitjors!

.

Aixi es que hem de considerar qui ho
expIicava, les festes en honor de Saturn,
i qui ho escoltava.

Car els primitius cristians eren molt
rectes, pares, moderats i molt austers en
els seus costums. Aixi que-no es d'estran
yar que exageressin els costums dels ro
mans respecte a la senzillesa dels cris
tians. Mes i tot, si tenim en compte que
els cristians encara portaven dins del seu
pensament els estigmes de I'esclavitud
que durant mes de cine segles els havien
colpit fortament.

Pel que hem de tenir present que els
romans, tot i essent un poble que, tant
en els seus comencarnents com en les se
yes acaballes, no fou pas un poble que
resplandis per les seves grans virtuts, tam
poe no era un poble tan incivilitzat com
se'l sol presentar.

Aixi es que aquestes festes eren una

al.legoria a l'edat dita d'or. Aixo es,
aquells temps antics, en els quaIs hom su

posa i creu que «sempre foren millors».
Cosa que potser no es aixi.

En les seves virtuts, els romans auto-

"",
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SOBRE LA
IDENTITAT LINGUiSTICA

,

,

DE CATALUNYA

En aquesta etapa de norrnalitat de
mocratica, al cap de deu anys de la mort
del dictador, sis anys de la prornulgacio
de l'Estatut d'Autonomia i dos de l'apro
vacio de la Llei de Norrnalitzacio Lingui
sica, comprovem:

1. Que el bilingiiisme catala-castella
s'esta instaLlant en la societat catalana,
no solament com un fet habitual de ca

rrer, sino, i aixo es mes greu, com si amb-,
dues llengiies fossin igualment normals,
propies i connaturals de Catalunya.

.

I

2. Que fins ara no hi ha hagut forces
suficients per a invertir aquesta situacio
0, almenys; : per a corregir-ne la
tendencia.

3. Que, en consequencia, i degut a la
clara posicio d'inferioritat demografica
i politica de la nostra llengua, la recupe
racio, i adhuc la sobrevivencia del cata
la corn a unica llengua propia de Cata
lunya esta greument amenacada,

4. Que tot plegat ens fa creure que la
situacio global de la nostra llengua, mal
grat els esforcos i alguns simptomes
aillats, es fins a tal punt de retroces que
si no es produeix una reaccio urgent, de
cidida i significativa de caire coLlectiu,
la identitat linguistica .de Catalunya es

.pot perdre definitivament per a la
historia.

-

Fets

Hi ha una colla de fets i d'actituds
que comproven les nostres afirmacions,
pero ara, pel seu caracter especialment
simbolic i paradigmatic, en triem nomes
dos:

1. EI primer afecta al comportament
linguistic dels mateixos catalans. Hi ha
un complex majoritari segons el qual un
catala a Catalunya no pot parlar sempre
i nomes la seva llengua, sino que davant
d'un auditori 0 interlocutor castella ha
de renunciar a la propia llengua i utilit-,
zar la castellana -0, si mes no, barrejar
les dues- per por d'excedir-se si parla
nornes en catala. Es un bilingiiisme vo

luntari emprat com a auto-censura.
EI cas mes destacat i recent d'aques

ta actitud acomplexada l'hem contemplat
en ocasio de la visita del Rei d'Espanya
a Catalunya, tant els maxims represen-
tants del nostre pais, els Presidents de la
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Generalitat i el Parlament, corn el Cap
i' Casal de Catalunya, l'alcalde de Bar
celona, renunciaren a pronunciar integra
ment els seus discursos en la nostra llen
gua en una circumstancia en que era ab
solutament innecessari aquest abando,
ates que el Rei enten el catala i te el deu
re d' acceptar que se li parli en qualsevol
de les llengiies de l'Estat. D'aquesta rna
nera els representants mes qualificats de
Catalunya perderen una ocasio privilegia
da de contribuir a la normalitzacio lin
giiistica del pais.

2. EI segon fet afecta el comporta
ment linguistic de les terminals de l'Es
tat a Catalunya (Militars, Governs Civils,
Policia, etc.) 0 de les empreses publiques
d' aquest mateix termini de dos anys so

fert per la Llei de Norrnalitzacio Linguis
tica per a catalanitzar els seus serveis, en
cara es resisteix a utili tzar la nostra llen
gua, fins i tot de forma bilingue, i man
tenen aixi un ambient provocadorament
castellanitzat. Es l'expressio mes evident
d'una colonitzacio lingiiistica i cultural
que mantenen gelosament i
intencionadament.

'

I quan algu reacciona contra aquests
fets que impedeixen la presencia publica
del catala, lIavors els organs de protec
cio i penetracio ideologica d'aquella ac-

.

titud ens acusen d'intolerants i agressius
contra la llengua de Castella, i adhuc ens

amenacen subliminalment amb una gue
-rra linguistica. L'editorial del 30 d'abril

, d'enguany del diari «EI Pais» anava per
.aquest cami.

Si a aquest fets, molt preocupants, hi
afegim els mes generals i coneguts de la

,

presencia abasegadora del castella a ca
sa nostra, l'actitud predominant entre els
castellano-parlants, ni que sigui per iner
cia, de no canviar el seu comportament
linguistic, i el fet que la segona genera
cio d'immigrants continua parlant usual
ment en castella, podem arribar a con

cloure que la situacio de la nostra llen- ,

gua es extraordinariament alarmant, i
aixo en el nostre propi terri tori nacional.

Criteris

Davant d'aquests fets, cal manifestar
de forma, clara i oberta el segiient:

1. Que el catala es la lIengua propia
de Catalunya i, com a tal, li correspon
de dret esdevenir l'unica llengua d'us nor-
mal del pais. ,

.

2. Que el catala, a mes ames, es la
llengua propia i distintiva del territori
dels Paisos catalans, amb una poblacio
que, en la banda de l'estat espanyol, re
presenta un vint-i-cinc per cent del total
d'aquest Estat.

3. Que l'actual situacio de mancanca
social de la llengua catalana no es fruit
de la seva feblesa interna, com ho demos
tren a bastament les seves produccions
cientifiques i leteraries, sino de la cosn

tant accio destructiva del poder politic de
I'idioma castella, sobretot a partir del
triomf franquista del 1939.

4. Que el castella a Catalunya es una
llengua impropia i que la seva imposicio
com a idioma oficial nomes pot enten
dre's com un fet vinculat a la perdua de
la nostra sobirania nacional.

5-. Que el fet de la cooficialitat de les '

dues llengiies a Catalunya es negativa per
a la llengua catalana, ja que la presencia
dominant i domihadora del castella (prop
del noranta-cinc per cent dels mitjans de
comunicacio son castellans) va destruint,
dia rera dia, el cos i el geni de la nostra

'llengua, de tal manera que podem dir,
sense por d'equivocar-nos, que cada any
que passa la parla catalana es troba en

una situacio pitjor. ,

6. Que presentar el bilingiiisme com

a sinonim de democracia es un parany
imposat per la cultura castellana, car els
drets de l'una i l'altra llengua son radi
calment distints, ates que mentre el ca
tala es parlat en una terra que li es pro- ,

pia, el castella ho fa en una que li es
aliena.

7. Que es necessari el mateix concep
te de dernocracia per a mostrar que la fi-

'

deli tat plena als seus principis porta a re-
-

coneixer, respectar i facilitar. I'exercici del
dret d'autodeterminacio, que es I'unica
via pacifica i civilitzada que fins ara han
trobat els pobles per a resoldre qiiestions
pendents com ara la nostra llengua, cul
tura i sobirania nacionals.

(Passa a la pigln.,segiient)
,
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(Ve de la pagina anterior)
3. Que si els nostres governants ju

guen tan a fons la carta de la integracio
de catalunya a Espanya -com s'ha fet

pales en la darrera visita del Rei a

Barcelona-, almenys demanem que la \

juguin fins ales darreres consequencies.
Aixo vol dir que la realitat nacional de
Catalunya no es negociable i que el nos
tre pais no restara satisfet fins que la se

va pertinenca a l'estat espanyol no vagi
en detriment de la propia sobirania.

Si per al Rei d'Espanya, com s'ha es

mercat a repetir acuradament en tots els
seus discursos a Barcelona, Catalunya es
una comunitat i Espanyala nacio, per a
nosaltres, els catalans, es justament el
contrari: Catalunya es la nacio que, en
tot cas, fa comunitat amb la resta dels
pobles d'Espanya i, d'ara endavant, amb
la integracio a Ia CEE, fara comunitat
amb la resta dels pobies d'Europa; aques
ta integracio donara certament una no

va dinamica i perspectiva al nostre pais
en la seva lluita per Ia recuperacio de Ia
seva propia sobirania. En aquest sentit,
l'absencia de la paraula nacio referida a

Catalunya en els parlaments dels nostres

governants davant del Rei, com tambe
l'absencia d'«EIs Segadors», I'himne na

cional de Catalunya, es quelcom que no

podem aprovar.
Tenint en compte que 13: situacio de

retard social en que es troba la nostra

llengua es deguda a I'hostilitat, el Govern
-

--
_
...

-' .

Propostes

Atesa aquesta situacio, i mentre no

canvii radicalment, tot mantenint-se en

el marc estricte de I'actual Cosntitucio i

l'Estatut, proposem:
Que els governants de Catalunya dei

xin de banda el discurs ideologic del bi

lingiiisme a capsa del seu caracter equi
voc i, a la llarga, contraproduent, ja que
si be I'empren sovint com una mena de

suport per a fer creixer la presencia del
catala en determinats nivells, a la llarga
i de forma decisiva dona com a resultat
'el reconeixement institucional de dos
grups idiomatics, igualment legitims a

Catalunya.
2. Que retorni al discurs del mono

linguisme catala -que per a fer-nos en

tendre es podria resumir en l'eslogan «En
catala, i prou>>-, ja que es l'unic que pot
reconduir el nostre poble, avui descon
certat i dispers, a la realitzacio d'un pro
jecte nacional veritablement coherent i
engrescador. Aquest retorn implica, a ni
veIl pragmatic, l'us esc1usiu del catala en

tota circunstancia, excloent qualsevol
mena de doblatge linguistic en impresos,
retols, discursos, etc.
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de la GeneraJitat, a I'hora de negociar el
financamentde I'autonomia de Catalun
ya, reclami dotacions extraordinaries des
tinades als programes de normalitzacio
linguistica.

5. Volem manifestar tambe que la fe
blesa del proces normalitzador no es pot
atribuir primordialment a la massa dels

immigrants, sino a la vergonyant i ver
gonyosa dimissio dels catalans a I'hora
de recatalanitzar Integrament el seu en

torn. Volem que els catalans prenguin
consciencia del fet que la seva actitud di
rnissionaria es el principal obstacle que
troben els castellano-parlants per a

incorporar-se plenament a Catalunya. I
demanem que els ca ..alans canviin radi
calment d'actitud, ja que nomes si cada
catalano-parlant es converteix en un mes

tre difusor del catala, es podra salvar de
finitivament la nostra llengua.

.

6. Cosntatem que els sectors que re- .

quereixen una catalanitzacio mes urgent
son la premsa, la radio, el cinema, els vi
deos, la retolacio del carrer, els establi
ments publics i la vida mercantil; tots

aquests sectors son molt importants, ja
que reflecteixen una imatge distorsiona
da de la nostra identitat lingiiistica. Per
altra banda, tal i com demostren les en-

-

questes a hores d'ara la gran majoria de

ciutadans de Catalunya comprenen el ca
tala i, logicament, aquesta comprensio
anira en augment; en conseqiiencia, ca
da dia hi ha menys motius per mantenir
el castella perraons d'eficacia comercial
o informativa. Es per aixo que fern una

crida als responsables de tots aquests sec
tors que hem esmentat perque facin el pas
cap el monolingiiisme catala i, mitjancant
l'exemple, el convenciment i, quan sigui
possible, l'actuacio mancomunada i si

multania, crein una gran dinamica de

canvi que dugui a I'adequada normalit
zacio de tots eis seus sectors, senSe Ia qual
es impossible la recuperacio lingiiistica
del pais.

Catalunya, voluntat de ser

Finalment, volem manifestar:
1. Que es ara, en aquests primers anys

de normalitat democratica, quan s' estan

fixant, qui sap si pet molt anys, els com

portaments lirtgiiistics de milers de ciu

tadans, entitats i empreses.
2. Que la conversio del catala en lIen

gua necessaria a Catalunya es la condi
cio decisiva perque els vinguts de fora
sention la necessitat d'aprendre-Ia i

parlar-Ia correctament.
3. Que Catalunya no esta predetermi

nada fatalment, sino que es fruit de la

nostra voluntat de ser.

4. Que encara com a temps de corre

gir el rumb, si no dimitim de la nostra

responsabilitat en aquest tombant del se
gle, ara que estern posant els fonaments

de la Catalunya dei tercer mil.Ieni.

CL. ARNAU DE VILANOVA
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Circulaci6 polemica

Es ben segur que quan mes antigues
son les ciutats i pobles, mes dificil es
adaptar-Ies al trafec de la vida moderna,
tant per la imprevisio dels nostres avant
passats referent ales necessitats que s'im
posarien, com pel desgavell a l'hora de
construir, amb cases mal alineades (al
gust de cadascu) com per carrer «torcats» .

i, en general, amb una estretor inadmi
sible a l'actualitat.

Badalona, amb una vellesa de dos mi
lers d'anys, pateix amb abundor d'aquest
problema, ampliat amb que l'estreta
franja entre el mar i la serralada dificul
tava una expansio mes folgada. Pen) si
aquest problema es insoluble per a no

saltre, no ho es que, adaptant-nos a l'es
tructura de la nostra ciutat, procurem ob
tenir la necessaria fluidesa amb mesures
mes racionals.

Ara mateix, amb un pare automobi
listie considerable, els nostres carrers pa-

.

teixen dificultats de circulacio que en bon
nombre, i fent valida la diversitat d'opi
nions, creiem que tindrien una mes rao
nable adaptacio, Vegem-ne algunes:

Ala cruilla de l'avinguda del Mares
me amb el carrer de la Industria, i al tram
compres entre el carrer de la Industria i
el del Progres, no existeix ni un maillum,
cosa que fa aquell sector realment peri
llos a la nit per la circulacio, i mes si s'ha
de girar cap el can::er de la Industria, ja
que ni tan sols es veu I' entrada. al carrer.

Un llum en aquella cruilla seria molt
beneficios.

Degut a la gran afluencia de circula
cio per l'avinguda d'Alfons XIII, no se
ria mala idea (ja aplicada a moltes po
blacions la de col.locar un cartell a la
cruilla d'aquesta avinguda amb aquella
avinguda del Maresme, que indiques la
'desviacio al centre de la ciutat pel carrer
de la Industria.

Una altra situacio de previsible con
flicte es l'entrada a la Residencia de Can
Ruti per la carretera de Montcada, ja que
no hi existeix cap senyal que previngui els

.

automobilistes; creiem que amb un sema
for 0 be amb un senyal de precaucio
s'evitaria que l'entrada i la sortida d'am
bulancies i la circulacio riormal dories lloc
a alguna topada entre vehicles.

Tenim, tambe, que la dificultosa des
viacio de l'avinguda de Marti Pujol pel
.carrer de Barcelona, el de la Quintana Al
ta, el de Llado i el de Pujol, amb una cur
sa d'allo mes complicada, es podria so
lucionar adecentant el carrer de Sant 10-
sep i de Roses, treient els postes que re
centment hi han estat instal.lats, cosa que
faria que l'enllac de l'avinguda de Marti
Pujol amb l'avinguda del President Com
panys fos rnes recte i, per tant, amb
menys dificultats.

Aixi mateixvsi s'adecentes i s'habili
tes el carrer de Santa Barbara, en el tram
que va des del carrer del Rector fins al

Perfumeria VICTORIA LLOBET
Objectes regals per aquestes Festes.

Desitja als seus Clients i amics Bon Nadal i
felic Any Nou

Francesc_ Layret, 28 Tel. 389 23 44

carrer de 'Vila Vall- Llebre ., I'enllac amb
I'avinguda de Marti Pujol tindria un do
ble vertent de fluidesa pel carrer del Rec
tor i pels de Santa' Barbara-Ventura
Gassol.

•

Mes dificultosa trobem la solucio per
que de l'avinguda del President Com
panys es pugui accedir al carrer de Mar
garida Xirgu (de dues direccions impro
cedents), tot i que a la cruilla d'aquella
avinguda ja estan senyalitzades amb una
vorera intermitja les dues direccions, pe- .
ro creiem que el Departament d'Urbanis
me sabra trobar la solucio adient.

Una altra situacio problematica ha es
tat la dual circulacio unica de les avin
gudes de Marti Pujol i de Sant Ignasi de
Loiola, ja que si be pot haver resultat
practica per la primera, ha estat desas
trosa per la de Sant Ignasi de Loiola,
doncs els ernbussos alli hi son constants
i permanents.

Novolern acabar aquesta petita mos
tra de les deficiencies circulatories de la
nostra ciutat sense fer esment de la zona

d'aparcament de l'avinguda de Marti Pu
jol, doncs si considerem encertada la me
sura de reservar un espai per la descarre
ga de viandes i altres mercaderies desti
nades al mercat Maignon durant el ma
ti, no creiem que degui esser tan ampli,
perque impedeix que els vehicles turismes
que accedeixen a aquesta zona puguin
aparcar-hi, i precisament la zona enfront
de I' antiga fabrica Parera pot esser un
conflicte, en esser reservada fins ales nou
del vespre, cosa que fa que estigui buida
la major part del dia, creant un parany
per l'automobilista desconeixedor despis
tat, 0 que necessita d'urgencia, que hi
aparqui, ja que la impopular grua esta
sempre molt pendent de la zona.

No es aquest escrit una pura demin
cia, sino mes aviat l'exposicio d'unes
anomalies (de les moltes que hi hal per
tal que, com s'acostuma a dir, arribi a
qui correspongui la solucio ..

MIQUEL MARTIN

C.F. PENYA MORERA
(Llet el Minyo)

D�si.tja als seus socis i. slmpatltzants un FELIC
N.ADAL i' millor ANY esportiu 1 �86

'local Social: «Bar Bayo» c/. Prat de la Riba, .88,·· Badalona
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Historia de tres Nadals

A l'epoca que les tardes son curtes i
les vesprades ens porten a quedar-nos a

casa per a rersguardar-nos del fred del

primers dies de desembre, quan sortim
de casa per a efectuar alguna compra 0,
senzillament, anem a passejar, ens ado
nem que els aparadors de les botiguens
comencen a implir-se de penjolls artistics

per atreure les mirades dels possibles
compradors i, tot d'una, recordem que
el Nadal el tenim a quatre passes. Ales
hores es quan el pensament barrina i els
records ens porten molts anys enrera i,
gairebe tots, els anys de joventut, que en

un moment donat ens van ser

arrabassats.
Jo els recordo tots perfectament

aquells anys que a casa erem cinco Eis
meus pares, el meu gerrna, la meva ger
mana i jo. Quan no hi havia vagues, pot,

,

dir-se que erem rics i celebravem aqueS"7
'

ta diada amb molta alegria, amb molta

pau i estimacio. A casa no va mancar-hi
mai el pessebre presidint el nostre men

jador. Des dels set anys jo sernpre l'he
bastit amb la mateixa il.luminacio d'in
fant de sempre. Sempre. no ... car hi ha
els tres anys de guerra que ens van robar
la joventut en el moment mes dole!

1936

Aquell Nadal... des de juliol que ha
via esclatat la guerra civil pels uns; pels
altres el «rnovimiento nacional» i pels al
tres) hem d'aclarir que entre uns i altres,
encara n'hi havia d'altres) doncs per

aquests «altres» la «revolucion social»

que, conjuntament amb el «rnovimien

to», van enterrar la Republica. I la vic
toria final que, com ja se sap; va ser dels

altres; aquells «altres» que sempre es han
estimat tant com els «altres» d'ara,

,

d'avui i de sempre. No hi veig remei!
Aquell Nadal del 1936 comencava a

escassejar tot, pero, aixi i tot, entre els
tres germans procurarem que. no man

ques a taula el mes necessari per a cele
brar aquella diada, dintre de les adversi
tats que els temps comportaven.

Deu em guardi... (aquells dies no es

podia dir aixo, com que voliem esser lliu
res no ens podiern posar el nom de Deu
als llavis; aquellsdies tots teniern por i
no podiern exterioritzar el que sentiem,
perque ja erern lliures d'esglesies, de ca

pellans i de monges. Pocs dies abans

d'aquell Nadal, les cases d'alguns veins
foren saquejades respectuosament, pero

.

les imatges i quadres sagrats foren llen

cats al mig del carrer, i cremats amb gran
alegria i gatzara. Hem 'de recordar que
moltes d'aquelles families alliberades del
seu «fanatisrne» religios (?) eren gent
d'esquerres i republicans. Ningu no ho
diria!.

Dlbuix de l'autor - 1938

Com deiem, nosaltres, a casa, vam
celebrar el Nadal en la intimitat, enyo
rant aquella Pau que el missatge de Crist

portava al cor dels homes, pero que als
catalans ens la negava per culpa de ...

(No cal dir-ho, oi")

parlant, parlant, em va semblar recordar
lo, i vaig tenir l'atreviment de fer-lo can
tar. Ell tambe ho va dir, que Ii semblava
que la meva fesomia li era coneguda, i
em pregunta si havia estat al Seminari,
i resulta que ell tambe havia estudiat per
capella i. .. malaguanyats els anys que ha
via perdut alia dintrel Mes tard vaig com

prendre que no li havien servit de res,

perque era malparlat, pore, brut i borrat-
'

xo. Jo, com a bon democrata,: no n'ha
via de fer res de tot aixo, pero a eli si sem
bla que jo era un feixista pel sol fet d'ha
ver estat en aquella santa casa. Em va fer
la vida impossible i no va parar fins que
rrr'envia ales trinxeres: a primera linia i

vigilat. Sort que vaig anar a raure a mans

d'un capita catala que es deia Serra, que
, -

-
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Aquest Nadal ja no el vaig passar a

casa, sino al front d'Arago. M'havia in

corporat a files el juliol anterior, i a fi
nals d' aquell mes vam entrar en foe a la
vista de Fuentes de Ebro, Saragossa. Van
destinar-rne a Transmissions i Senyals, i

vaig tenir la sort (?) que al tinent que ens

manava era de Capellades. EI fet d'esser
de Capellades. no es cap «desdoro» pels
fills d'aquella poblacio, pero per aquell
tinent d'Escola de Guerra, si que ho era, (Passa a la pagina seguent)

Auto-Taller RIBAS

Roger de. Flor, 14 - Tel.l. 388 26 49..



· Els Comerciants i veIns del carrer
d'en Prim us desitgen unes

BONES FESTES
.

I us recordem que el .carrer d' en Prim es
un Centre Comercial on podeu

TROBAR-HI DE TOT

CALVACADA' 86
«ELS REIS ARRIBEN... . .. PER MAR»
Eis reis arribaran el dia 5 de gener, ales 6 de la tarda, a la

-,

platja de Badalona (davant de Roca i Pi) i sortiran en cavalcada
ales 6 h. 30 m .. des del carrer Prim i faran el recorregut sequent:

Prim, Francesc Layret, Creu, Francese l\'1acia, Pep
Ventura, Av. Marques de Montroig, Don Pelayo,
Noi del Sucre, Marques de Sant Mori, Dr. Bassols,
Alfons XIII, Conqres Eucaristic i PI. Sant Roc.

� .................

AREA DE CULTURA .JOIENTUT i ESPORTS
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(Ve de la pagina anterior)

es va interessar per mi i em tracta molt

be iamb molta consideracio. Degut ales
pitimes va caure malalt, ruii altre tinerit
el succei. Aquest em va cridar i, per me
rits i utilitat , em va proposar per a capo
ral i em vaig fer carrec d'una centraleta
ales trinxeres, tocant al riu, enfront de
Pina de Ebro. AHa em va arreplegar
aquell Nadal, amb -un capita molt sim
patic, enamorat de la rmisica classica i

fervent catala. Per Nadal no vaig tenir
l'escalf dels de casa, pero sf que vaig es

tar rodejat de bons amics i, per damunt
de tot, d'una colla de xicots de Centelles,
molt divertits.
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Aquest any fou el mes desastros de
la meva vida de soldat. I encara que vaig
salvar la pell, sf que vaig posar-la en re

mull mes d'una vegada. L'ofensiva «na

cional», composta d'alemanys, italians,
moros i alguns de mes enlla de l'Ebre, ens,
porta fins a Torrente de Cinca. EI meu
amic Josep Rosell (+) va fer, des d'aci,
una escapada a Badalona. Quan va tor

nar ens disposavern anar a cobrir baixes
a Granen i Marcen, Osca, on ens van ro

dejar i no. ens va tocar cap altre remei que
recular de nou. Endavant! Aquesta ve

gada yam anar a parar a Almacelles, de
Lleida, i anavern convencuts que allo era

el final de tot el mal somni. Ah, aquell
tinent que em va castigar, prenent-me per

feixista, en el primer combat que es va

trobar a Onteniente, Osca, va llencar Ia

pistola i, tot el fred que feia, tambe va

llencar la guerrera, perque no Ii endevi-
. nessin la graduacio, i es va quedar arru
pidet, amb la borratxera, aixo sf, en un

revolt de cami, esperant que els «nacio

nales» el cacessin.

Se que va sobreviure i que vivia a Barce
lona. Mai mes no l'he vist. Ni ganes. EI
dia 31 de marc haviem dormit en un pa-

.

llerd'Almacelles, iamb en Rossell i un
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altre xicot de Figueres, enfilarem la via

ferria, en direccio a Raimat, quan sen

tim trets 1. veiem passar, 0 mes ben dit,
traspassar, la via mes de cent soldats dalt
de cavall, empaitant gent dels nostres.

Sense compassio els van cosir a trets. No
saltres, que ho presenciavem, yam restar

freds, i que fer? Si reculem ens passara
el mateix. Avancem i direm que ens pas
sem, ja que n'estem tips de combatre.
Ens entregarem, i alguns ens volien ma

'tar, pero un tinent coronel ho va evitar,
i ens reuniren amb d'altres presoners. En-

.

tre ells en vaig coneixer un de Badalona,
que encara es viu. Aixo succeia a mig ma

ti, i a mitja tarda els presoners erern di
nou. Tres soldats ens portaren cap a Fra

ga. J0 els vaig dir que havia estudiat per
capella, i vaig guanyar-me la seva consi
deracio i confianca.' Vaig fer veure que
tenia els peus llagats de tant de caminar,
i m'anava quedant enrera, i, despres de

reposar una mica, els tornava a atrapar.
Aixo ho vaig fer tres 0 quatre vegades,
esperant que es fes fosc. Vaig asseure'm
a terra, em vaig treure les sabates, vaig
calcar-me les espardenyes, i ... cames, per
que us vull? Vaig apretar a correr con
tra direccio, fins que vaig sentir que em

perseguia un soldat dalt de cavall. Vaig
tirar-me dintre d'una bassa que hi havia

prop d'una casa de pages, i, recordant
me de la pel.licula «Soy un fugitivo», que
havia interpretat el gran actor Paul Mu

ni, vaig imitar-lo, per necessitat, posant-

me una canya a la boca i amagant el cao
com els anecs dintre l'aigua, que per cert

era molt freda i regalada, Quan vaig sen-
.

tir que s'allunyava, vaig treure el nas i
el cap; vaig respirar amb molta naturali
tat i vaig anar cap aquella masia a dema-

.

nar ajut. Eis vaig explicar el fet i em van

fer seure vora del foc, i jo sense deixar
de contar la meva rondalla. Em van ati
par i m'ompliren el sarro de vianda, tot
dient-me: -Yes, fill, ves cap a casa te

va; qui sap si el nostre tambe sera ates
en un altre lloc!. ..

Vaig caminar tota la nit i a l' endema,
ales onze del mati, entrava a Balaguer.

. Vaig anar a l'hostal del pare d'un sargent
que havia estat amb mi ales trinxeres
d'Arago. Li vaig dir que el seu fill esta
va bo i gras, i que nomes feia dos dies

que haviem dinat plegats, quan certa

ment feia mes de tres setmanes que no

l'havia vist. Pero aquell pobre home va

estar tan content i agrait, que em va fer

quedar tres dies a «pan y cuchillo», a tot
estar, fins que l'aviacio alemanya em va

treure de Balaguer i, no nomes l'aviacio,
sino les tanquetes i la infanteria «nacio

nab>, carregada de moros.
.

De Balaguer vaig anar a parar a Valls,
i alla em

.

vaig presentar. Afortunada

ment, em donaren tres dies de permis per.
anar a casa. Vaig telefonar al meu ger
rna, que era secretari d'en Jaume Mira-

(Passa a la pagina seguent)
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FABRICACION DE
• Pastillas frena disco
• Zapatas cami6n
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CENTRO MEDICO
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vitlles, aleshores comissari de Propagan
da de la Generalitat de Catalunya. Em
van venir a cercar amb un cotxe de la

Conselleria, i em van portar a casa. Al

finalitzar la guerra vaig saber que els
meus companys van anar a parar al pe-
nal de Santofta, a Santander.

.

L'endema mateix em van detenir. Al
costat de casa hi vivia un parent llunya
meu; la policia va preguntar, i aquella
bona gent van dir: -aqui al costat! Ig-

.

noraven si jo hi era 0 no, pen) a qui cer
cava la policia era a ell. Van trucar i el
meu pare els va dir que jo era a la Con
selleria de Propaganda, que m'havien de
fer una entrevista dels fets ocorreguts en

caure presoner, i que consten en una pa':
gina del diari «La Humanitat» del mes
d'abril del 1938. En Met MiravitlIes no

va posar el meu nom, cosa que a mi
m'hauria agradat molt, encara que mes
tard vaig agrair la seva prudencia; nomes
hauria mancat aixq,· desrpes de la «vic
toria final».

Vaig tornar a incorporar-me a l'exer
cit i vaig anar a parar a Prats del Rei, cer
vera, la Pobla de Claramunt i Aspa. EI
dia 15 de setembre del 1938 passavern
l'Ebre, amb aquella alegria que ens ca

racteritzava. A la nit, per la carretera de

Gandesa, vaig sentir que m'empenyien:
-«Venga, adelante!»
I jo que faig:
- Per anar on anem no cal c6rrer

tant! (Aleshores el carro de l'Ebre ja ana

va pel pedregal; anavern a cobrir baixes
i a esser-ne). Pen) sento que m'agafen:

-Que has dicho, tu?
I vaig repetir-ho, perque jo vaig creu

re que nomes era un soldat. I ell que em

diu:
-EI capitan de tu cornpania!
-No en tenim -Ii contesto.
-EI teniente!
- Tampoc no en tenim d'aixo.

-Pues, l,quien manda aqui?

ARTICLES
REGAL

i LLISTES
NOCES

Wifredo. 105
Tel8fono 384 11 56

I se'ns presenta un sargent amb una

tovalloia al cap, perque cada dia, despres
de dinar, Ii agafaven uns tremolors de
fred i ploralles, que allo entendria; era
fruit de les febres paludiques,
-Aqui mando yo, mi comandante!
I el «cornandante» que li diu:

-l,Y quien es ese chico?
-Ah, es un buen noi.

Quan em vaig adonar de la planxa,
jo Ii die:

-Perdone, usted, mi comandante;
yo creia que era un soldado raso el que
me empujava; pero le puedo asegurar que
.soy un buen antifascista i «llevo» docu
mentos que acreditan mi personalidad de
hombre de izquierdas desde mis mas tier-
nos anos.

- Bueno; manana veremos estos

papeles.
I se' n va anar. I nosaltres yam anar

a ocupar unes posicions enfront de la Po
bla de Massaluca. Van passar dies i el
«cornandante» no respirava ... i jo tam

poe. El dia 5 d'octubre uri amic meu, que
era l'Estat Catala, em va avisar que el
«cornandante» de la Brigada 145 havia
donat ordre al comandant del meu bata-.
ll6 que m'afuselles, Per sort, aquest co
mandant tambe era d'Estat Catala, i,
en assabentar-se de qui era jo, 'em feia
avisar que em passes 0 que rrr'escapes.
L'endema, gracies a Deu, comenca

l'ofensiva dels «altres» i a) cap de tres ho
res vaig caure ferit i em traslladaren cap
a Barcelona, a l'hospital del carrer de Ta- .
llers, avui desaparegut. EI meu germa
conta .el fet a n'en Met, i Miravitlles
aquest va col.locar-me a Propaganda de
la Generalitat, evitantaixi que jotornes
a la Divisi6 44. I aixi arriba Nadal.

El vaig passara casa, amb els meus..

El meu pare havia perdut rnes de vint qui
los; la meva mare no tant i la meva get
mana tampoc. Aquell any, ni els altres
dos, no yam fer pessebre, i Deu ens en

guardi! pero yam estar junts, ben junts,
per no sentir fred iamb I'orella atenta
a la radio, que anunciava l'ofensiva to
tal contra Catalunya que ens portaria al

. final de la guerra. 0 potser no? Potser
encara dura, i per la mateixa gent, amb
un altre nom?

I sembla mentida que hagin passat·
mes de quaranta-sis anys! Pero Nadal es
aqui, i l'hem de celebrar donant gracies
a deli per haver sobreviscut tantes cala
mitats, i les que encara ens resten, men-.
tre palpitem i els ulls se'ns enriolen com

els dels infants davant del pessebre i del

Jesuset, esperant sempre aquella Pau que
mai no ens arriba, tal com la mereixem
i la desitgem, puig al cap i a la fi no som

res rnes que homes de «bona voluntat».

JOAQUIM GRIFOL I PUIG·

·ACUPUNTURA
Tractarnent per a dolors

reumatics, artrosi, obesttat.,
.

cetateas, migranyes
;

·Sueca
·Sueca-Rftmica
•Rftmlca

··Juz.
,.BIIIet
-Judo

Informacio di:

Miguel Servet, 178 baixos

·MASSnPtJNTURA
Tractaments per a cervicals l:
lumbars, ciatlca, deformacions

columna,'

10 a 1 mati
.. ,

i de 5 a 8 -tarda

Tel. 383 14 03 BADALONA '

�,�
SOFIA BREseo DE ALARI' - Corred�r de S'eguros n", 44132•

. Creu,) 47,' 1", P - Telf. 384 69 63
Oficina Tecnica' d'Assegurances

..�
Tltlex 53004 ALARI E.
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catalana de gas
Delegaci6 Comercial de Badalona

c. Progres,· 51-61 - Te�. 389 51 62/389 58 12

En aquestes festes de Nadal
ens callescalfor

de la liarfamiliar.
el gas I 'ajudara a aconseguir-la
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Evocacions a mitja veu

es celebren festes sense que hi siguin con
vidats tots plegats, penso que amb en
Jaume aixo no passaria, i die per mi ma-
teix: Ens fa falta en Perxachs.

.

Reposa en pau, inoblidable amie. I si
dalt del eel

.

Ens fa falta en Perxachs
Sempre que miro la fotografia am

pliada que ens va fer I'Antoli a can So
lei, el dia de l'Aplec de la Sardana de
l'any 1984, en la qual hi som quasi la to
talitat dels components del grup de sar-_
danistes «La Rarnbla», i trobo a faltar
en Perxachs. En Jaume, al eel sia, era

l'horne que coordinava les activitats de
la colla. Corda delsuns als altres repar
tint afecte i simpatia; escrivia versos i
acudits per a ser Ilegits en les festes que

. celebravem; es feia un tip de treballar
preparant obsequis per a ser repartits el
dia del sopar de germanor ...

Ens va deixar de manera rapida, sob
tada. Per aixo, en el vers de comiat, li
deia:

«EIs angels et demanessin
per la sardana acabar,
calma els seus delits.

-

Que quan ja estiguem tots reunits,
la tornarem a comencar.

JOAN SOLER I PETIT

«Era un dia d'hivern fred
ple de sol i d'alegria.
Era Nadal; era un gran dia.
Segur que amb el Jesuset

, estaras en companyia.
«Ens has deixat a mitja sardana,
sense esperar el contrapunt.
La tenora refilava;
el tible li contestava
com si vingues de molt lluny.

Regals informals
Son molt originals tots.I ara que la colla comenca a tronto

lIar; ara que l'amistat ja no impera en
tre tots els components; ara que a l'aca
bar els aplecs ja no es fa una sola sarda
na de germanor, sino que se'n fan dues
(bracos amunt, bracos avall); ara que ja

Guifre, 219, baixos
,

Tel. 399 Q7 05
_

Com si fos un premi al seu bon ta
ranna i ales seves conviccions religioses,
va morir en una Festa tradicional, Nadal:

FELICES FESTES

,ATENCIO
La tabrlca de jaieria

Venem a pes els nostres tabricats
Pagui per les seves joies el seu preu

just

'ha' obert les seves partes per
vendre directament al public

A PREUS DE FAsRICA

Tota la nnstra fabricacio as
amb or de 18 quirats.

�{j
Y��,Y.d

Telf. 389 28 46Germa Juli, 51

__� ��----�198�EXTRA NADAL
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Aperltlus BUFALA
els desltqen Bones Festes i agraeixen la
seva 'contlanca a tots els seus clients i

....�.� .arnlcs.

A Benjamin Molois��
I

(Dedicada al poeta sudatricano ejecutado)

�

i., Te mataron por negro 0 por poeta ... ?
Tal vez por ambas cosas te inmolaron,

. echaron una soga a tu protesta
ahogando tu palabra con 'el canamo,

Lo hicieron como siempre, en madrugada,
la hora que prefieren los cobardes
cuando las sombras no dejan ver las caras
ni el color escandaloso de la sangre.

Una vez mas ha sido asesinada
la creacion en crimen execrable,
acallaron tu verdad rompiendo el alba
tras los-muros sombrios de la carcel.

Junto a esos muros, Mamika, te lloraba
como s6lo de dolor Horan las madres.
A solas, con su pena y sus lagrimas,
que hasta muerto te negaron rescatarte .

.

Perrniteme, hermano, que hoy me sienta
ajenamente un poco avergonzado,
que no existe color entre poetas ':>,
por mas que de color. quieran pintarnos.

Benjamin Moloisse, negro y poeta,
artesano, ebanista del verso asesinado.
Pagaste con tu vida la insolencia

.

de negarte por hombre a ser esclavo.

CURRO GADELLA

Roncesvalles, 20-22 TeL 380 3673 Badalona

MONTEPio DE SAN CRISTOBAL
CHDFERES DE BARCELONA

Provenza, 173, pral.
'Telefono 253 40 05 (3 lineas)

08036 - BARCELONA
.

La millor garantia de tot conductor es esser associat del Montepio
=Defensa jurldica per responsabilitat criminal
-Reclarnacln de danys al vehicle
.Ajut a la familia, en cas de retirada permls de conducci6
.Remolcament del vehicle, i altres serveis mutualistes

Per tal d' obtenir una informaci6 rnes arnplia acrecar-se delegaci6 a:
BADALONA: Alfons XII, 28 baixos Tel. 384 32 46
Horari: de 18 a 20 hores (de dilluns a dijous)

Automobilista



Dia 25 flit a les 10

_'

PROGRAMACIO PER AQUESTES FESTES

Tv-ciRCOL -SHOW-8S

Dia 26
I, EI Circal Catolic·

,

tarda ales 5' 30
ELS PASloRETS

Dia 28

els d "t"
nit ales 10

,

eSI Ja un Bon Nadal
. BALLADA NADALENCA

.
Esbart Albada - Sant Jordi, Cobia Bada.Jpna

.

i felic Any 1986 .

Dla 29
-:

mali a les 10"
Camp de Santa Maria

4 HORES DE SASQUET DEL CiRCOL

Dia 29
EL CONDE DE LUXEMBURGO

tarda ales 6

Dia 1 de gener tarda ales 5' 30
ELS PASTORETS

Donnltorio juvenil de linea y tonoa �.\ly c&lldos y
natural.. , S. compone de cama conMmier m.. t

tayarmario 2puenuconca,jonesexteriore., Los
demu complemento. (canterano. tocador. eseri·
lorio. etc.) IOn opclonaJ.. ,

�£l MUEBLESlYU BADALONA
. decoraci6n 10 PLANTAS de EXPOslCION

Avda.Marti Pujol, 174· BADALONA '. Tel: 3891052
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La propera
d'Espanya a

les seves consequencies per
les nostres empreses

Oferim a continuacio un extracte de
la llico inaugural del Curs actual, que tin
gue lIoc a l'Escola Universitaria d'Estu
dis Empresarials:

1. Que es la C.E.E. 0 Mercat Cornu
Europeu?

a) Antecedents

:_ Ens cal remuntar a setembre de -1946,
amb el fames de Winston Churchill pro
posant la creacio dels Estats Units
d'Europa. A l'abril de 1951 el frances
Schumann proposa crear una institucio
que es denomina Comunitat Europea del
Carbo i I' Acer (C.E.C.A.).

EI 1955 els «sis» encarreguen a Spaak
l'elaboracio d'un informe sobre les pos
sibilitats d'una unio econornica general,
el qual dona origen al naixement de la
Cornunitat Economica Europea, el trac
ta de la qual signen aRoma, el 25 de
maig de 1957, sis paisos: Franca, Italia,
R.F. Alemanya, Belgica, Luxemburg i
Paisos Baixos. EIs seus objectius eren:

instaurar un mercat cornu, aconseguir la
unio duanera, elaborar una politica uni
ficada pel transport i la rna d'obra, aixi
com promoure I'estabilitat creixent, l'in
crement del nivell de vida, el desenvolu
'pament economic i unes relacions mes es

trictes entre els estats rnembres. A l'any
, 1973 varen ingressar a la Comunitat Gran
Bretanya, Irlanda i Dinamarca, Grecia
ho feu el 1981. Espanya inica les nego
ciacions e11970, sol.licita l'ingres el 1977
i signa el tractat dadhessio el 12 de juny
de 1985, que ja reti ficat entrara en vigor
el primer de gener de 1986. Tarnbe hi en
trara Portugal.

La seu del Mercat Cornu radica a

Brusel.les.

1&IMtIuJ
���©@!lPf{!!

L' unic video-club que Ii ofereix nomes multinacionals i ultirnes novetats. Passi
Guifre, 92 Tel. 387 52 73

• • r

mcorporacio
la C·.E.E.:

b) Organismes comunitaris

EI legislador comunitari per excel.len
cia es el Consell de Ministres, integrat per
un rninistre de cada pais membre. Altres
organismes qualificats son:

\- La Comissio, organ executiu que
representa l'interes comunitari.

- EI Parlament europeu, compost
per represetants dels pobles de la
Cornunitat.

- EI Tribunal de Justicia, que asse

gura el respecte del dret comunitari i els
tractats i dret derivat.

- El Comlte Economic social, que
es un organ consultiu.

- 1. Superficie (000 krri')
Habitants (MIG)
P.I.R, (MfA $)

II. Cornerc ESPANYA/C.E.E.

l mport acions de eLL

Exportacions a C.LE.

- El Banc Europeu d'Inversions
(B.E.I.), que te per missi6 contribuir al
desenvolupament equilibrat del Mercat
Cornu. Te la sell a Luxemburg.

- El Tribunal de Comptes, respon
sable del control intern del pressupost
general.

c) Dades comparatives Espanya/C.E.E.

Destaquern-ne algunes de significa
rives:

ESPANYA
'.

505'-
38'3
162'-

C.E.E.1984
1.660' -

273'3
2.268'-

C.E.(6) C.E.(9) C.E.(IO)
000 MIG Ptes.

762 1.547
731 1.853

21 (306)

1982 1983

(000 MIG Ptes.)

109
60

SALOO 49

1978

21 '5
1 '9

62'6
9'6

81 '9
5'2

I I I. l nvcrsionx autoritzadcs
ESPANYA-CE,E.

Inver .... i(lll" C,LL a ESPANYA
lnvvrvion« ESPANYA a CLF.

SA t DO 19'6
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(Passa a la pagina segiient)

EI nostre objectiu as oferir la maxima
qualitat per un public exigent

comprovi-ho.
BADALONA
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(Ve de la pagtna anterior)

Dels quadres anteriors es dedueix que
en 1984 el 50 per cent de les exportacions
espanyoles es dirigien a la C.E.E. que
compta amb una poblaci6 de mes de 270
M; d'habitants i un P .I.B. catorze vega
des superior ald'Espanya.

II. Problemes que planteja I'entrada
d'Espanya a la C.E.E.

a) Que costars a Espanya pertanyer a la
C.E.E.?

L'aportaci6 neta espanyola per a

1986 es xifra en uns 300.000 milions de

pessetes, que quedaran compensats, en

part, pels ingressos que Espanya rebra via
fons especial d'ajuda comunitaria. El60
per cent de l'aportaci6 espanyola proce
dira de l'IVA (190/200.000 milions de

pessetes).

b) Lliure competeneia i lliure circulacio
de mercaderies

A partir de 1950 diversos paisos euro
peus varen establir normes prohibitives
de les restriccions a la lliure cornpeten
cia. Despres e1s arts. 85 i 86 del Tractat
de Roma de 1957 s'ocupen ampliament
del tema. A Espanya, amb el rapid de

senvolupament de finals dels anys 50, es

dona Hoc a la promulgacio de la Llei de
1963 de Defensa de la Competencia, que
s'ha ratificat en 1982, i que ac1areix la na

turalesa de l'actual sistema espanyol de
defensa de la cornpetencia. ,<

-

,',
•

En quant a lalliure circulacio de m.er:,.:
caderies, que converteix la C.E.E. en t,r:F�'
guna cosa mes que una simple zona d'in
tercanvi, obliga a la supressi6 de les bar
reres aranzelaries, contingents i altres, en
tre els paisos membres.

Interessa.destacar el calendari del de
sarrnament duaner d 'Espanya, que es de
set anys, amb vuit reduccions, del 10 per

.

cent, e112'5 per cent, el15 per cent, etc.,
fins a arribar al 100 per cent.

c) Altres problemes derivats de la
integracio

El canvi' Iegislatiu que suposara la
.

nostra entrada al Mercat Cornu sera tan
transcendental que, segons ha dit l'ex mi
nistre Eduardo Carriles, sera la tercera

gran irrupcio del dret estranger a Espa
nya: la primera va esser el Dret Roma,

encara molt present, especialment a Ca
talunya; la segona fou el Dret Germanic,
i la tercera es el Dret Comunitari, que su

posara grans modificacions -especial
ment l'area mercantrl i societaria-> i

cornportara en generrl una «translacio»
de sobirania molt clar t. Es oportu recor
dar aqui aquella cita d'Ortega i Gasset:
«Los Grupos profesionales no pueden ser

indiferentes a 10 que ocurre a su alrede
dor, y muy especialmente a 10 que se

. legisla».
Aquesta nc .ordenacio legal, socie

taria i comptal ve donada a la C.E.E ..

per una serie de directrius; totes elles de
gran interes, si be volem destacar:

- La quarta directriu, que tracta de
la presentaci6 i contingut dels balancos

.

anyals, aixi com de la seva claretat i pre
cisi6, dels metodes d'avaluacio.d'Actius
i Passius, l'auditoria obligatoria, la con

solidacio de balances, etc.
- La setena directriu, que estudia i

normalitza els balances consolidats dels
grups d'empreses, dibuixant amb clare
dat els contorns dels grups de societats
i les multinacionals,

- La vuitena directriu es refereix ex

clusivament a la professi6 d'auditor.
Ja s'esta parlant de la revisi6 del nos

tre PIa General de Comptabilitat per
adaptar-lo a 1'1. V.A. i ales directrius de
la Comunitat.

Ames dels problemes legals i comp
tables en sorgiran molts d'altres no

menys importants, com s6n: la lliure cir
culaclo dels treballadors (que estara sub
jecta a un periode transitori de set anys);

. i l'adaptaci6 de.la Politica social, buscant
la major coordinaci6 amb les altres legis
lations nacionals; en el terreny fiscal, la
revoluci6 que suposa la implantaci6 de
l'I.V.A;, que afectara a Espanya uns dos
milions de contribuents, molts d'ells de
nou encuny; tambe s'endurira, logica
ment, la repressi6 contra el frau fiscal,
per estar a l'alcada dels altres paisos co

munitaris; tarnbe s'hauran de tenir en

compte els aspectes financers, ja que la
inclusio al S.M.E. (Sistema Monetari

. Europeu) es voluntaria, pero en quant als
Establiments de credit regira teoricament
el principi de llibertat, si be s'ha previst
tambe un periode transitori de set anys.
No s'acaben aqui els problemes que plan
tejara el nostre ingres a la Comunitat; per
exemple: Patents, politica regional, har
monitzaci6 de normes, transports, asse
gurances, integracio a la CECA (sis anys

EXTRA NADAL 1985

per acabar la nostra reconversi6 me

tal.hirgica), integraci6 a l'Euraton, situa
ci6 de Canaries, Ceuta i Melilla, etc.

Pero, ames, existeixen tots els pro-.
blemes especifics que afecten els diferents
sectors industrials i agricoles. En princi
pi, i d'una manera general, hi ha sectors
que sembla que seran mes perjudicais:
agricola (bestiar, llet, formatge, mante
ga), industria (automovil,: quimic, bens
d'equip, sidenirgia, textil), serveis (ban
ca) i altres rnes beneficiats: agricola (vi,
fruites, verdures, olis, citrics), industria
(acers especials, calcat, electronica, in
dustria alirnentaria i pesca), serveis
(transport, turisme, grans magatzems,
educaci6, sanitat).

En conjunt, la problematica de la
nostra incorporaci6 ha quedat exposada
en forma esquematica, i no oblidem en

cap moment el que deia el diari «ABC»
en una editorial: «aquest repte amb
l'Europa Comunitaria es el mes impor
tant que s'ha plantejat Espanya des dels
Reis Catolics».

III. Quina es la situacie de I'empre
sari 0 de I'empresa espanyola davant
la nostra propera integracio a la
C.E.E.?

Forcosament s'ha de generalitzar so
bre el tema, ja que, evidentrnent, no te
nen els mateixos problemes les grans em

preses i les multinacionals, que les Pyrnes
o les empreses artesanes. Tampoc no te
nen els mateixos problemes les empreses
industrials que les agricoles 0 les empre
ses de serveis. S'ha de diferenciar, per ul
tim, el sector privat del sector public. No
saltres, en aquest breu espai, ens ocupa-
ren nornes del sector privat.

'

El que voldriem destacar es que en ge
neralla inforrnacio que s'ha facilitat als
empresaris espanyols ha estat molt po
bra i insuficient, i que potser no s'han
destacat prou els problenies que haura
d'afrontar a curt, a.mig i a llarg termini
per tal de poder-se prepara degudament
en aquestes diferents etapes .

La integraci6 de les nostres ernpreses
ala Comunitat els ha d'aconsellar I'ela
boraci6 d'unes determinades estrategies
amb les quals es poden formar dos grans
grups:

a) Especiahtzacie, que implica una re

duccio del ventall dels productes de I'em- .'

(Passa a la pagina segiient)
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BONES FESTES'

• Disfrute de nuestra barbacoa, extenso surtido en carnes.
• Especialidad en anxoves amb terrades.
• Salon para banquetes.
• Local refrigerado ..

Domingos y festivos a partir de las 6 de la tarde, cerrado.
Alfonso XII, 104 - Telf. 387 42 68 - BADALONA
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I
presa, i es possible en empreses que do-
minen mercats tancats a la cornpetencia
exterior.

. b) Diversificacio, que es presenta en

sectors en expansio, implica una amplia
ci6 dels fronts d'interes per a l'empresa,

.

a base d'un model oligopolistic quant a

la imitaciod'empreses liders del sector.
Dintres'd'aquestes estrategies basi-,

ques, les empreses poden adoptar una ac

titud ofens iva 0 clefensiva; en el primer
cas valoren Ia C.E.E. com una oportu
nitat d'augmentar els seus mercats, men
tre que les empreses que adopten l'estra
tegia defensiva, la seva principal preocu
pacio es l'augment de la competencia.

L'impacte economic de I'ingres d'Es
panya al Mercat Cornu sera molt dur. Hi
haura empreses que aprofitaran els nous

avantatges, pero d'altres, necessaria-
.

ment, hauran de desapareixer. Aquesta
realitat s'esta amagant 0 esta passant de
sapercebuda davant la transcendencia de'
l'impacte politic.

Un aspecte de gran interes que ha des
tacat una revista especialitzada(«Nova
Empresa») es que fa falta una bona in
forrnacio sectorial per aclarir els dubtes
dels empresaris sobre l'impacte de l'ad
hessio d'Espanya a la Comunitat. Tro
bern a faltar el curs especialitzat, reunio
monografica 0 taula rodona, al qual acu
deixi l'empresari per tal de coneixer
l'evolucio

.

dels aranzels dels productes que l'afec
ten, la legislacio que la Comunitat apli
ca a aquests productes i tambe per exa
minar les condicions per les quaIs es re

gira cada sector. i en concret per a cada
producte, durant el periode transitori i
despres d'aquest.

Tarnbe la C.E.O.E diu que no serem

competitius en la C.E.E mentre el finan
cament al sector privat sigui rnes car a Es-
.panya i la Seguretat Social recaigui so
bre les nostres empreses en major propor
cio que en els den (la quota empresarial
de la S.S. a Espanya es bastant mes alta

que en els altres paisos de la Comunitat).
En quant ales possibilitats de Cata

lunya, creiem que el seu taranna euro

peista i lliberalla situa en immillorables
condicions de cara a la integracio. Aixi
en el sector serveis s'han demostrat les
grans possibilitats del sector turistic, de
la qual Catalunya es la primera zona re

ceptiva turistica d'Espanya i del Mediter
rani .. i en el sector oci tindran gran im
portancia les activitats relacionades amb
L'esport i la cultura, com passa en altres
regions riques d'Europa.

En el sector industrial, deixant de
banda les grans empreses -la majoria
multinacionals- s'haura de posar ernfasi
en la qualitat i en el contingut artesanal,
que ens diferencien dels tipics productes
de serie. Les PYMES son les que reque
riran mes atencio, ja que de les 140.000
empreses censades a Catalunya, el 90 per
cent te menys de vint-i-cinc traballadors,
pero la seva facturacio representa el 80
per cent del total catala.

L'empresari catala esta demostrant en.
el terreny comercial un esperit de lluita
digne de la mes gran lloanca, Tingui's en

compte que les exportacions de Catalu
nya a la Comunitat van passar dels
37.000 milions el1974 a 270.000 milions
e11983, xifra que ha anat en augment el
1984 i en el primer semestre de 1985, i
que representen un 30 per cent del total
de les exportacions espanyoles.

Es probable que en el sector agricola
tinguem algunes dificultats, pero aques
ta questio s'hauria de tractar molt a fons
i confiem que en el futur podran
negociar-se acords mes favorables que els
que s'han acceptat inicialment.

IV. Com s'ban de preparar els nos

tres empresaris per tal d'enfrontar
amb les majors possibilitats d'exit
I'entrada al Mercat Cornu

Segons la nostra opinio, els aspectes
que fonamentalment hauran de tenir en

compte les nostres empreses s6n els
segiients:

a) Formaclo del personal
Tot i els avances imparables de

l'automatitzacio i la implantaci6 dels ro
bots en amplis sectors industrials, creiein·
que ningu no posa en dubte que l'element
huma continua tenint prioritat en la mar
xa de les ernpreses, des de l'alt executiu
fins a I'ultim empleat.

Creiem seriosament que s'imposa una

arnplia reforma dels nostres sistemes edu
catius, que es troben en general anclats
en el passat, i ens hem d'alinear rapida
ment amb les modernes Universitats i es
coles tecniques i especialitzades dels pai-
sos del Mercat Cornu.

.

Vull destacar un aspecte molt impor
tant, que es el de la formacio dels execu
tius, ja que ells son, en definitiva, els-res
ponsables de la marxa de les empreses .

En altres paisos europeus hi ha mes es
coles de negocis i cursos de forrnacio que
a Espanya, i les propies empreses dedi
quen mes temps i recursos a aquesta
questio, encara que s'ha de reconeixer
que en els darrers anys s'ha realitzat un
esforc notable en aquest terreny.

b) Investlgacie i tecnologia

Tingui's en compte que la tecnologia
-juntament amb el factorhuma=- es el
be mes valuos d'una empresa avancada,

La gran aportacio tecnologica proce
dira, almenys a mitja i curt termini, de
les empreses multinacionals, la presencia
de les quaIs al nostre pais; i especialment
a Catalunya, es cada dia mes intensa,

La tasca d'investigacio a la qualto
tes les empreses, fins i tot les mes peti
tes, han de dedicar el seu maxim esforc,
no es refereix exclusivament ales qiiotes
tecniques, sino que compren altres camps
de gran importancia per a tota empresa,
com son els estudis de mercat, la renda-

(Passa a la pagina segiient)-

MUDEA
Sociedad Mutua de Seguros

Marques de Montroig, 43 (esq. Gral. Weyler)

Horario: De 10 a 1 h.
De 4 a 8 h.

ASEGURAMOS
SU VEHICULO ·LL,AMENOS

399 53 04

M, de Montroig

\.



COm fer

com si fossin 1 00.

Com sentir-se cornode en un Volkswagen Passat
Com estalviar en la vostra compra
Com conseguir rnes valoraci6 per al vostre vehicle
Com obtenir condicions especials
Com trobar rnes details a I'interior

COM FER ..(HO ?
Veniu a Prades i us ho demostrarem

Compreu ara i us estalviareu I' IVA

s
Via Augusta,· 10
Tel. 384 02 51

.
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(Ve de la pagina anterior)
I
bilitat de les inversions, I'estudi del pro
duete, les aplieacions de la informatica,
etc ...

En general als investigadors se'ls ha
de demanar: precisio, capacitat tecnica,
rapidesa i cost ajustat, sense oblidar la
maxima claredat i senzillesa.

A titol de referencia direm que I'em-

presa nord-americana «Kodak-_
A'strnan», que tot i ser molt important
no es de les primeres, te dues mil perso
nes dedicades a la investigacio, amb un

pressupost de tres milions de dolars
diaris.

c) Organitzacio comercial: mercats
exteriors

De la mateixa manera que les em pre
ses s'han preocupat del mercat nacional,
preparant les seves campanyes de vendes,
creant els equips de venedors idonis, es
tudiant els productes mes adequats i els
seus sistemes de distribucio, coneixent .la
competencia, etc., de cara al futur les em
preses que vulguin tenir opcio al mercat

europeu hauran d'obtenir la inforrnacio
necessaria respecte als competidors de ca

da pais membre, quotes de produccio i

venda, gamma de productes, preus etc.

Hauran tarnbe de tenir una idea bas
tant clara de la locaclitzacio de l'oferta
en relacio als merctas als quaIs tinguin
rnes interes, i per aixo hauran d'iniciar
les seus contactes com abans millor, per
tal que, quen arribi el moment, es pugui
elegir la forma que sigui mes convenient
per la introduccio dels seus productes en

aquests mercats potencials ..
'

Com es logic, les ernpreses que ja ex

porten als paisos de la Comunitat, que
son bastantes, tindran un enorrne avan

tatge, que hauran d'aprofitar el maxim.
d) En tota empresa -i d'una mane

ra especial en el sector industrial- el mes

important de la seva produccio son els
costos i la qualitat.

Les empreses han de concentrar tots
els esforcos a aconseguir els millors cos

tos dintre d'una qualitat competitiva. A
aquests costos influeixen diversos factors:

a) la rna d'obra, procurant compensar els
increments de salaris amb la productivi
tat; b) les prirneres materies, que ara am

pliaran les possibilitats de compra ames

paisos, i c) tecnologla, de la qual hem
parlat i va lligada amb la gestio de

produccio.

e) Mesures de caracter financer

L'objectiu basic del plantejament que
estern fent es el de l'expansio de les in

versions, per la qual cosa s'han de ven
cer tots els obstacles de tipus financer. La
tradieional debilitat financera de les nos
tres empreses queda patent pel seu baix
nivell d'auto-financament, degut a la po
ca rendibilitat que obtenen les empreses

EXTRA NADAL 1985

en els darrers anys. Aixo fa dificil oferir
als potencialsinversors un atractiu supe
rior a altres inversions, les quais, ames
ames, poden tenir menys rise.

En resum, en base al que hem expo
sat, les empreses han de trobar l'estruc
tura adequadaa cada una d'elles, que fa-·
ci possible aconseguir amb exit els objec
tius fixats 0, com a minim, lluitar per a

aconseguir-Ios. Un dels instruments ade
quats sera la utilitzacio de tots els nivells
de les tecniques del control de gestio, que
donin confianca necessaria als executius
i les maximes garanties als inversors.

L' Administracio, per la seva banda,
hauria de realitzar una campanya d'imat
'ge d'Espanya, cordinada entre els dife-

.

rents departarnents ministerials, per tal
d' elevar el prestigi dels productes espa
nyols, sense oblidar la cultura i les pos
sibilitats turistiques del nostre pais.

No voldriem: acabar aquesta exposi
cio sense recollir unes cites que conside
rem com un colofo de tot el que s'ha dit.

Una d' Alfred Molinas, president del
F.T�N., que deia: «Ens agrada un Mer-:
cat Cornu lliure, que permeti una sana'

cornpetencia, Per passva, no ens agrada
una C.E.E. governada per burocrates,
No volem omplir les nostres empreses
amb experts en reglamentacions adminis-

tratives comunitaries, sino que volem que
en les empreses triomfin eis .millors en

ginyers, els millors venedors, els millors
'

organitzadors, els millors productors ....
i el millors empresaris».

Tambe el ministre d'Industria, Joan
Majo, destacava fa poes dies que dels em-

. presaris dependra que siguin mes les em-:
preses favorescudes que les que hagin de
tancar per amenaces decompetitivitat en
el mercat europeu. La C.E.E., insistia,
ha de contribuir a que l'empresari espa
nyol surti del seu ensopitnent secular.

Finalment, com a conclusio, ceiem
que l'entrada a la C.E.E. sera favorable
per les empreses amb bones expeetatives
exportadores i costos competitius, i tam
be, naturalment, que posseeixin tecnolo
gia avancada, pero tindra repercussions
negatives per aquelles empresee que han

progressat gracies al proteccionisme
aranzelari.

Resumint, creiem que la nostra incor
poracio al Mercat Cornu demana un re-

.

plantejament global de les nostres estruc- .'
tures i la nostra politica econornica. En
trarem, doncs, necessariament en una no

va filosofia economica i social.

Dr. ROBERT GARCIA I CAIRO
Catedratic i academic

-Alfembre.·
.
Nobl•• d. Jone I' de badlu

Cortina., perllanel. paralol. 1 vel••

Moble. alum.n. uK';ttal" e.
;19.... ��..

.��.
C·

..� CASA�UNDADAIr 1·891

fNnceac La"et, '08 Telt. 389 16 60

Dona les qracies a Badalona per la seva acollida al

_
primer any d'estar amb vosaltres.

Esperem continuar mereixent la vostra confianca.
Gracles.

Teles de totes classes als millo'rs preus.
Assortif en cortines i edredons

\

Canonge Baranera, 64 (entre Mar i Prim) Tel. 384 32 82



TREN DE LAVADO

makro Adamis:
MAoUINAS LlMPIEZA

SELF SERVICE
Domingos y Festivos .

Abierto de 9 a 14 horas
«Su tiempo es oro». Si 10 aprovecha doblemente tavando su coche mientras compra.

Su verucuio iavado y encerado por 250 pesetas. '

iPor cada 5 tickets de lavado, obtendri 1 GRATIS!

Poi. Ind. Pomar de Oalt�tra. de la Conreria BADALONA.

Mecanica de I'automobil

EI Volant
Desitja a tots els

clients i amics Feli9 Nadal
i Bon Any NOll.

Creu, 11 0-11 �,
Tel. 384 46 37

INVERTEI�I EN LA :NOSTRA EXPERIENCIA
rri'l EVINRUDE i navegui ambmesavantatqes:
-L'avantatqe de poder triar entre 24 models de fora-borda, tots a I'avantguarda de
la tecnica i la qualitat.
-L'avantatqe de fer una autennca inversio, a un preu mes just. lit

=L'avantatqe de poder tenir un servei de post-venda de la maxima eticacia. EVlnRUDE,1-I la satlstacclo de no haver-se equivocaf.

m
FONTISI

. RODUCTOS

Pasteleria Industrial
Miguel Servet, 202

Tel. 387 49 42

Les desea FELICES NAV'IDADES



�------------�����

Sociedad dinamica,
sociedad inerte

de ser fertil, con la posibilidad de demos
trarlo y sin trabas que se 10 impidan. Una
sociedad dinamica es aquella que sabe en
contrar en si misma los recursos para
crear un presente digno de un futuro del

que no avegonzarse; que sabe encontrar,
y que encuentra siempre si no Ie hacen
vivir al dictado de quienes se creen ex

pertos , y eso no seria 10 peor si ademas
no se atribuyeran misiones de visionarios,
creyendo que la importancia y la fuerza
de una sociedad fluye de su autosupues
to mesianismo.

Una sociedad esta viva cuando el pen
samiento, la cultura y la iniciativa, son
suyas, como resultado de las acciones,
personales, libremente decididas, consti

.

tuyendo un conjunto de individuos or-

gullosos de si mismos y de los demas, sin
soberbias inoperantes ni conductores de
la Historia.

De la prensa:
(( ... Ia ciudadania esta dnrmlda»
Pablo Castellano (P. S. O. E. j

.

sera una libertad vigilada, estructurada,
programada, monopolizada e instrumen
talizada. La libertad es responsable y se

ejerce, 0 no es, y una sociedad esta viva
si ejerce como tal, libre y responsable
ment.

El presente, como el futuro, no se ha
ce con decretos, con reglamentos, con or

denanzas, con disposiciones, con laborio
sas digestiones politicas, ni malabarismos
congresuales ni especulaciones pragma
ticas. El presente se hace desde la ilusion
de la dignidad, con el estimulo que. da el
sentirse autor i actor de la propia biogra
fia, desde la fuerza de saberse conciuda
dano, cooperador con las propias inicia
tivas en empresas que redunden al bien

cornun, no previamente planificadas, y
sin su participacion, de forma abierta 0

subterraneamente dogrnatica y sectaria e

ideologizadas con fines pendulares, con
fesados 0 no.

Una sociedad no se ancla en las uto

pias, que solo se hacen realidad, hirien
te y ofens iva en muchos casos, para quie
nes se aureolan con elIas, con objetivos
personalmente rentables. La sociedad se

enraiza en su esfuerzo, individuo a indi

viduo, de quienes la componen 0 infor
man, con fe en si misma, con la certeza

El futuro puede estar lleno de ilusion
y de esperanza, pero esa ilusion y esa es

peranza son frutode un presente ilusio
nado. Tarnbien puede ser brumoso, sin
perspectivas y con visos de desertizacion.
Asimismo ello arranca de un presente fal
to de pulso, sin vigor, y atenazado por
la incertidumbre.

El futuro es la proyeccion del presen
te, y un pueblo que no esta orgulloso de
su presente no tiene futuro, se convierte
en una nebulosa, en una cronica de
frustraciones.

Una sociedad libre, que 10 es en tan
to y cuanto cada individuo lo'$� ,Y se

sienta responsablemente Iibre, crea,_¢lI:-pte
sente de forma espontanea y no hay di
rigismos, que la suplan, aunque si pue
den suplantarla. La unica forma de que
una sociedad exteriorice su potencial
creativo es no interfiriendo en sus inicia
tivas, no instrumentando «falsillas», no
dando orientaciones mas 0 men os

subliminales.
La sola condicion que precisa el libre

albedrio para serlo es su ejercicio sin cor

tapisas y sin paternalismos que 10 cohar
ten y 10 desvirtuen, 10 condicionen y 10
mediaticen. El providencialisme no con

duce a otra cosa que a la oficializacion,
y una sociedad oficializada se encorseta

y se dependiza, partiendo todo su dina
mismo y quedandose sin la riqueza y la
fuerza creadora que le circula.

A la libertat -siempre responsable y
nunca como arma- hay que dejarla -

valga la paradoja- libre. De no ser asi

JOSE Ma GOMEZ DE URRUTIA

COMPRA
OR

JOIERIA
PALLEJA
com pro joles usades

,

Arbres, 8 - Tell. 389 '23 15

MESON DEL JAMON -2
les ofrece sus especialidades en:

·Zapatillas de Jarnon
• Platos combinados .Comidas caseras

-Bocaclnos calientes y frios
Francese Layret, 177 - Telf. 384 64 04

La U.D. ARTIGUENSE
Fundada I'any 1921

Desitja als seus socis i simpatitzants un

FELIC NADAL I V�NTUROS ANY 1986
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Un any mes de treball:
la ciutat reacciona

caldia de la ciutat i del govern, amb la.
participacio i col.laboracio de CIU. Per',
nosaltres I' essencial ha.estat d' assegurar
la governabilitat, es a dir, la gestio pro
ductiva dels recursos i l'inici de la cons

truccio de la ciutat del futur.
Aquest projecte de ciutat es el pal de

paller en torn al qual s'ha anal constituint
un bloc social majoritari. Un bloc d'in
teressos i voluntats, progressivament mes
ampli, que es una garantia que la nostra

col.Iectivitat anira endavant.
Actualment l'activitat municipal pre

senta una gran multiplicitat de facetes,
que en molts casos significa la participa
cio dels interessos publics en terrenys i as
pectes fins ara inedits, Una de les nos

tres principals inquietuds segueix essent
. la reactivacio economica i la reduccuio

(Passa a la paglna segiient)

Un dels eixos prioritaris de preocu
pacio pels socialistes catalans es I'ambit
de la politica local, veritable base i fo
nament del entrellat del sistema democra
tic. Si els Ajuntaments del pais son forts,
representatius, autonoms i autosufi
cients, podrem assegurar que tota la so ..

cietat haura trobat el cami del progres,
i que els valors i principis de la dernor
cracia seran una realitat satisfactoria per
a tothom.

.

Despres de sis anys de democracia, els
Ajuntaments son ja autentics poders Lo
cals i no sols terminals periferics de l' Ad
ministraci6 de I'Estat: la seva autonomia
es garantida per la Constitucio 'i per la
Llei, Els Ajuntaments han sabut connec
tar amb les dernandes socials i ,comencen
a autoidentificar la creixent importancia
del seu rol. Irnportancia no solament po
litica, sino tambe deguda a la naturalesa
·cada dia mes visible d'agents socials
economics.

C BADAlONA TONFOR

GRAN OFERTA DE VIDEOS

Precios especiales y las mejores
marcas

MITSUBISHI - THOMSON - J,V.C,
TELEFUNKEN - SONY - TOSHIBA - SHARP

- NEC, etc,

Solicite una demostraci6n

FACI'uOAOES 3 ANOS
COMPRE AHORA Y PAGUE HASTA

1988,

A manera de balanc Templo, 24 Tel. 389 3940

A, Badalona els socialistes sem pre
hem defensat aquests punts de vista, tant
en el primer quatrienni democratic com

<ira suportem la responsabilitat de I'AI-

EXTRA NADAL 1 98,5
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_ (y� d_! � _pagin2!_ anterior)
de l'atur. .Aixi .. s'han consolidat unes

vint-i-cinc cooperatives amb uns cent vui
'tanta llocs de treball, i s'ha donat feina
eventual a moltes persones gracies a la

gesti6 dels fons de l'atur comunitari.
Recentment s'han construit dues em

preses municipals; una per la gesti6 dels
recursos de la ZUR, i l'altra per iniciati
yes urbanistiques, especialment en sol in
dustrial. Tot aixo es l'expressi6 d'una po- -

Utica econornica municipal, cada dia rnes
coherent i definida, i que es basa en la

participaci6 de tots els sectors socials,
formalment aglutinats en el si del Con
sell Economic i Social.

el volum de recursos gestionats, que en

el 1985 han representat quasi 500 milions
de pessetes, dona idea de la complexitat
de la tasca feta.

,

La Sanitat, amb diferents programes
en curs iamb la construccio del nou Hos
pital Municipal, ha estat un dels altres
fronts de treball. L'Ensenyament derna
na del Municipi un doble esforc; de ne

gociaci6 i planificacio conjunta amb la
"Generalitat, com tarnbe d'inversi6 i de
gestio. La situacio en quant a l'escolarit-

, zacio ha millorat respecte anys prece
dents, tot i que persisteixen deficits en al
tres aspectes de la xarxa educativa que es

tern tam be solucionant.
La millora en el clima de pau i segu

retat ciutadana ha estat molt notable;
mes enlla d'aconteixements episodics que
en una ciutat com la nostra son estadis
ticament inevitables. Tant la situacio ob
jectiva com el cIima existent son forca di
ferents dels que hi havia. La tasca de la
nostra Guardia Urbana n'ha estat un dels
factors determinants, confirmant les te
sis municipalistes sobre la importancia
del rol de les Policies locals, que en bo
na part han estat admeses i reconegudes
pel Ministeri en la nova Llei de Forces
i Cossos de Seguretat.

Fisicament la ciutat tambe canvia i es
torna mes harmonica i habitable. La re

lacio simple de les obres urbanes en curs

demanaria diverses pagines; obres que
van recuperant la fisonomia de Badalo
na i els deficits d'infraestructura i equi
paments centrals, i que ens permeten, poe
a poe, apropar-nos al model de futur que
desitjariem.

Aquesta Badalona del futur depen, en
gran mesura, d'un seguit de Projectes en

els quaIs, aquest any 1985, hem donat
passes significatives. La Facana Mariti
ma, el trasllat de lesinstiil-:-iicions de

-,

CAMPSA, el Montigala, els poligons in
dustrials, els projectes de millora de la
xarxa viaria (Gran Via Nord, Segon Cin ..

tur6 i Laterals A-19), 0 els enllacos amb
Santa Coloma, son els. principals factors
que influiran en la construccio de la ciu
tat de dema,

Badalona, ciutat catalana
Com tota activitat.humana, el nostre

treball pot t ha de millorar; procurem
. aprendre de totes les experiencies i escol
tar totes les veus critiques, tot i que so

vint aquestes son', tendencioses i poe
constructives.

Un dels aspectes que el Grup socia
lista de l'Ajuntament creu que hauriem
de reprendre amb major forca i decisio,
es el de la norrnalitzacio linguistica a ca
sa nostra i la integracio efectiva dels
coI.lectius de diferents origens que con

formen la societat badalonina. No es

tracta d'un problema sectorial i tecnic,
sino d'un problema coI.lectiu i global.

En aquest sentit pensem que seria
convenient la forrnalitzacio d'un pla pro
pi de Badalona, que representes el dia
leg entre diferents institucions i col.lee
tius i que tingues en compte les caracte
ristiques concretes de la nostra ciutat.

EI proper any tindrem ocasio de con
solidar els progressos realitzats, corregir
allo que encara no fern prou be i encetar
nous projectes i noyes idees.

Els socialistes comptem amb tots per
aconseguir- ho.

La ciutat ja esta canviant

Badalona cornenca a superar alguns
dels deficits cronies que patia, en equi
paraments, serveis i infraestructura. En
acabar l'actual mandat, la ciutat gaudi
ra d'una xarxa de mercats al nivell de les
necessitats reals.

Tambe el transport public ha estat
notablement millorat, malgrat eis inci
dents inicials. D'altra banda la salvacio
de la TUSA i els Ilocs de treball d'un cen

tenar de badalonins, i la seva inclusio en

la xarxa publica, aixi com l'aval obtin

gut recentement per la renovacio de la se

va flota, ha estat un dels episodis mes sa

tisfactoris d'aquest any.
La posta en marxa del CoI.lector i Ie,S

millores ala platja han permes que la ciu
tat tomes a mirar cap el mar per a

descobrir-hi les seves potencialitats per
I'oci i la salut i per el turisme i el cornerc.
Tambe la neteja publica millora progres
sivament en un proces de mutua alimen
tacio entre les iniciatives municipals i
I'augment de la consciencia civica i{lli
llora dels habits de la poblacio. L'expe
riencia del reciclatge del vidre es conso
Iida i permet pensar en noyes millores i

'projectes.
La qiiestio de la participacio ciutada

na i la desconcentracio dels serveis mu

nicipals es un tema prou important per
que, properament, en fern un comentari

especial. No obstant hem d'indicar sue

cintament que s'han fet avencos concrets,
ja que comencem a disposar de la xarxa

material de Conselleries de Districte.

Aquestes presten ja un servei important,
estalviant desplacarnents al centre de la
ciutat i permetent un major grau de par
tipacio dels veins en determinades acti
vitats, que ens serviran de rodatge per
una creixent participacio directa dels
veins en la qiiestio municipal.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Talleres

Venta y Reparaci6n
Servicio oficialNelkiD"l SUZUKI

L�DRIJVER
,-_;_«los proteslonates-e->

Avdl. President Companys 202·206 Tell. 395 07 53 BADALONA

NOU HIVERN
NOVA MODA
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Una ciutat mes moderna mes
humana

Saleee'i6 moda

canonge Baranera, 71

Es fa dificil, en l'espai de que dispo
sem, parlar dels serveis atesos pels dife
rents departaments, sense oblidar-ne uns

quants. En el camp dels Serveis Socials, Badalona,
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Av. Marti Pujol, 18-20 (prop de I 'estaclo del tren) r

Tel. 384 42 55

Joaquin Sala, S,.A.

Materials Construcci6 i Decoraci6

MOBLES BANY
i 'CUINA

..

Ceramica i Gres
Totalment lnstal.lat

Avgda. Sant lqnasi de Loiola 64'-66, i Lluna, 37·
Telfs. 384 42 61 - 348 49 90



La segona legislatura
espanyola

Hi ha oportunitats a la vida politica
espanyola que els partits politics han
d'aprofitar per tal de guanyar espais de _

eredibilitat entre els ciutadans. Quan un

partit politic es a l'oposici6la sevatasca
esdeve tarnbe forca dificil, perque no no

mes ha denfrontar-se al partit que oupa
el poder, sino que ha de plantejar tarnbe
una autentica alternativa de poder. Avui
ens trobem a Espanya que el partit ma
joritari de l'oposiei6, es a dir, Alianza
Popular, 0 millor dit, el Grup Popular,
que s' auto-defineix com liberal
conservador, es troba en una dificil situa
ei6 politic a per a convertir-se en alterna
tiva politica al PSOE. Avui, gairebe a

menys d'un any de les properes eleccions
generals, podem fer balanc de quina es
la real situaei6 i com ha estat aquesta
oposici6 al govern del PSOE des de1s
banes dels conservadors.

Podem afirmar que, d'una banda, no
s'ha fet una oposici6 eficac per part de
la dreta, i d'altra banda, que els eonser

vadors del senyor Fraga han tocat sostre.
No poden esser una real alternativa si no
esgarrapen vots de l'aItre partit majori
tari, i no sembla que aixo sigui possible,
Ales eleccions gallegues s'ha vist la for
ca dels conservadors en el seu propi
.terreny.

Un altre fet comprovable es l'erosi6
del partit del Govern, normal quan es te
el poder i no es poden complir les pro
meses electorals 0 es eanvia de eriteri en
questions fonamentals. Es cert que l'ero
si6 politica es potser menor del que nor
malment es diu, pero en tot cas no ha es

tat provoeada per l'acci6 del pajtit ma
joritari de l'oposici6, que s'ha dedieat
massa sovint a fer oposici6 sense tactica
ni estrategies clares.

Quina podria esser, per tant, la situa
cio politica a l'inici del nou any 1986? En
primer' lloc s'ha de tenir en compte que
aquest es un any electoral. Per tant ja es

poden cornencar a fer balancos i pronos
tics. Podem dir que la primera especula
cio possible es la que fa referencia a la
data de les eleccions generals.

Nosaltres creiem que el President del
Govern pot dissoldre el Parlament, les
dues Cambres, al mes d'abril i que les
eleccions tindran lloc cap el 20 de juny.
Per que? Per aprofitar la convocatoria
de les eleccions d'Andalusia. Abans, pe
ro, creiem que el Govern convocara el fa
m6s referendum de l'OTAN.

Amb quina situaci6 arriben eIs par
tits politics a aquesta convocatoria? Es
l'altra questio per una reflexi6. Es evi
dent que la gran incognita es presenta en

l'espai de centre. Es possible que eI bi
partidisme espanyol es trenqui amb la
presencia d'una forca politica que pugui

.

situar-se entre les dues majoritaries a

Espanya.
En aquest sentit una extrapolaci6 de

les eleeeions de Galicia es molt possible,
encara que traduida i eorregida pel que
'fa a la resta de I'Estat.

Sembla que el PSOE pot perdre vots
pel cami i que Alianza Popular no tin-:
dra la implantaci6 que desitjaria. A Ca
talunya el panorama pot esser .mes sim
plificat, pero el que sembla evident es la
perdua de vots, tant d'Alianza Polular
com el PSOE. Les figures del senyor Fra
ga i del senyor Guerra planegen negati
vament a casa nostra.

Aquesta segona legislatura, per tant,
i abans de qualsevulla especulaci6 de fu
tur, s'ha caracteritzat per dos fets espe-'
cials. Un, per la imposici6 de la gran ma
joria absoluta del PSOE al Parlament,
la qual cosa ha restat interes als debats
parlarnentaris, i l'altre, l'ingres d'Espa
nya ales Comunitats Europees.

Un altre fet molt important s'ha pro
duit en la societat espanyola, i es la im
possibilitat del Govern per aconseguir

(Passa a 1'3 pagina seguent)
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crear els llocs de treball que deia abans
de les eleccions del 1982. La situaci6 eco

nomica s'ha anat deteriorant fins el punt
que tot pronostic respecte a la seva evo

luci6 es fa molt dificil. Aquest fet pot in
fluir indubtablement en la credibilitat fu
tura de certs programes electorals.

No sabem encara, i es dificil de pro
nosticar, la incidencia del referendum en

el futur proces-electoral; del que no es .

dubta es de la decisio presa pel partit del
Govern i pel Govern de no sortir de
l'Alianca, passi el que passi en la
consulta.

Quan a la tasca legislativa podem
afirmar que ha estat intensa. Es veritat,
com diu el President del Govern, que
s'han tocat tots els ternes, encara que no

pas tots amb el mateix encert. Potser la
modificaci6 mes important introduida
per la majoria socialista ha estat la mo

dificacio de la Llei Organica del Poder
Judicial, Aquesta es una reforma insti
tucional de gran transcendencia i que de
fet pot variar el comportament de la Jus
ticia en aquest pais. Com tothom sap, el

punt mes criticat de la reforma es la de
cisi6 que l'organ de Govern del Poder Ju-

.

dicial sigui elegit pel Congres dels Dipu
tats i pel Senat.

Una altra modificacio de caire insti
tucional ha estat la supressi6 del recurs
previ d'inconstitucionalitat, que havia es

tat utilitzat per l'oposici6 per tal de de
nunciar, abans que s'apliques una llei or-

1I··FRENSt\I1rO
RECAMBIOS

.

ESPECI�LJZAD9S ..

_
....,..,. Frenos
- ServOfrenos

SuspenSi6n
- Embraques

Baldomero Sol�, 202-204
Il
Tel.. 388 68 11 0 BADALONA

ganica, la seva possible inconstituciona
litat.

Totes les altres reformes legislatives
introduides pel PSOE s6n dificilment
analitzables, donat el curt termini de la
seva aplicaci6. Podem afirmar, pero ,

que un dels grans reptes, com el de la llui
ta contra la droga, encara no ha pogut
veure una sortida positiva.

Esperem que els ciutadans puguin te
nir, amb el que s'ha fet durant aquests
anys de Govern socialista, prous punts
de referencia per a fer una reflexi6 del
que ha estat l'acci6 de Govern, iamb el
seu criteri format tornin a les urnes per
tal de donar al pais una nova configura
ci6 de les Cambres representatives, que

.

son l'unica garantia d'una convivencia
pacifica.

Esperem, tambe, qU6 finalment s'im- ..
posi el bon criteri per tal que I'Estat de:
les autonomies, que molts critiquen en el �
seu funcionament, sigui autentic, es a dir,

I'

amb un. bon sistema de financament de t ,

les Comunitats Autonomes i de les Cor
poracions locals, basat en eIs principis de
I' autoctonia financera i solidaritat.

Aquest nou Estat que la Constitucie
i els Estatuts configuren es tambe l'uni
ca garantia de convivencia solidaria i pa
cifica dels ciutadans diversos d'aquest
pais que avui forma ja part d'una comu-

0

nitat supra-estatal com. es Europa.

ordmador
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Les eleccions de Galicia
Resulta que antes de unas elecciones,

todos los partidos, 0 casi todos, dicen que
las van a ganar. Bueno, es una ilusion.

Pero 10 sorprendente es que despues
de las elecciones ya no casi, sino todos
los partidos, independientemente de los

resultados, dicen que las han ganado, al -

menos moralmente. Ese es el consuelo.
Conquistar, como 10 ha hecho Coa

licion Popular, treinta y cinco escafios,
significa que solo ha faltado uno para la
mayoria absoluta, esto es, para conseguir
mas diputados que la suma de los obte
nidos por eI resto de los partidos, aqui
yen el Jap��,�� tina victoria arrolladora.

Ello pernut� sentar a Fernandez AI-'
bor en la Presidencia de la Xunta, y for
mar Gobierno. Si esto no es ganar, cuan
do los rivales inmediatos PSOE i Coali
cion Galega obtienen tan solo veintidos '

yonce diputados, respectivamente, que
baje Dios y 10 Yea.

,

Se podra decir que el PSOE, en el

1982, i CIU en Cataluna, ganaron por
mayoria absoluta, y es verdad.

La destruccion y division de la UCD
en el 1982 y el voto util no socialista de
los catalanes, comprobadas ya las exce

dencias socialista, explican victorias tan

holgadas. Sirnilares, sin embargo, a la
obtenida por Coalicion Popular en Ga

licia, con un porcentaje de voto en los
tres casos alrededor y por encima del cua
renta por ciento. La traduccion de dipu
tados en Galicia ha sido menor por el ma

yor numero de partidos que se presenta
ron en estas elecciones.

Pero, por poner otro ejemplo, nadie
duda de la clara victoria del PNV en las
ultimas elecciones del Pais Vasco; pues
bien, tampoco llego a la mayoria abso
luta y la proporcion de su victoria fue

'rnenor que la de la Coalicion Popular en
Galicia, y el porcentaje en votos tarnbien.

Vayamos ahora a las matizaciones, 0
sea, a comparar resultados de Galicia con

otras confrontaciones electorales, yana
licemos la trayectoria de las principales
fuerzas politic as de Galicia, Coalicion
Popular, PSOE y Coalicion Galega.

En las pas ada elecciones autonorni
cas de 1981, los populares consiguieron
veintiseis escafios, los socialistas dieciseis
y los galleguistas, que no exitian enton

ces pero que se consideran herederos de
la UCD, veinticuatro. Coalicion Popu
lar ha pasado, pues, de veintiseis a treinta
y cinco; los socialistas, de dieciseis a vein
tides y Coalicion Galega de veinticuatro

'

a. once..
Es destacable que la forrnacion poli

tica que mas ha subido porcentualmente
ha sido precisamente la que estaba some

tida a mayor desgaste, ya que ejercia el
gobierno de la Xunta; me refiero a Coa
licion Popular.

La sum a de Diputados de Coalicion
Popular y Coalicion Galega es de cuareri
ta y seis, dobla a los socialistas y de ahi
la consecuencia de la union del centro de
recha reclarnada desde hace tanto tiem
po por Fraga y que impide el obstinado
personalismo de Roca.

,

Podriamos establecer otro punto de
referencia mas reciente, las legislativas
del 1982. Coalicion Poplar obtuvo el 37
por ciento de los votos, ahora el 41 por
CieIlto;Tos socialistas, si embargo, han
bajado de 32'3 por c: ,1tO a128'8 por cien-
'to, 0 sea, que de una diferencia en el 1982
a favor de Coalicion Popular de cinco

puntos se ha pasado 'a una diferencia de
trece. La tendencia sufrida por los gran
des partidos nacionales de percer votos
en las Autonornicas, la ha quebrado por
primera vez Coalicion Popular en Gali- .

cia, que ha aumentado cuatro puntos con
respecto a las ultimas generales.

.

En cuanto a Coalicion Galega, suce
sora de la extinta UCD, consiguio en �l
1982 en Galicia el 17' 5 por ciento de los
votos, y ahora d 13 por ciento de que se

presentaban con la etiqueta nacionalis
ta, 10 que en unas elecciones autonomi
cas siempre es mas facil de vender. Ya

. veremos como el senor Roca compra ese

mismo voto para unas elecciones

generales.-

En resumen, Coalicion Popular sigue .

una .tendencia eh'�lza, illlparable': 30 po�
ciento en el 1981; 37 por ciento en e11982"
y 41 por ciento en el 1985. Los centristaS-'1siguen detrayendo votos de la derecha, _

no del pSOE. Yen baja, los socialistas
.

retroceaen sin- parar� P�is Vasco, Cata-,'
lufiay Galicia son muestras elocuentes.

.

Pero, en fin, todos se presentan co

mo vencedores morales de estas eleccio- _

nes; alla ellos. Los socialistas porque to
davia siguen sacandovotos, 10 que cier
tamente resulta milagroso. Roca por ga
nar a Suarez, y Suarez. por restar a Roca.

Conclusion, la izquierda sigue votan
do unida ill PSOE, Roca y Suarez en lu
cha entre elIos y ambos contra Fraga. Los
votos de Suarez no han servido .para na

da, los de Roca tampoco. Estos tiltimos,
segunexplica Roca, a contribuir a la go
bernabilidad en Galicia, son los rnismos
votos que auparon por gubernabilidad a:

los socialistas en el 1979 en las Alcaldias
catalanas, con el «Pacte del Progres»,

EI lider reformista sigue, por otra

parte, sin aclara si su meta final para el
1986 es la de sustituir 0 compartir el so
cialismo, porque no aclara previamente
con quien va a pactar. Contribuir a la go- I

'

bernabilidad, como ha hecho siernpre
hasta ahora, Lerida y Galicia son ejem-,
plo, es darle los votos a quien saca mas,
y esto no es alternativa; pero dicho todo
esro, y despues de felicitar efusivamente
a todos los que han ganado, permitan
me expresar mis deseos de seguir perdien- .

,

do como en Galicia. ...,

JORGE CALVET SANCHEZ
Portavoz de Coalicien Popular en el .

Ayuntamiento de Badalona

Para estas Fiestas, hacemos cabritos, cordero y lechones
a la brasa por encarqo.

Rogamos pedirlo con antlclpaclon.

Les deseamns FELIZ NAVIDAD Y un

PROSPERO ANO NUEVO
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Badalona 1985:
L'any de la represa sociali
gradacio i marginacio del barri, que po
dia esdevenir un proces irreversible. Ha
estat, tarnbe, l'expressio de la politi a
socio-econornica d'atac al salari indirec
te dels treballadors i capes mes desafa
vorides de la societat, que ve dissenyada
des del Govern Central del PSOE. i que
troba en el nostre Ajuntarnent fidels i en-:
tusiastes defensors.

Les protestes ciutadanes contra l'in
crement abusiu de la contribucio urba
na han suposat un altre element de pre
sa de consciencia col.lectiva sobre la in
justicia d'una politica fiscal freda i con
servadora, que no te present cap factor
d'indole social com son la crisi, l'atur,
etc., a la vegada que ha representat un

nou pas endavat en la reconstruccio del
moviment associatiu de la ciutat, perso
nificat en la Federacio d'Associacions de
Veins.

Dos factors comuns, al nostre enten
dre, han tingut aquestes dues mobilitza
cions populars: d'una banda s'ha pale
sat la profunda arrogancia del Govern
Municipal, que s'ha negat des del comen
carnent dels problemes a un dialeg, que
hagues estalviat crispacio i perdua de pre
tigi en les institucions democratiques;
d'altre banda s'ha posat de manifest un
gran desconeixement per part del Govern
municipal socialista-convergent de la pro
pia ciutat, en la qual manen, ja que no

governen.
La participacio badalonina en el mo

viment europeu per la pau, amb la incor-
,

poracio de moltes persones joves, ha do
nat un salt qualitatiu important i s'ha as
solit una necessaria unitat concretada en

la Coordinadora d'Organitzacions Paci
Iistes, que ha portat a terme nombroses
accions'de diferent caire alIlarg de l'any,
especialment en el que es refereix a l'exi
gencia de la celebracio del referendum
per tal de decidir sobre la nostra situa-
'<;:io respecte de l'OTAN. Tarnbe aqui la
posicio del Consistori ha anat a contra
corrent del que la ciutat plantejava, ja
que en tot cas dedicat a fer jocs florals
d'un terna massa series com es el de la
Pau.

Davant de la reflexio convencional
que alcap i a la fi representa fer qualse
vol analisi ternatica a l'acabament d'un
any, des d'una perspectiva ciutadana i

progressista hem d'adrecar forcosament
Ia nostra mirada a la ciutat que tenim.

Badalona, al 1985, ha continuat es

sent una ciutat fortament colpejada per
la crisi, la qual es concreta en el proces
de desmantellament de la seva base �n
dustrial, en l'empobriment dels ciutadans
i en I'agreujament de les bosses de deso
cupacio i marginacio social. Una ciutat
que perd poblacio, que encara te poca ar

ticulacio social i poea consciencia col.lec
tiva corn tal ciutat. Governada, millor dir
manada, des del pragmatisme de la me- ,

diocritat i l'arrogancia. Des d'una volun
tat de bastir facana mes que de consoli
dar, amb la participacio popular, amb la
iniciativa politica, uns forts fonaments
sobre els quals edificar un projecte co

rnu pels badalonins.
Una ciutat que, a pesar d'alguns, es

mou, que de vegades ho fa des de la cris
pacio producte de la manca de perspec
tives millors, que moltes altres, pero, ho
ha fet des de I'articulacio al voltant de
col.lectius mes organitzats; una ciutat en
tot cas que no es morta.

D'aquest any 1985 ala ciutat, nosal
tresm el comunistes, voldriem ressaltar
la constatable recuperacio de la mobilit
zacio social i popular, que ha tingut corn
fites rnes importants la Iluita del barri de
Pomar contra la pretensio de l'Ajunta
ment de degradar la seva qualitat de vi
da, les protestes dels ciutadans contra

I'augment abusiu de la contribucio urba
na, el moviment per la pau que ha asso
lit una empenta unitaria i ha agrupat en
els seus voltants nombrosos joves, i fi
nalment la participacio en la vaga gene
ral del 20 de juny contra el retaIl de les
pensions.

La mobilitzacio dels veins de Pomar
en protesta contra les supressio de linies
d'autobusos ha estat, en darrera instan
cia" I'expressio d'una lluita social unita
ria i massiva en defensa d'uns minims de
qualitat de vida i contra la progressiva de-

,

Potser, no obstant, que el resso que
va trobar a Badalona la convocatoria de
vaga general del 20 de juny feta per di
versos sindicats, i a la nostra ciutat per
CC.OO en defensa de les pensions, es el
fet mes remarcable. La practica totalitat
dels sectors productius i de serveis va

participar-hi en una accio sense prece.:'
dents histories a la ciutat, en tant que si
lumtaniarnent es produia un important
moviment de solidaritat en el cornerc, so
ta la direccio de la Unio de Botiguers, que
en definitiva no feia sino oposar-se tam
be a una politica (llibertat d'horaris co
mercials, instal.lacions d 'hiper-mercats,
etc.) que colpeja greument el petit comerc
'en benefici de les grans empreses del
sector,

Tot aquest conjunt de rnobilitzacions,
unides a d'altres (defensa de l'escola pu
blica i de la seva qualitat, etc.), realitza
des al marge i frequentrnent enfront de
la primera institucio de la ciutat, posen
de manifest el tipus de ciutat que tenim,
Iluny d'imatges megalornanes i de pro
jectes quimerics, que no utopics, que
massa vegades es vol transmetre des del
Govern Municipal.

A aquesta ciutat, que no obstant tot
aixo presenta elements positius i esperan
cadors, corn la recuperacio, fruit d'esfo
reos plurals, de la nostra platja, etc., Ii
cal una altra politica que hauria de girar,
entre d'altres, pels segiients eixos:

-La particljJaci6 ciutadana real i que
acosti als ciutadans i ales institucions po
litiques, avui preocupadament allunyats.
I aixo s'ha d'instrumentar encetant un
dialeg estable i continuat amb les forces
socials, que asseguri la legitimitat de les
decisions politiques, especialment quan
les majories 0 els pactes de govern son
febles i inestables. Pero ames donant veu
als Plens ales entitats, arribant indus,
d'acord amb el que possibilita la LIei de
Regirn Local, ala celebracio de referen
dums sectorials 0 territorials abans de la
presa de decisions importants.

-L'austeritat que ha de presidir les
actuacions municipals, en una ciutat que
no cal reiterar quina esla seva situacio
politica pressuostaria redistribuidora de
rendes de cap els sectors menys afavorits.

-Defensa de I'autonomia municipal,
tant de competencies corn financeres, en
front de les retallades que continuament

(Passa a la pagina seguent)
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Aprofitant l'oportunitat que REVIS

TA bE BADALONA ens concedeix en

el seu numero especial de Nadal, i agraint
per endavant la seva atencio, voldria fer,
amb veu ben alta, algunes reflexions so

bre l'actual gestio municipal.
"

Som a la recta final que ens portara
al darrer any de l'actual mandat munici

pal i, al mateix temps, a un nou, periode
de consultes electorals (legislatives, refe
rendum?', municipals), davant de les

quals haurem de reflexionar sobre el

comportament politic que hem tingut uns
i altres, i sobre la capacitat de portar en
davant promeses i programes d'actuacio.

Abans de trobar-nos irnmersos en

aquests futurs periodes a fi d'evitar de

caure en el sempre perillos joe de fer va

loracions electoralistes, void ria meditar

breument sobre un terna tan preocupant
i de tanta actualitat.

No es res de nouparlar de les dificul

tats economiques que!�on presents en la

major part de les families badalonines ,i

dels equilibris que hem de fet tots, no tan

sols per arribar a final de mes, sino tam

be per ,arribar a la primera setmana de

cada meso Tampoc descobreixo res si ob

servo que cada vegada mes ens calla

col.laboracio de tots per tirar endavant

l'economia municipal, estatal i autono
mica, tot i que aquesta col.laboracio ha

via de ser mes �acional i tenir en compte

les realitats personals i les diferents pos

sibilitats econorniques de tots els ciuta

'dans, pero en la linia que pagui mes qui
mes te. En aquest compromis economic

(Ve de la pagina anterior)

s'apliquen des dels Governs Central i
Autonomic.

-Politica cultural descentralitzada i

participativa, que no ha de fonamentar

se en I'Ajuntament-empresari cultural,
que a mes tan sols s'adreca a sectors molt

concrets i que a la vegada margina les

possibilitats de creacio social.

Aquesta politica es avui necessaria, j

ames es pos-sible si la confluencia d'es

forces que el conjunt de mobilitzacions

socials ha posat de manifest es mante j

s'eixarnpla.
'

Cal apostar, doncs, per la represa so

cial que avui esdeve, malgrat alguns, el

fet mes esperancador de I'any 1985.

COMITE LOCAL DEL P .S.U .C.
Badalona.

Un estil diferent en la

manera de gestionar els
interessos municipals
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hem d'estar disposats a col.laborar dins
de les nostres possibilitats, encara que a

nivell municipal hem de tenir ben dar que
les economies municipals nomes poden
salvar-se en base a una major participa
cio d'aquestes en els pressupostos gene
rals de l'Estat, i aixo vol dir que hem de

rebre mes diners del Govern Central per
administrar-Io des de 'I'Ajuntament.

Pero tarnbe cal una bona planifica
cio, per part' dels responsables munici

pals, en una doble vessant econornica,
que a mi em preocupa i que ha de preo

cupar tots els badalonins.
Abans de tot, es essencial el fet de ser

prudent i no carregar excessivament

d'impostos i taxes els ciutadans, i recla
mar al Govern Central mes diners, dels
quais els mateixos ciutadans ja han pa

gat a traves dels impostos de l'Estat.

I en el tema de com administra el Go
vern Municipal els nostres diners, la me

va preocupacio es enorme, perque veig
la gran alegria i malbaratament que l'ac

tual equip municipal, presidit per Joan
Blanch, te a l'hora de gastar el Pressu

post Municipal, que aquest anys 1985

abasta els 5.000 milions de pessetes.

Veig alguns exemples:

1983 - Primer Pie Municipal:
En prendre possessio de I' Alcaldia el

senyor Joan Blanch, va augmentar els

sous dels consellers i el seu en un 45 per

cent, aproximadament; per contra els tre

balladors al 1983 tan sols un 8 per cent.

1983-1985:

Aquest periode es caracteritza pel
gran augment de les contractacions de

carrecs de con fianca politica, en algunes
vegades es dubtosa la seva capacitat tee
nica, i a tots ara se'ls augmenta entre un

30 i un 45 per cent, segons els casos, i en

dernes amb caracter retroactiu des de ge

ner de 1985, es a direque algun d'aquests
senyors agraciats pod ran cobrar en la no

mina de novembre quantitats proximes
a un milio de pessetes. Tot aixo succceix

davant la perplexitat dels funcionaris,
que queden bocabadats pel voluminos
desproposit i el greuge comparatiu que

representa en relacio a l'augment que ells

han rebut aquest any, que es el del 6'5

per cent.

Novembre 1985:
.

Aquests darrers dies a Badalona s'ha

donal el VIe Prerni per la Pau, que con

cedeix I'Associacio de les Nacions Uni-

', .

.
,;

des, i que aquest any ha recaigut en la

persona d'Olof Palme, primer ministre.
de Suecia. Dones be,' valorat el premi, les
quals les dona la Diputacio de Barcelo

na, l'equip de govern «socialista

convergent» es munta un sorollos carna

val, amb un pressupost que travessa de
bon tros els nou rnilions de pessetes, on
dos dels actes programats s'hi inclou un

sopar per a roes de tres-centes persones
iamb un cost de 5 ;000 per cobert. Aixo

passa en una ciutat en la qual els cens de

parats esta per I'ordre dels 28.000. En

tenc que aixo es una descarada disbauxa
i una gran provocacio.

Novembre 1985:
.

Voldria que reflexionessim sobre l'ac
.titud de I'actual Alcalde, de no voler as
seure's a negociar amb la Federacio d'As
sociacions de Veins en el terna del fort
augment de la contribucio urbana, quan
no va tenir cap problema de negociar
amb la Federacio d'Empresaris de.Bada
lona per perdonar-los mes de, tres-cents
cinquanta milions (350.000,000) de pes
setes dels seus impostos).

En els quatre anys que vaig intentar
de servir la ciutat des de la meva respon

sabilitat d'Alcalde, vaig dir, i no em can

so mai de repetir, que tots hem de refle
xionar sobra la situacio economica de la
nostra ciutat i sobretot del paper que han
de realitzar les nostres autoritats locals,
a les quais hem d'exigir un comporta
ment d'acord amb els interessos dels'ciu-

. tadans que representen.
En aquests dies de Nadal, trober,n

aquells que segueixen mirant arnb espe

ranca el Nou Any que s'apropa, desitgem
que sigui millor que aquell que hem dei
xat enrera i voldria aprofitar el moment
per a desitjar-vos, en nom propi, en nom

del GrupMunicipal Comunista i en nom

del PSUc. de Badalona:
BONES FESTES I MILLOR ANY 19.86

MARIUS DIAZ I BIELSA'
Ex-Alcalde de Badalona

Conseller del PSUC.
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·Na_dals:
I'aparador de ladesigualtat

De bon segur que la dimensio religio
sa de les festes nadalenques deu ser ob
jecte de mes d'un article en aquest nu
mero extraordinari de REVISTA DE
BADALONA; i la meva pretensio no se-'
ra, doncs, la d'introduir-me en aquesta
vessant, per altra banda la mes subs tan
tiva i potser que molt primitivament ex
clussiva. Pen) t;:l cas es que els dies d' ara,
els dits «Nadals», son molt mes que una
data -commemoracio religiosa per a

carregar-se d'altres continguts ben llu
nyas iamb forta carrega social- econo
micista que esdevindran I'objecte
d'aquesta petita reflexio.

Fixeu-vos que vine parlant de Nadals,
en plural, i es que per cornencar hauriem
de convenir que, en efecte, aquestes ce
lebracions son d'allo mes plural i diferen
ciat. No trobarem cap uniformitat i gai
rebe cap tipus d'analogia entre com es
viuen aquestes diades per part de les di
ferents persones i en diverses localitats,
i sobretot en diverses circumstancies. Tot
i el seu caracter d'universalitat, en ben
poe poden semblarse els Nadals d'un gue
riller a El Salvador, 0 els d'un negre a

Sud-africa, 0 els d'una damnificat a Co
lombia, per no entrar en altres confes
sions religioses 0 cristianes. Pero es que
a la nostra propia casa, a Catalunya, i
a Badalona, son ben desiguals els.Nadals
d'un aturat, d'un burges, d'un botiguer,
o d'un drogaddicte, per nomes il.lustrar
amb quatre exemples situacions d'allo
mes diverses.

Pretenc dir que si be la desigualtat i
la injusticia, la soledat, 'la por 0 el do
lor, son omnipresents i quotidians a la
nostra societat, de la qual tan cofois se'n
senten alguns, sembla, ide fet es aixi, que
la crudesa l el greuge comparatiu esde
venen particularment palesos i crudels en

aquesta fira 0 muntatge consumista ano
menat Nadal, que de festa' de germanor
esdeve irnpudic aparador de les miseries
humanes i de la insolidaritat rnes
escandalosa.
, Felicitats, i tan de bo que duri, per
aquelts que des de fa dies programen
compres, compren, venen, omplen, em
magatzemen, s'enriqueixen una mique
ta mes, s'hipotequen una altra miqueta
mes, canten unes canconetesa tals efec
tes, es donen cops de colze ales parede
tes de pessebres i arb res innocents que
ani ran a morir a domicilis guarnits i ca
lentons, Benediccions del Deu nat pels
que faran aquests dies l'anomenada «bo
na obra» i donaran l'almoina redempto-

ra, 0 asseuran un pobre a la seva taula..

una estoneta, i s'autoestimaran per la se
va gran caritat cristiana. Bon profit pels
qui seuranatauIes pantagrueliques, al
tars veritables ala gula i a la fal.lera en
drapadora dels angoixats per la seva mala

'

consciencia, i aneu en compte amb els ex-
'

cessos etilics. Recordin de tenir a rna els
antiacids i les aspirines, que per Nadal els
metabolismes .es disparen i l'alcochol va
a raig, institucionalitzant trompes col.lec
tives, i, per suposat, molt tradicionals i
familiars.

I no segueixo, que aquest rosari de
«cvirtuts» nadalenques es prou conegut.

El problema' es ben be un altre, es el
problema de tots els altres dies que no
son Nadal. De res, 0 pitjor que de res,,

no serveixen entendridores efusivitats,
treves formals i hipocrites de la guerra
nostra de cada dia, en aquesta cursa
d'obstacles que es sobreviure avui cada
dia, i ni paneres, ni postaletes, ni diners
ext res ni tot ellicor ni tot el cava del mon
poden fer-nos oblidar, individualment i
col.lectiva, la terrible injusticia on mal
vivim amb cara de normalitat, com si res
no passes. I passa.

Ens caldra a tots fer molt mes del que
fern per tots, abans de poder asseure'ns
un dia a tauia amb la veritable tranquil.li
tat intima de saber que un tal dia es fes
ta de debo per a tothom. No es tracta de
pactar un dia, ni dos ni tres, d'oblit a

l'any, Els nostres problemes com a ho
mes son dram tics i no poden aparcar-se
una estoneta. Nomes l'assurnpcio de la
realitat, per crua que sigui, i ho es, i el
proposit i el compromls de canviar-la,
nornes la lluita per millorar les condicions '

de vida de tots i cada un dels humans,
nomes la solidaritat revolucionaria entre
homes i dones cap un altre tipus de so

cietat, ens pot agermanar, creients 0 no,
per Nadal i cada dia de la nostra vida.
La resta, «pose», fullaraca i mentides
autopietoses per recuperar forces i fer
nos mes violents i mes ferotges animals
enfront dels altres humans el mateix dia

despres de les festes, un cop morts els
'

avets i desades les figuretes del pessebre.
Per tot aixo, cal' felicitar tambe molts

milers de badalonins, de catalans, d'ho-'
mes i dones del rnon, si 'per Nadal millo
ren la seva consciencia de rebel.lio i el seu
comprornis per una altra vida on els mi
nims garantits per a tots sense exclusio
pesin mes que el molt Ii massa per uns
pocs.

Bon Nadal i bona lluita per a tu, ma
lalt solitari d'un llit de qualsevol hospi
tal, a qui ningu no vindra a visitar, ni tan
sols per a fer-te unes altres maleides ra
diografies el dia 25.

Un peto a .tu, xavalet de Sant Roc,
que el dia 25 tambe tornaras a passar la
negra tarda al carrer, a veure que fern,
amb dos xarrups extres d'anis i mig pa
quet de tabac a la butxaca de la cacadora,

Bon Nadal i forca per lluitar contra
el «mono» que notes que s'acosta si 0
trobes ben aviat com fer-te amb una pa
perina de cavall, peti qui peti.

Forca i salut per a tu i els teus treba- '

lladors en atur, que has reeixit encara no
saps ben be com, a poder posar a taula
un pollastre i unes ampolles de vi espu
mos que vol ser un cava, pero que no
veus com sortir-te'n per dema ni per la
setmana que v..e.,

Una forta abracada per a tu, avio
avia, que tampoc -no rebras la visita del
teu ,fill 0 la teva filla, perque estan tan
lluny 0 perque, 'ja se sapl, la nora te
aquest mal caracter, i sort que has estat
cuidados en tenir provisions de, buta per
garantir que no passaras fred davant de
la tele ... encara que no puguis impedir un
llagrimot amarg tot veient aquell anunci

'

tan «h';lma» de n�)�A.g�n torr6 on t�)f";,na el fill a casa {ief;Nadal.
Per tots vosaltres 'j .tants mes, Bon

Nadal!, i forca per 'a superar tot el que
veureu, sentireu, "'patirel) -i suportareu
aquests dies d'amor, on els rics i pode
rosos son mes rics i poderosos que rriai,
i vosaltres mes infelicos que maio Forca,
rabia i voluntat per acabar amb les co
ses que no es poden tolerar, per lluitar
perque d'aci tres-cents seixanta-cinc dies,
les coses vostres i les de tots vagin en una.
altra direccio, humana i solidaria.

Ja va essent hora de convertir I' espe
ranca en fets concrets i palpables, pen)
aixo no ens ho 'portaran, ni-Papa Noel,
ni Reis; nomes depen del nostre treball.

MINGO ROIG

EXTRA NADAL 1985
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trradtapetencla,
La gama de los nuevos RENAULT 9 se elige frfamente.

Y sorprende. ahora mas que nunca. en caliente. Porque con
el RENAULT 9 TXE Y su motor de 1.721 ern". la gama alcanza
su maxima temperatura. Sienta su fuerza.
EI nuevo RENAULT 9 TXE irradia potencia.

RENAULT9
La revelacion.

Renault 9 TXE Renault 9GTC
Motor: 1.237 ern!
Velocidad maxima: 146 Km/h.

Consumo: 5.2 I. a 9.0 Km/h.

Renault 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 em).
velocidad maxima: 146 Km/h.
Consumo: 4.41. a 90 Km/h.

Renault 9 TSE Renault 9 GTL
Motor: 1.721 crn

'

Potencia: 82 CV a �.O()O rpm
Velocidad maxima. 170 Krn/h
Consumo 'i.1 I. a 90 Km/h

Potencia 72 CV as 7';() rpm

Velocidad maxima 162 Km/h
Consumo. '; I I a 90 Krn/h

Motor: 1.197 ern-
. Velocidad maxima I'; I Km/h
Consumo S I I a 4() Krn/h

------·---------Venga a probarlo a: --------,--...------...;._-

OJAIME PONS;'S.A. Tels. 387 64 16 .: 387 64 66

Avda. Marqa's Montroig, �/n.
/
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Notes a l'entorn del teatre
, ,

a Badalona

CINE NUEVO
A partir del JUEVES, dia 19 de diciembre de 1985

Pase pel icula: 4'15 - 6'20 - 8'25 - 10'30 --- Recomendada para todos los publicos

� - --
---- -

-- -- - --

Un cop d'ull ala cartellera teatral de
Badalona es transforma tot sovint en la

repeticio de la mateixa pregunta: i,mes
'enlla de la intencio propia i conjuntural
'que genera cada espectacle. concret es

possible de trobar una intencio previa?
-

Dit amb altres paraules: i,s'ha pretes, an
ticipadament, una ernprogramacio global
i coherent? (Entre parentesis: aquesta in

terpel.lacio inclou tarnbe els espectaeles
teatrals que patrocina l'Ajuntament).

Aixo nornes es una interrogacio. Per
que cal que quedi ben elar que tota re

presentacio teatral minimament solvent
es valida per' ella mateixa i prou gratifi
cadora per a I'espectador.

Pero es onvi que amb aquest sol va
lor no s'esgoten les possibilitats del tea
tre. Sobretot si ens adonem de la dimen-'
sio alhora cultural i festiva en que, his
toricarnent, ve inserit el teatre.

Sempre es possible, tot ultrapassant
el caracter de passatemps que el teatre
tambe te evidentment, d'orientar l'acti
vitat teatral, per exemple, cap a consti
tuir un ciele intencionat: ternatic, politic,

religios, etc. A mi em sembla que aques
ta possibilitat que acabo de posar com a

exemple es ben viable a la nostra ciutat.
Hi ha entitats, hi ha grups teatrals, hi ha,
entusiasme, hi ha tradicio i, per damunt
de tot, hi ha, a punt, homes i dones on

convergeixen operativament la fructuo
sa maduresa i la disponibilitat juvenil.
L'aptitud, a parer meu, hi es.

Em sembla, doncs, que per a estruc
turar un ciele nomes falta la decisio. Un

Teh�fono 389 25 09
"

cicle a curt termini 0 it termini mitja.
Sufragar-ne el cost, si hi ha un interes de ..

cidit, pot tenir solucions. �

A titol de suggeriment, heus aqui uns '

possibles cieles: •

Sintesi del teatre universal: una obra
: de Sofocles, una de Shakespeare, una de
Moliere i una de Ionesco. Hi ha magni
fiques traduccions, respectivament, de
Carles Riba, Josep M. de Segarra, Alfons
Maseras i Bonaventura Espinosa (entre
d'altres). '

Evolucio del teatre catala contempo
rani: Terra baixa, d' .Angel'Guimera, La
fortuna de Silvia, de Josep M. de Saga
rra, Homes i no, de Manuel Pedrolo,
Vent de garbf i una mica de por, de Ma
ria Aurelia Capmany, Revolta de brui
xes, de Josep M. Benet i Jornet,'i Plany
en la mort d'Enric Ribera, de' Rodolf
Sirera.

I, encara, un altre suggeriment. No
pas d'un ciele sino d'una proposta: i,no
seria possible, ara que aviat fara un any
de la mort de Salvador Espriu, que, units
tots els grups teatrals i altres estaments
de Badalona per a la mateixa finalitat,
s'organitzes una representacio de Prime
ra historla d'Esther, de Salvador Espriu,
complement ada amb els actes informa-
tius que es consideressin adients? '

JOAN ARGElSTE'

..

___
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Francese Sevillano
Borbonet: Exposara
col.lecci6 d'olis

EI pintor badaloni, i membre del grupde Belles Arts de Badalona, Francese Se
villano i Borbonet, de 52 anys, exposara
una col.leccio dels seus olis ala sala d'art
de «La Caixa», al carrer del Mar, a par- '

tir del dia 21 d'aquest mes de desembre
i fins el dia 7 de gener vinent. Sens dub
te I'exposicio sera una mostra que dista
ra molt d'aquella primera que va fer al
Museu Municipal de la nostra ciutat I'any
1958,

I Ii preguntem:
-Quan va comencar a pintar, on i

quins son els seus mestres?
- Vaig entrar a I 'Escola d'Art i Ofi

cis de Barcelona, mes coneguda com la
Llotja, quan jo tenia setze anys. Eis meus
mestres, pero, varen ser els pintors Ros
i Giiell i Joaquim Asensio, dels quais en
guardo un bon record i apreci.
-La primera exposicio?
-A Badalona, I'any 1958, al Museu

Municipal.
-Quines son les seves tendencies,

com son els quadres, quins temes escull?
-La meva pintura es figurativa, clas

sica. Quasi sempre acostumo a fer oils,
pero he fet, moltes vegades, dibuixos
amb tinta xina. Referent als temes, prefereixo els bodegons i els interiors (pinto molts racons de lil casa que tine al car
rer de Sant Miquel mimero 10, i que faigservir de tailer), pero tambe faig compo
sicions, paisatges, sobretot carrers del ba
rri gotic de Barcelona, masies catalanes,i altres temes aixi ...

-Quins colors utilitza?
-Generalment colors foscos, perque

em permeten de jugar mes amb la lIum.
-A l'hora d'escollir un tema, com ho

fu?
.

-En aixo m'ajuda molt la meva do
na ... Entre els dos pensem quin raco,
quin carrer seria bonie, i un cop escollit
em poso rapid a treballar: primer faig
una nota, despres un apunt i finalment
el quadre. Eis temes, com ja t'he dit
abans, acostumen a ser racons del meu
taller, pero tambe m'agrada molt sortir,

BON NADAL I
FELIC AN.·Y NOU

PIa Peg, yentur�!,_: Tel, 3871085 ,

Desitja als seus clients. i

amlcs un Bon, N.adal i F.e.li�
Any 1986,

•

I

una

.
visitar masies, les cuines ...

-Pinta els temes que Ii agraden 0 els
que Ii demana la gent?
-Els que m'agraden. Crec que I'ar

tista ha de pintar allo que Ii agrada, allo
que el satisfa, que realment I'omple.

-Que li agrada a la gent?
-Normalment a la gent Ii acostumen

a agradar els paisatges; els bodegons ul
timament estan una mica desacreditats ...
Pero, en el meu cas, els bodegons tenen
molt d'exit, i tambe, evidentment els te
rnes del barri go tic barceloni.
-On exposa normalment?
-Durant I'estiu vaig molt a la cos:",

ta, perque als estrangers els agrada molt
aquest tipus de pintura ... A I'hivern vaigmes que tot a poblacions importants, ca
pitals de comarca.
-En quantes ciutats ha exposat?
-A vint-i-cinc, encara que en mol-

tes he repetit: Barcelona, Girona, Saba
dell, Terrassa, B1anes, Roses, Mataro,Santa Coloma de Gramenet, Arbiicies,
Argentona, EI Masnou, Vilanova i la
Geltru, Granollers ...

-Com viu un pintor?
EI pintor consagrat esta molt intro

duit i molt acceptat. EI realment dificil .
es arribar a dalt... entrar al cercle dels

SANDWICHERIA,

pintors ..• Les sales que tenen una mica
de nom, de categoria, sempre.estan ocu
pades, has d'esperar molts mesos per
aconseguir-ne una .... pero sl arribes a

dalt, ets molt ben considerat,
-Finalment, quins son els seus ob

jectius 'mes immediats, de cara a aquest
any vinent 1986?
-EI 1986 vull anar fora de Catalu-'

nya; he confirmat una exposicipe a (.0-
groiio i segurament en fare una altra a
Madrid. Espero, pero, que amb els anys
pugui fer-ne una als Estats Units, a No-

, va York, que ara com ara es el Hoc on
es reconeix mes la pintura i 'Iamet;t' de
quasi tots els pintors d'arreu delmon,

MIREIA ROURERA

Tey, 7 - Tel. 384 12 06 (canto carter Mar)

EXTRA NADAL



STMBADALONA
Te subscrita amb «Previsores Reunidos, S .A., Seguros Generales», una pollssa d' assequranca

d' accidents extraprofessionals per a tots els seus subscriptors.

MORT
200.000 pessetes

INVALIDESA PERMANENT
250.000 pessetes

(Ia invalidesa parcial, d'acord amb el grau d'invalidesa)

Extracte de les condicions de la polissa:

eEls que es produeixin err la practica professional de

qualsevol esport.
=Els altres que queoen determinats a la pollssa.

PERSONES EXCLOSES:

No queden emparades per I'Assequranca les persones

afectades d'allenacio mental, paralisi, apoplexia,

epllepsia, diabetis, alcoholisme, toxicomania, i qualsevol
altra lesio 0 malaltia cronica.

BENEFICIARIS:
En cas d'invalidesa, el propi assegurat
En cas de mort, els seus hereus legals.

ASSEGURATS:
Tots els subscriptors de REVISTA DE BADALONA en

edats no superiors a 70 anys ni inferiors a 14 anys.

GARANTIES:
MORT PER ACCIDENT extraprofessional 0 INVALIDESA

en les mateixes circumstancies.

ACCIDENT:
S' enten per accident la lesio corporal que deriva d' una

causa violent, sobtada, externa i aliena ala intencionalitat

de I'assegurat i que no sigui consequencia de cap

activitat seva remu nerada.

EXCLUSIONS:
Oueden exclososde la cobertura de I' Assequranca els

rises segOents:
eEls que siguin provocats intencionadament per

I' assegurat.
eEls ,que derivin de la seva participaci6 en apostes,
desafiaments, baralles iactes delictius.

-Els que sofreixi sota els efectes d'estupefacients 0

drogues 0 en estat d'alienacie mental.

COMUNICACtO:
Ouan es produeixi qualsevol dels sinistres assegurats
s' haura de comunicar a REVISTA DE BADALONA dintre

del termini de set dies d'haver-lo conegut. Tarnbe es

podra comunicar, en el mateix termini, directament a

la Companyia Asseguradora 0 als seus representants a

Badalona, J. �J. Camps Gallach, Santa Madrona, 44-45,
teletons 389 20 1 9 � 384 27 64.



Progressem amb afany de servei

GRUPO ASEGURADOR

HERMES/PREVISORES

J. i J. CAMPS GALLACH
- Agents Iliures n° 1.035 i 13.413

, /

Santa Madrona, 44-45
leis. 389 20 19 - 384 27 64

Apartat de Correus, 145
BADALONA



Guifre, 100
BADALONA

Santiago, 37
BADALONA

Prim, 86
BADALONA

.

Rambles, 20
MO,NTGAT

tndependenela, 111
BADALONA.

.16� Eis desitja BONES FESTES
i al mateix temps, assabentar-Ios de Ia nostra oferta .de Nadal fins al 31 de

.'

. Desembre, on trobaran, entre altres: '

BEGUDES PTES. Massapa Extra , 290
.

Nata Nous 345

Coco :.::":" .. :" 240
\

Xampany Codorniu Extra
_

458

Xampany Extra Crtstal 289

Xampany Rondel Extra
"

210

Vi Extrisimo Bach dole '

' 269

Vi Viiia del Mar : ,

'

99

Vi Vitia Agustina ..

' 58

Vi Litoral 1 I. pak ..

'

..

' 62

TORRO LA FAMA . PTES.

\

Xixona Extra ......•............................ 370

Alacant Extra 370

Crema Torrada Extra : 320

Fruites Extra ' 295

Nous a la Llimona Xocolata 335

Coco amb xocolata �
299

Coco Extra .. .' 260

Figuretes Massapa '
'

'. 299

_ GALETES I N�ULES
.

PTES.

Assortit Loste 300 gr 225
I

. Assortit Loste 600 gr 345 I

Neules Rifacli 25 u .: : ' 65

TORRO ANTIU-XIXONA' PTES.

mVERSOS PTES.

Oli Borces 1 litre 0' 4 0
•.... " ...•...... , 239

-Nescafe Normal 200 qr. 659

Nescate desc. 200 gr
'

. ,
.

, 760

Pitia del 'Monte 1 kg , , , 285

Pressec Veracruz 1 kg. Extra , : .'. 130

Escopinyes Tio Xan Pandereta. , , .. , , 220

Xixona Etiqueta Negra 565

Imperial Etiqueta Neqra : 565

Xixona Etiqueta Roja .. :., 440

lrnperlal Etiqueta Roja
'

.'-440

TORRO CEMOI PTES.

TORRO MAURI . PTES.

Trufa '.' .. � .' : 355

Cointreau : ' 355

Guindes al conyac 35.5
Cruixent ,

: 295

Cafe. , '.' 365
Nous , , , ,

'

..

'

, .

'
'

415

Praline ametlla , , ' , 395

Granulat Marcona .

'

..... ,
... , , . , . , , .. , ... , .. 370

Alacant Marcona , , , . , , , .. , , , , , , ... , ..
, ., 370

Crema Extra , , , , . , , , . , , , . , ... , , . , .. , ... , 290



,La fabrica G. de' Andreis

L'edifici de l'antiga fabrica «G. de
Andreis. Metalgraf Espanola, S.A.», em
presa dedieada originariament a la lito

grafia, Ilauneria i' embalatge, era situa
da al numero 89 del carrer de la Indus

tria, de Badalona. Consisteix en una gran
fabrica de pisos, formada per diversos
cossos i una part mes destacable en can

tonada resolta amb una facana singular
i representativa. Encara que fins ara

aquesta fabrica es trobava en un estat

dabando i de ruina molt marcat, afor
tunadament l'edifici ha est at adquirit per
I'Ajuntament, que hi ha fet unes interes
sants obres de condicionament i rehabi
litacio,

L'edifici fou projectat per l'arquitecte
Joan Amigo i Barriga (1875-1958). Cons
truit devers 1920, la seva facana consti-

, tueix un cas unic a l'arquitectura indus
trial catalana. Amb rerniniscencies de
l'arquitectura centroeuropea d'aquells
anys i cert regust a Mackintosh, la faca
na es resolta segons una estetica entre art

deco i protorracionalista. Son tambe in
teressants els detaIls tecnics que I'estruc
tura interior ofereix. La fabrica es for
mada per diversos edi ficis en altura i

adopta la solucio de pi antes lliures amb

rengleres de pilars. Aquests son de ferro

colat, amb els peculiars detaIls d' encai

xos, carteles-capitell i tirants. Especial in
teres te l'entrega de les bigues de ferro
amb l'estructura de la coberta: els cavalls
de fusta amb peces metal.liques entre

guen sobre les carteles-capitell de les co
lumnes i es troben convenientment tiba
des. (*)

(*) Resum ext ret deillibre «Arquitectura
Industrial de Catalunya», que va editar la
Caixa de Barcelona (1984),

VENTA'DE
JERSEYS
MAYOR Y
DETALL

eoncesicnarrc «Singer»

Carmen, 11 .

EXTRA NADAL 1985

(Passa a la paglna segiient)

, ����
MAQUINAS Y MUEBLES PARA OFICINA

____- ... "�,, MANUEL VIDAL, S. L.
CASA FUNDA�A EN 1940Reparaci6n y reconstruccion

Abonosde limpieza
Cajas registradoras.
Micrordenadores

Destructoras de papel
Fotocopiadoras SAN PEDRO, 9 - Tel" 384 32 53 - BADALUNA



.

La nova Plaqa Nova.··

Constru'it el 1926,
Edifici catalogat com a

monument historic de la ciutat

EI dia 2 de gener
sartegem el 2". cotxe .

Associoci6 Venedors del Mercot Torner Bodolona

La nastra «grossau ,
,

. CENTRE COMERCIAl PLACA NOVA PEP VENTURA
• lnauquracie nova secclo .de peix. _'

• 1.637 . metres quadrats de superficie.
• 200 professionals al servei dels nostres clients .

.
• Adherits a la campanya «Compri a Badalona».
• L' horari de venda as de 6 a. 14 hores.



�--------------����

Part superior de la faeana d'aquest edifici, que s'escau de situar en la fase
de superacio del Modernisme, i un dels motius ornamentals mes caracteristics.

I

(Ve de la paglna anterior)

Institut de Batxillerat «La Llauna»

Aquest edifici tan caracteristic de Ba
dalona, on hi havia hagut durant tants
anys l'empresa «G. de Andrei .. Metalgraf
Espanola, S.A.», al carrer de la Indus-

. tria, sera destinat, a partir del segon tri
mestre d'aquest curs escolar, es a dir, el

proper mes de gener, com a lnstitut de

Batxillerat, en el qual estudiaran uns

cine-cents alumnes de primer, segon i ter
cer cursos de BUP. Els nois i noies que
actualment estudien al Centre d 'Ense

nyament Mitja Badalona-4, el mes vinent
es traslladaran a «La Llauna»,

Les que un dia foren naus industrials
han estat reconvertides ara en catorze

Unitats, amb els seus corresponents ser

veis de docencia, som son el laboratori,
el girnnas, etc. Les obres s'han realitzat
en deu mesos.

Si en un principi s'havia parlat d'am
pliar les instal.lacions de «La Llauna»

per donar cabuda ames d'un Centre, ara,
segons fonts del Departament municipal
d'Ensenyament, les previsions assenya
len que les noyes edificacions escolars es

portaran a terme a la mateixa zona de
«La Llauna» pen) en un altre Hoc fora
del seu recinte,

EI nom amb el qual sera batejat el
nou Institut de Segon Ensenyament en- .

cara no ha estat decidit pel Consell Es
colar de l'Institut Badalona-4. Per la se

va banda, I'Ajuntament ha proposat que.
es mantingui el nom de «La Llauna»,
tant per les rerniniscencies que te per la
historia industrial de Badalona com per
mantenir la memoria col.lectiva, de la
ciutat pel que fa a la que va ser una de
les seves mes antigues i importants fac
tories badalonines. -J.V.

Viatges i excursions
VIVES

Delegaci6 de 8adalona
D'AUTOCARS CANALS S.A.

Guixeras, 55' - Tel. 387' 08 43

.'. fitlo�et, �el.
Consetvacl6n y IImpleza de LOCALES, fABRICAS, OfICINAS,

ESCALERAS COMUNITARIAS, etc. :
.

Llmpleza de moquetas y aflnado.. y. crlst.llzados de terrazo8 y mirmo'es
Luna, 37-39· Tel. � 04 31 • BADALONA

.

SERVICIOS Y
·MANTENIMIENTOS

EXTRA ·NADAL ------�----------------------------�-1985
\



Nueve afios vendiendo autnmnvlles en 8adalona demuestran que la CAUDAD, GARANTIA Y
SERIEDAD tienen un nombre .

AUTOMOVILES GAVISA tiene el mejor stock en vehfculos seminuevos y de ocasi6n

Can. Baranera, 48 - Tel. 389 44 10

Arbres, 16 - Tel-: 389 16 41

Mar, 32 - Tel. 384 09 09

Mar, 35 - Tel. 389 40 47
BADALONA
Avda. Catalunya, 18-20
Tel. 381 48 55
SANT ADRIA DEL BESDS

Perfumeries BLAU, us desitja
BONES FESTES'!

Venta de vehfculos de todas las marcas

Precios F. F.
Maxirnas tacltldaoes de pago

Oficina tecnica de seguros generales
Aqeme colegiado can et n

(1 49.887

Estamos como slernpre a su servicio en:

Marques de Montroig (esquina Poniente) - Ielt, 387 29 66



Hlstoria de vint-i-cinc anys
de la Parroquia de
Sant Josep

Quan, fa cosa d'un parell de mesos, es va celebrar el vint-i-ctnoue
aniversari de I'estada a la perroquie de Sant Josep del seu rector, mossen
Leures Guivernau, REVISTA DE BADALONA va anunciar que en el numero
extraordinari de Nadal publicaria el seu parlament de qrecies que en aquella
ocesto va pronunciar.

I com que el que es promet s'ha de complir. avui ho fem ben gustosament
reproduint tot seguit les paraules que aleshores va pronunciar mossen
i.euree, tot seguint el text d'apunts que ens hem pogut proporcionar.

Mossen l.euree va dir, doncs, exio que segueix:

EI dia 22 d'al!.ost del 1960 \;1 morir.
a Nuria, mossen Antoni Artigas, que rilll.,
aleshores havia cxtat cl rector de 1;1 p.ir
roquia de Sant Joscp, de Badalon.i.

EI dia 22 de scternbre dcl mntcix ;111\

l'nlcshores arqucbisbe de Barcelona, dOl'
tor Gregori Modrego, m 'cucarrcgu b l.'I1-

ru de la nostra parroquia.
EI dia 9 doct ubre scgucnr \'aig cclc

brar la prirnera mixsn al temple P;IITO

quial de Sant Joscp, que \ a scr aplicad.:
en sufragi de l'nnima de mosscn Art iuav,
que nr'havia prcccdit a la parroqui.i.

El lerna que em vaig irnpoxar \ a <cr:
.

« Buscar la gloria de Deu i cl hl' .dc k"
�1Il imes».

A la parroquia hi havia alcshorc
mossen Boldu i mosscn Julia Altet ,

\ i
caris: rnossen Josep Ribera, adscrit , que

precisarnent aquesrs dies ha Iet \ int-i-"i"

anys que es arnb nosaltres; mosscn AIl
toni Vives, organista, ja difunt ; i mox
sen Enric Poch, adscrit, tambe ja difunt .

\Il'" lard hi va vcnir mossen Josep Ma

ria, vic.ni. i .cncara mcs tard mosscn Car
Ie" \1;1" de Xaxarx, vic.ui; mossen Josep
�ill1<'), ;ld"lTit, tamhc difunt ; i mossen Jc-
1."',,, Riera i Mosscn Didac Navarro, vica
ri" l'l" dos. Actualmcnt ni ha mossen
.fO:11l Villegas,

1.;1 111e\ a primcra prcocupacio va ser

rClllll'nt;lr l'axxistcncia conscicnt a la rnis-
1.,;1 i la rcccpcio frequent dell, San! Sagra-
111('11(1., de 1;1 Pcnitcncia i de l'Eucarisria.
i que IlO mor is ningu sense rcbre els dar-

'r
e$§t'tT

EOUCAC.O MATERNAL
CURS DE PREPARACf() AL PART

GIMNASIA PRE-NATAL PLANIFICACJO FAMIUAR
POST-PART

Arbres, 27-29, enn. 20n. Te11. 389 33 41 - 38913 69 - BADAlONA
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rers sagraments.
Durant aquests anys s'han organitzat

recessos espirituals i conferencies de ti

pus religios, liturgic i social, que han es

tat fetes pel doctor Briva, el doctor Bi-:-'
gorda, el doctor Campmany, el doctor

Angel Fabrega , el doctor Joan Ventosa,
el doctor Nards Jubany, B.A. Maria Sal
vador Misser, doctor Folch, doctor Cu�
nill, pare Brugarolas, S.l. pare Garcia

Nieto, S.l. pare Carles Romero, O.P.
Jaume Nualart, Rafael Hinojosa, Jao
quim Nadal, rnossen Antoni Hortet,
mossen Salvador Torres, pare Serafi Ale

many, mossen Nards Prat, doctor Joan
Batlles, doctor Joan Bada, mossen Car
Ies Soler Perdigo, mossen Joan Maria

Jarque, mossen Jaurne Masvidal i mos
sen Carles Mas de Xexars.

La Cornissio de Liturgia va buscar
dotze monitors per a totes les misses, i
ha preparat les celebracions, especial
ment de la penitencia cornunitaria, i de
les festes rnes importants de I'any liturgic.

La Cornissio de Sociologia ha estu

diat la situacio sociologica de la Parro

quia i ha fet una enquesta als missalit
.

zants per tal de coneixer el nombre de

persones que assisteixen a missa, les se

vel, edats i on pertanyen.
S'han fet cursets prematrimonials du

rant bastants anys. Hi intervenen tres

metzes i divers os matrimonis. EI grup de

scnyores d'Accio Catolica treballen en la

<eva forrnacio apostolica i actuacio de ca

ra all, altres.

(Passa a ia pagina segiient)

APRENGUI MECANOGRAFIA
EN 28 HORES

METODES AUDIOVISUALS

AMB PLAFONS ELE:CTRONICS
A·

Meca Rapid
Francese Layret, 163 .. entiQ.

Tel. 384 07 92
BADALONA



Tel 207 31 13 Y 207 33 05
c Corceqa 507-509 � 08025 Barcelona

Fe/ices 'l,st(/$

L'AA.VV. CAN.ONGE BARANERA
Oesitja als seus clients i' amics

unes BONES FESTES �
,. :��·::;rt"

• Alfombres Bukara, 83
• Perfumeries Blau, 48
• Forn Bertran, 46
• Calefaeei6 Oris, 93
.• Confeeeions Bolo. 95
• Farmaeia Cair6, 60
.•

'

Duomo, 97

I -

• Quadres i Mares Compte, 99
• Bar l'Era, 44

.

• Boutique Anna, 71
• Antenes Betulo, 44
• Odontelep Dtor. Gimenez, 52
• Revista de Badalona, 64
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EI Cos de Portants del Sant Crist, que
d'una manera exemplar porten el Sant
Crist durant els via-crucis de la

Quaresma.
La Confraria de Jesus Natzare cuida

va de la process6 del Divendres Sant, que
per les circumstancies actuals ha deixat
de celebrar-se.

Del dia 21 al 27 d'octubre del 1968-
es va celebrar el centenari de l'erecci6 de
la nostra parroquia. Es va preparar amb
unes conferencies i recessos sobre la vi
da del cristia i es va acabar amb una mis
sa concelebrada, que va ser presidida per
I'aleshores arquebisbe de Barcelona, doc
tor Marcelo Gonzalez Martin, iamb l'as
sistencia dels sacerdots que havien estat

a la parroquia. Es va oferir un concert

d'orgue per la concertista Montserrat
Torrents.

Fruit del Centenari es la fundaci6 de
Caritas Parroquial, el26 de novembre del.

1968, que pren de seguida families pobres
o malaltes, 0 en atur, i d'altres, de la Par

roquia i d'altres 1I0cs de Badalona.
Anteriorment ja existien las Con fe

rencies de Sant Vicenc de Paul, senyors
i senyores, que segueixen en la seva

activitat.
,

Caritas reparteix unes guardioles que
durant I'any a casa nostra son com la veu

suplicant dels pobres que demanen de po
der participar de les nostres alegries ..I

Caritas Parroquial cuida de la cam-
panya de «Nens a Betlern» durant les fes
tes de Nadal, per tal de recollir queviu
res per als germans necessitats, i fa la

campanya de recoil ida de les ampolles de
xampany buides, per aquest mateix fi.

La rnissio del 'pare Costa a Bolivia:
Durant molts anys la parroquia s'ha

preocupat d'aquesta missio, amb dona

tius, mes de dos milions de pessetes, i ob
jectes de cultes.

Vam tenir la visita pastoral del doc
tor Torrella i la del doctor Guix. EI doc
tor Guix durant tota una setmana va re

sidir a la nostra Rectoria, i va presidir els
Oficis de la Setmana:' Santa.

Cal destacar l'extradordinaria col.la
boracic de les monges de la Divina Pro

videncia, la de les Religioses Adoratrius
i la de les religioses de Natzaret, en la for

rnacio, especialment en l'aspecte cristia,
de la nostra jovenalla.

Tarnbe es extraordinaria la col.labo
racio dels Germans Maristes i la dels Pa

res Salesians, en aquest mateix aspecte.
EI nostre Aspirantat -infantil i

jovenil- cuida de la forrnacio humana
i cristiana de la mainada, i acaba el curs
amb colonies i campaments. Alabo i

agraeixo la col.laboracio dels sells

dirigents.
L'any 1963 es va cornencar la casa de

colonies de Font del Alba; mes tard va
rem comprar la de Sant Pau de Seguries,
fa quatre anys que vam cornprar la casa

i finca de Rerninyo, amb el producte de

la venda dels dues anteriors.
-

Obres materials en l'esglesia i la rec

toria: es va restaurar la capella del San

tissim, I'altar major, el baldaqui, els vi
trails i els banes. Aixo es va inaugurar el
dia 1 de 'marc; del 1962. S'han refet tots
els finestrals de I'esglesia gran, i s'han

comprat banes per l'esglesia i la cripta;
s'ha fet l'electrificaci6 de les campanes;
el 1963, fa construccio de l'orgue, la se-

va benedicci6 per l'arquebisbe de Barce

lona, doctor Modrego, i la seva inaugu
racio amb un concert que va oferir mos
sen Vives. Al 1965, l'adaptaci6 de la crip
ta ales noves normes liturgiques. El rria
teix any, inauguracio de la instal.lacio de
la calefacci6 a l'esglesia; i el 1974, res

tauraci6 del presbiteri de l'esglesia i de

la capella del Santissim.

Han estat ordenats sacerdots els fills
de la parroquia, el 1962, mossen Josep
Sanchez; el 1964, mossen Jaume Vila; el
1967, el pare Josep Costa; el 1968, el pare
Jaurne Ventura; el mateix any, mossen
Celesti Durich, i el 1974, el pare Fran
cese Costa. Mossen Carles Mas de Xe
xars tarnbe va ser ordenat a la nostra pa
rroquia, i ultima ordenraci6 ha estat la
de rnossen Joan Rovira.

EI 26 d'abril del 1969, amb el canvi
de les normes de l'administraci6 del Sa-.
grament de la Confirmaci6, va venir el
bisbe auxiliar, monsenyor Ramon Dau
mal, iamb motiu de la seva consagraci6
episcopal se Ii va lliurar un quadre de
Sant Josep en obra en marqueteria.

Agraeixo que el bisbe Ramon Dau
mal, badaloni de naixement, hagi vingut
avui a presidir aquesta celebracio dels
vint-i-cinc anys de la meva estada a la
parroquia de Sant Josep de Badalona.
Tarnbe agraeixo la presencia dels mos

sens que han exercit el seu ministeri en
tre nosaltres; al vicari episcopal, als ar

xiprestros de Badalona i a tots els altres
sacerdots que han volgut acompanyar-me
en aquesta Festa.

.

D'una manera especial agraeixo al
Consell Parroquiall'entusiasme i el tre
ball que ha suposat la preparacio
d'aquesta celebracio i la col.laboracio ex

traordinaria de la nostra feligresia.
Aprofito l'avinentesa per a dernanar

vos que volgueu continuar treballant en

l'edificaci6 de la nostra parroquia, col.la
borant tant com pogueu en totes les se

yes activitats ..

A tots, moltes gracies.

MD. LAUREA GUIVERNAU

'Sauna
'Acrobacia Jazz. - C·orrectiva

Esportiva � Sueca
Conquista 60 Telt. 384 26 59

1985



Joguines Regals
..

.

. 1

• .I

117e
Fa 27 anys que s' esmera amb oferir a tots els seus

clients, amics i public amb general un gran assortit
de joguines per aqu.estes testes

(COMPARI PREUS ABANS DE COMPRAR)
Sam a: Placa Pep Ventura, 9

Ter. 387 60 94
(final metro),

BADALONA -

BON NADAL PER A TOTHOM
I UN PROPER 1986 PLE
D'AMISTAT I DE MUSICA

CANTEM . EL NADAL
CONCERTS DE LA MASSA CORAL

Dies 22 i 29 de desembre
Tarda ales 5

ELS PASTORETS
de Josep M. Folch i Torras

Dia 19 de gener - Tarda ales 6

EL POEMA DE NADAL
de Josep M. de Segarra, per
I' Orfe6 M anresa

Desembre:
21 Casal «Sant Jordi» de la Caixa de Catalunya
27 Esglesia de I� Divina Providencia
29 Esglesia de Sant Antoni de t.letla (mati)

Gener:
12 Sant Roc (mati) - Sant Josep (tarda)

.
19 Pomar (matl)

f

26 Santa Maria (mati)

Dies 25 ales 10 del vespre i 26; tarda ales 7
Aquest any celebrern el lOe. aniversari. dels nostres SHOWS,

AQU i. .. CAP I CUA!!!
trnprevlsi amb dues parts, dividit amb vint-i-quatre moments i sorpresa final



Criptonim, aire nou a la
cultura de Badalona

«Com un grapat de' peix
us ofereixo els meus versos,
feu compte, no se us passi .

a les mans, que s6n pescats
amb ham de mitia-rnosca».

Josep Gual Lloberes

«Colla ... muni6 ... -escarnot ... catervola patuleia ... recula ... quaranta-vuit
slnomms. Tradici6? Patumistica, ficci6 No. Escamot del mot, de la paraulade la imatge i la ficci6 ... Equip de picapedres, peratallada d'esgairell ... que'bell. Conjunt de colors i empastifa-draps, pinta-parets frustrats. Farem i
desfarem ... la troca de colors grisosos. Escamot del mot, el mot-imatge, �a
irnatqe-veu?» .

I
CRIPTONIM

Aquesta es la seva tarja de presenta-·
cio. Sigui el que siguin, el cert es que son

aqui. Es tracta, com ja haureu pogut de
duir de la vostra lliure interpretacio del
text anterior, d'un grup (0 colla, 0 mu

nio 0 escamot...) que vol canviar les co

ses. 0 si mes no, les vol animarc.recupe
rar, renovar. De forma molt espontania
un grup de gent, jove iamb ganes, han
decidit de juntar-se i intentar de fer una
feina digna. Mentre s'acaben d'organit
zar afirmen, timidament, que la feina ha
de ser mes cap endins que 0 pas cap en-

fora. Es a dir, mes cap a la satisfaccio
personal que no pas cap a la galeria.
Trien els fonaments i no la facana. De
tota manera volen donar una empenta
progressista a la cultura local, «a l'ador-.
mida cultura de Badalona». I potser, fins
i tot, no son massa conscients dels pro
blemes que aixo pot comportar ni del po
der que poden arribar a tenir si la .idea
arrela.

De moment,' son una colla de noms
,que us donaran si us moveu en els am

bients de la cultura local. Si mes no, aqui

CONSULTORI M�DIC Dr. Francese Ventura$ Nieto
Dr. Ramon Aguila Carmona
Dr. Josep Manel Va!ls Torio

MEDICINA GENERAL
MEDICINA ESPORTIVA

Consulta: Dilluns a divendres, 4'30 a 8 h. tarda, i dissabte de 10 a 12
c/ roAaragall, 34 entrl. (cantonada Coli i Pujol). Telf. 387 4879

Assoclats a ASSIST�NCIA SANITARIA • ADESLAS
PREVIASA • ASISA

C�HIJl'l
Discs

Discs, cassets i cintes video
'us desitja. a tots BONES FESTES-

I.

Cadis, 4 Telf. 389 24 44
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Fragment de l'escuItura «Marina»,
d 'Euh\lja Mones-'

els teniu: Enric Azuaga, Margarida Fe
rras, Olga Gonzalez, EulaliaMones, 010'
ria Mones, Assumpta Pujol, Nuria Sa
la, Jordi Sala, Joan Sallas, Joan Sansa,
Josep Vila, Maria Teresa Zamora i Lau
ra Saez. Pero aquesta nomes es la llista
dels «fundadors», una llista oberta a no

ves incorporacions, perque «sl alguna co
sa tenim molt clara -afirmen els com
ponenets de Criptenim-« es que som un

grup obert a tota iniciativa cultural
serlosa»:
-Un grup obert amb un nom secret.

No es una aparent contradiccio?
-Criptonim es un nom suggerent.

Evidentment, dit d'una altra manera, vol
dir nom secret. Pero Ii volem donar una
altre sentit. Dintre del grup varem ence

tar un profund debat intern, i diem pro
fund perque tots hi dlguerem la nostra.
Es van .apuntar fins a deu 0 dotze noms

(Passa a la p�gina seguent)
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«A Badalona Ii fa falta prestigi»

-Quin sentit se 1i pot donar a la cul
tura a Badalona? Sernbla que Badalona
sigui una ciutat on es molt facil no fer
hi res.
-Sf que es poden fer coses II Bada

lona -afirmen els components de
Criptonim=-. En una clutat com Bada
lona han d'haver-hi lDieiatim. No-hi son
a Terrassa, a SabadeU; • Mataro •.• ? Aqui
el problema es diu «Barcelolili».lnomes
el tenlm a nou quDometres. De totes ma
neres, tot s'ha de dlr, a d'altres efutats
han tingut gent m�s espavDada, m�s
oberta, que s'ha mogut mes, Aquf es viu
encara com abans lamb el d'abans. I res
no s'ha renovat. Nomes cal fixar-se en

l el que es fa a d'altres lIoes. Mlrem, per
exemple, elteatre ...Es segueixen fent les
mateixes obres d'Alfonso Paso que fa
vint anys., Badalona no s'h. reilov�t.
_-

-=- I aquesta manca de renovacio qui
nes conseqtiencies pot portar?
-No les pot portar .. .les esta portant!

La gent de Badiliona ha pel'dut el costum
de bellugar-se. No hi ba activitat de res.

S'ha perdut l'amblent, la tnid.ativa. La
gent se'n va de Batlalona si vol veure tea
tre, si vol veure qualsevel espeetacle, La
nostra elntat ha perdut prestlgl, ha per
dut personalitat •

.........Creieu que Badalona, com a ciu
tat sencera, ha tingut alguna vegada una

persona
1

.at definida?
-

---

(Ve de'la pagma anterior)

. I
diferents l, un cop tots posats un rera I'al-
tre, triarem el que ens va semblar mes bo
Dic identificat amb el grup. Pero no va

ser facil trobar un nom ...

':_La gent que integreu Criptonim,
com definirfeu el grup?
-Ara nosaltres nosom res, potser se

rem. Els gmps es fan amb el temps iamb
les petsones. Fins i totdlria que els grups
es fan amb els anys.

.

Eismembres de Criptonim pensen les
respostes, es trepitgen les contestes uns

als ' '��s per matisar, 0 ampliar, 0 ...

criticar.
-EI nostre grup es una cosa molt

lliure. No som compaetes. Tenim un in
teres global artistic, volem moure tot ti

pus d'histories.
-Seriu capacos de donar un contin

gut a la paraula «cultura»?
-Cultura es eonservar coses i portar

ne de noves. Its treballar, eultivar les
idees i els actes. Cadascu s'ha d'anar fent
amb el temps una definicio de Cultura.
I �s que a eadaseu Ii agrada fer coses

diferents.
Criptonim, ja ho han dit els seus

membres abans, es un grup obert. I es

mes, dels que ara hi son hi ha de tot: es

criptors de narrativa, poetes, pintors, dis
senyadors, escultors, grafistes ... Un bon
conglomerat, un combinat potser dificil
de pair.
-EI que tots tenim molt clar es que

volem fer cultura, pere amb mimiscula.

No sa si h'o vaig
somniar 0 lIegir

Cau la neu en un ordre incornpres
sobre I' herba somorta dels camps

�

on resta el veil arbre despullat
.
d'ocells. Per un carnl polseg6s,
soliu com la tarda que s'esmuny
vers les obres noctu rnes, s' arriba
a I'andana malmesa 'i'un prates
poble que no es trob. a cap mapa.
Un casinyot lmmobil rman
expectant del seu darrer ale
abans de convertir-se en rurnes.
Pels vidres giacats d'una finestra
s'escapa la llum groga d'un ciri
que acompanya un Ilit riquerat,
on la dona jacent don el pit
al seu infant naco.

JOAN SANSA

. -I aixo, com s'enten?
_:_Dones volem defensar la cultura es

tablerta, pero no volem tampoc la eon

traeultura. I es que crelem que la contra
eultura es un semimovient i hi ha el rise
de quedar-se nomes amb aixo, amb una
moda. I aixo mai. Nosaltres volem tren

car, pero aportant eoses noves. A Bada
lona tot esta somort, adormit. Hem de
fer una eura d'emergencla per .revifar la
nostra clutat, revifal' el que hi ha, per
que.rrealment, no hi ha res que es mogui. (Passa a la pagimi seguent)
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(Ve de la pagina anterior)

-Aixo es molt compU :at. Una part
de la gent te la idea que Badalona es no
mes el seu centre. Que la resta de barris
no son de la clutat. Es evident que man

ca una relaclo entre els diferents sectors

·clutadans. Tall com esta tot muntat, els
barris son un altre mono Pero el que en

cara es mes trist: enlloc, ni al centre ni
als altres barris no es fan coses d'Interes.
Fins i tot dirfem que un acte cultural fet
a Badalona es menys important que fet
a qualsevol altre indret del pais.

-M'esteu parlant tota l'estona d'una
falta d'identitat de Badalona?
-Es que s'ha perdut aquesta identi

tat! A veure, on la trobes? I tampoc no

sabem qui ha estat el culpable 0 quina ha
estat la causa de la perdua de la perso
nalitat. Pere el fet evident es que s'ha

perdut, EI que sabem es que hem de bus
car una sortida nova, uns sistemes nous

de comunlcaclo. Volem moure tot aixo,
i no sabem pas com sortlra. EI que es clar
es que no podem seguir aixi. La nostra

tasca vol ser bellugar, per dlr-ho d'algu-

na manera, no tant pel que fa a Papa
renea sino pel que fa a la base. .

I I
«La tertulia es font d'ldees»

-En el grup hi ha representants .de
I tot tipus d'arts. Aixo no us pot portar a

discusions inacabables?
-Seria tant avorrit que quatre que

fan el mateix s'expliquessln les seves pe
nes i alegries! A mes, totes les arts es

. complementen. Its clar que les discusions
son inevitables, pero es que hi serien igual
si tots fessim el mateix. Hem de recupe
rar la tertulia, Ara s'ha perdut i aixo no

pot ser. I tertulia son ganes de discutir,
voler discutir. Aixo no vol dir que d'una
tonteria se'n faci una cosa important! Cal
dialeg, La paraula dlscusio, fins i tot, ha
perdut el seu sentit inicial. Abans discu
sio era intercanviar punts de vista, i ara
es sinonlm de baralla. No ha de ser aixi.
I es que no podem oblidar que de les ter
tulles en surten les idees! Com que ara

no hi ha ternilies, no hi ha idees. Nomes
amb la recuperaclo de la xerrada al vol-
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amlcs un Bon Nadal

i Any Nou
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ASISA, PREVIASA,
ASSISTENCIA SANITARIA'
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EI dia 22 celebrarem la tradicional fes
ta del Pare Noel: tarnbe hi quederi invitats
tots els nens que han passat per aquesta
.guarderia.

�

!1t�.
Bon Nadal i Pau per I'Any 1986

tant 'd'una taula amb tins cafes poden
sortir-ne noves iniclatlves que ens porta-;
ran cap a la recuperacio. Aixo individual�
ment es impossible, s'ha de fer en grup

,

iamb debats d'hores I bores.
-

-A Badalona, si no es treballa en

grup, no s'aconsegueix res?
-A Badalona i a tot arreu, Es impos

sible fer alguna cosa en soUtarl si no tens
amiguets. Si vas sol no tens res a fer. Per
aixo' ens cal fer pinya, ens cal ser oberts
a tothom. I volem ser-ho, Fer les coses

en grup es mes enriquidor per a tothom,
encara que comporti mes sacrificis�.�

___
. (Passa a la pagina segiient)
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(Ve de la pagina anterior)

- La vostra es una postura progres

sista, una empenta cap enr' ant a la cul

tura de Badalona?
-Sf, rotundament si, Volem fer una

aportaei6 nostra, viva, jove, dinamica,
per tal de revifar la cultura a la nostra

ciutat. Volem fer una terspia d'animaci6.

«Hem de ser critics amb nosaltres

mateixos»

-EI nostre grup -afirma un inte

grant de Criptonim-> es mes que un grup

cap enfora -que tambe ho es->; es un

coi.Iectiu fet pel nostre goig i joia, per
tenir un suport mutu. Its una cosa Indi

ca, de satisfacei6. EI grup sera grup men

tre es treballl cap endins i cap enfora a

I'ensems. Pero no bem d'oblidar que fem

per nosaltres les coses, per dlvertir-nos.

Pero, ep!, una cosa no treu l'aUra. En

qualsevol cas fer una cosa de portes cap
enfora no es la idea inieial. EI gran repte
que tenim es que bem de ser critics amb

nosaltres mateixos. Molt critics! Si aeon

seguim de ser-ho tindrem el cami gua

nyat. Si la gent fos mes critica amb ella

mateixa ... tot aniria millor.
-EI grup pot potenciar els valors in

dividuals, pero tarnbe amagar els

defectes.
-Nosaltres volem un enriquiment in

dividual -afirmen contundentment els

membres de Criptonim=. que ha de por
tar a un enriquiment col.lectiu. L'indi
viduu es busca a la col.lectivitat. Tota la

vida es un aprenentatge.
- Tot aixo esta molt be. Pero cal par

lar de diners. Heu exposat el vostre pro

jecte de treball a algu perque us subven

cioni les activitats del grup?
-Estem absolutament oberts a tot ti

pus d'ajuts. De fet ja n'hem demanat al

gun. Per demanar que no quedi! Ames,
podem presentar projectes.

(Passa a la pagina segiient)
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(Ve de la pagina anterior)

-Quins, per exemple?
-Dones forces coses. Ja hem rebut

una proposta de Jaume Arque, del Cen
tre Parroquial Sant Josep, perque orga
nitzem un concurs IIterari i d'altres ac

tes. Aquest concurs serla de cara a I'any
vinent. Cal recuperar tambe I'ambient Ii
terari a la ciutat. Tambe volem fer una
sal d'exposicions. Serfa una sala a peu

pia, cosa que fins ara no ha existit a Ba-,
dalona. Per comenear ja teim local en un
dels carrers mes centrics. Tambe volem
fer un muntatge que barregi la poesia
amb la imatge, i tenim pensat d'editar
una carpeta de poemes barrejats amb dl
buixos que serien del grup.

«Un treball series i digne»
- La satisfaccio personal es gran fins

ara -afirmen eIs components de

Criptonirn-«. Volem fer un treball dig
ne, costi el que costi. Un treball series,
obert a tothom, elaborat, pensat i dlscu
tit previament. Per aixo fern reunions ca
da setmana. Busquem un foradet ales
nostre ocupacions i ens reunim sovlnt.
Volem obrir un espaf per agrupar-nos i

poder lIuitar per aIIo que creiem just. Que
ningu no pensi que ho rebutgem tot. En
absolut. Creiem que es poden trohar co
ses bones ara, pere cal anlmar-ho,

Aquests son Criptonim, Un grup
d'escriptors, poetes, pintors, escultors,
dissenyadors ... tots de Badalona, que es

pontaniament es varen cornencar a tro

bar ja fa mig any. Poe a poe s'augmen
taren els contactes i varen venir les pri
meres reunions. Ara, des pres de moItes
hores dedebat intern i de posar Ies bases
del seu treball, han decidit.de comencar
a fer Ia feina. Un grup que «volem que
creixi. Com que no sabiem on trobar cul
tura a Badalona, estern donant veus a

veure si ens ajuden»,

JORDIMARTIICAMPANVA

t.'unlca a 8adalona espectatltzada en

esmorzars de regim i berenars.
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«Aparcar» els joves?

Fa pocs dies que sentia en una con

ferencia com explicava un economista

que un dels amortidors de la crisi econo
mica actual es «aparcar» els joves durant
mes anys en I'etapa educativa. D'aques
ta manera, allargant la seva vida escolar
i universitaria, s'aconsegueix que no aug
menti la lIarga lIista d'aturats.

Encara que sigui una soluci6 que in
cideixi directament en el problema eco

nomic, cal donar-Ia per bona, sempre que
definim precisament les caracteristiques
d'aquest «aparcarnent» de manera que
no margini el jove de la societat real, que
no Ii amagui els problemes fent-Io inso
lidari i que no 'sigui simplement una dis
tracci6 per a entretenir-Io.

.

Aquest «aparcarnent» sera positiu si
el sistema educatiu en que es retenen cis

joves, els prepara autenticament pel- fu
tur, per la civlitzaci6 de I'oci que ja arri-

T�RAL
SI tlene Vd. problemas con et alcohot;
acuda a .Ii Agrupack)n AIcOh611cos de
Badalona. del Centro' Parroqulal de

San Jost.
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ba. Es a dir, cal que prepari els joves a

ser versatils, capacos d'adaptar-se sense

traumes als conti nus canvis tecnologics,
i que, per tant, posi al seu abast un ba

gatge ampli de coneixements, el rnes uni
versals possible.

D'altra banda, aquest «aparcarnent»
no hauria de suposar que els joves des

coneguin el vessant creatiu del trebal!.

�TAiMDAIONA

Massa sovint es confon creaci6 i produc
ci6, i es converteix aquesta ultima en

l'unica finalitat del treball, el qual esde
ve una cosa esc1avitzant. Aquest allibe
rament dels joves del treball productiu cal
que no els privi de les satisfaccions que.
d6na a l'home la seva propia creacio. A
mes, els joves que no entren en el treball
productiu, cal que s'eduquin en valors
com la responsabilitat, l'organitzacio i la
cooperacio, que formen part de l'auten
tic sentit del treball. Aixo es pot aconse
guir per mitja de noyes formes d'apre
nentatge, no basades en la produccio si
no en l'educacio 0 tam be per mitja del
suport a iniciatives dels joves rnateixos
en el camp de l'art, de la musica i de la
creacio.

Finalment, j lligat al nou concepte de
treball que s'esta concebent avui, cal ofe
rir als joves que participin des d'aquest
«aparcarnent» en Ia vida de la societat a
traves de noyes alternatives, com el vo
luntariat. En un sentit estricte, es a dir,
fent treballs totalment voluntaris, sense

. rernuneracio, que cobreixin necessitats
socials que normalment estan desateses.
En un sentit ampli, es poden reservar per
els joves treballs amb petites remunera

cions i a temps parcial, que completin hi
seva forrnacio mentre realitzen tasques
necessaries.

Amb tot aixo voldria dir al meu amic
economista que aquest amortidor de la
crisi no te perque ser esterilvsjnoque pot
preparar els joves no per a Iasocietat que
ja ha passat, sino per a la que entre tots

anem construint. I, sobretot, que aquest
«aparcarnent» no infantifitzi els joves ni
els privi dels valors positius que te el tre
ball quan el buidem del mecanicisme i la
febre productiva, sino que deixi brollar
la creacio, la irnaginacio i la satisfaccio
que ens provoca.

ALBERT SAEZ
De I'Ambit Maria Corral

La diferencia entre
fracas i exit· escolar, VVf��

pot ser
un examen visual

€p)
Es un consell de la CAMPANYA DE PROTECCIO·OCULAR.
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Ails, cebes, carxofes, patates, julivert, pastana
ga .. son aliments ben correntsen la nostra dieta ha
bitual. Tanmateix, tenen -a mes de les propietats
nutritives- una altra serie de propietats medici

nals, que poden contribuir a mantenir la nostra sa

lut i evitar algunes malalties

Una Iarmacia a la cuina
Les propietats medicinals dels vegetals

Durant el darrers anys, els grans mit

jans d'inforrnacio s'han ocupat, amb rnes
o menys frequencia, de les novetats que
fan referencia a la salut de I'home. Per

la dieta diaria podem regular un equili
bri satisfactori que ens permeti gaudir
d'un estat forca saludable.

Un dels grans genis de la humanitat,
Leonardo da Vinci, ja va escriure I'afir
macio: «No es pot estimar ni odiar quel
com, si no es coneix previament. Defen
sar 0 denigrar una cosa, una idea 0, una

ciencia sense tenir-ne coneixenca, resul
ta estupid i inutil, .. seria el fonament de
la ingnorancia». AHo veritable i extraor

dinari potser.no esta tan lluny de nosal
tre. Alguna vegada ens hem trobat prop
d'un bose envoItats de plantes, el perfum
de les quals la brisa ens apropa. Potser

desitjariem saber els seus noms i els seus

secrets.
La nostra professio, com a quimics

moderns que som, ens exigeix una prime
ra linia terapeutica que coincideix amb
amb el prestigi d'una especialitat, molt
mes significativa que una capseta amb un

nom de fantasia. Un gran respecte a

aquest primer grao, a aquest primer co
'neixement que en el seu moment feu pos
sible remeiar una dolencia, guarir una in

disposicio passatgera 0 beneficiar la nos

tra salut.
Moltes de les caracterfstiques que po

drem llegir a continuacio potser no seran

cap secret per a vosaItres, pen), en tot

cas, resultara bo de recordar-Ies. Son co

neixements que han estat llegats per tra

dicio familiar i reafirmats cientificament.

Es dar que si no s'hi troben totes les se

yes propietats, pero, tractarem que 'no

DIEPSA
Oespacho de Informacion

empresarlal, S.A.
c/o San Joaquin, 18, baJos

BAOALONA
Tel. 389 56 12 • 389 12 52

Contabilidades - Asesoramiento
Fiscal y tributario - Seguros -

Declaraciones Ide Renta
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se'ns escapin les mes caracterfstiques dels

components tipics queornplen els nostre

plats diariament.
All. Ames d'assaonar els aliments,

I'all s'utilitza amb exit per guarir diver
ses malalties; els cues infantils, la pres
sio excesivament alta i les duricies: es
tambe diuretic, antiseptic, un bon esti
mulant i un excel.lent depuratiu per a la

sang.
Alberginia. Sens dubte, el millor me

rit que te consisteix en reforcar el transit
intestinal dels aliments; per tant, afavo
reix l'eliminacio natural dels residus. Al

guns autors Ii reconeixen propietats esti

mulants del fetge i del pancrees.
Arros. Constitueix un aliment refres

cant i astringent. Les seves propietas son

aprofitades per tractar les irritacions in

testinals, hemorroides, enteritis i colitis.
Tarnbe es recomana en casos d'hiperten
sio i en algunes urernies, 0 sigui quan la

sang es carrega de nitrogen i d'urea.

Api, Es diuretic, carminatiu i depu
ratiu. Com a aliment s'aconsella a qui pa
teixi d'artrosi, reumatisme i exces dacid

uric.
Canyella. Deixant apart l'us que en

fan els pastissers i els cuiners pel seu agr�-

dable perfum, I'escorca de I'arbre de la

canyella ajuda a pair, combat la grip,
l'anemia i la debilitat.

Carxofa. Regularitza el recanvi i les
funcions del fetge i, pel seu contingut en
ferro, es molt util per al qui pateix ane
mia i raquitisme. Ames d'un tonic i ape
ritiu excel.lent.

Ceba. La millor manerade menjar
la aprofitant les seves qualitats, es , na

turalment, crua. Pero algunes perones no

aconsegueixen suportar el poderos aro

ma que despres, Es caracteritza pel seu
valor com a diuretic, calment, emolient,
expectorant. .. ; estimula !'activitat renal,
es recomana de prendre'n en les afeccions

intestinals, digestions pesades, restrenyi
ment. .. , hernorragies nasals, picades
d'abelIa, cucs, tos, refredats ... , pene
lIons, hemorroides, i per si tot aixo en

cara fos poe, tambe se li atribueixen pro-

(Passa a la pagina segiient)
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pietats afrodisiaques i reputacio de coad

juvant en cures per a aprimar-se, ames
d'afavorir la longevitat.

,

Col. Aquesta utilissima verdura es
molt rica en sals minerals i qui s'alimen
ta d'ella evita moltes malalties una d'elles
la llaga d'estomac. Les fulles de la col cu
ren la bronquitis, la ronquera, la tos, el

catarro bronquial i les llagues ulceroses
i variuoses. Feta crua ala «vinagreta» es
bona pel reumatisme i l'artrosi.

Enciam. La popular, fresca i humil
fulla d'enciam que tan sovint ens trobem
'a l'amanida, es molt valirada com a ali
ment ides d'un punt de vista terapeutic.
Serveix per tractar amb eficiencia irrita
cions intestinals, afeccions de la pell i per
evitar l'insomni.

MONTRE MUST A QUARTZ
ARGENT MASSIF REVETU D'OR 18 CT

R/lB/lT
Joiers

Us desitgen BONES FESTES!
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Espsrrecs. Presenten qualitats diure
tiques i sedants per al cor. No s'aconse
lla a aquelles persones que pateixen agu
des de veixiga i de ronyons, i particular
ment a aquelles que son molt nervioses
i excitables.

Espinacs. Constitueixen un aliment
ric en clorofil.la, i pel seu contingut de
vitarriines (A, B, C i D), acid folic i mi
nerals (ferro, calc, niagnesi, i potasi) es
un excel.lent reconstituent. No s'aconse
lla a qui pateixi d'acid uric, gota, artri
tis, pedres al ronyo i al.fetge i als qui pa
teixen d'ulcera duodenal. Aquesta verdu
ra no requereix aigua per cuinar-ia per
que ja produeix la humitat necessaria.
Bullir-Ia 'amb molta aigua seria una erra

da, per que es perderien part deles sals
que porta en estat natural i que' son tan
interessants en l'aspecte nutricional.

Julivert. Es molt ric en ferro, en calc
i tambe en altres minerals, aixi com en

vitamina C, pero cal tenir en compte que
l'efecte de la llum el rovella facilment.
Per aquesta rao s'aconsella utilitzar-lo
tan bon punt s'hagi recollit, 0 be
conservar-Io embolicat en paper d'alurni
ni. Si ho fern aixi, podrem aprofitar com
pletament les seves qualitats diiiretiques,
toniques, i sedants .

.

Llorer. En primer lloc es molt inte
ressant a la preparacio de plats de cuina
pesats de pair. Les infusions de llorer aju
den a passar les bronquitis croniques, i
fet I'ungiient, la friccio col.labora com

a remei contra el reumatisme.
Mongeta. Si es cuina verda ajuda a

l'accio del fetge i del pancreas.
Mostassa. Que es faci servir com a

salsa acompanyant les earns greixoses es
ta plenament justificat, doncs prepara
da en vinagre facilita la digestio i estimuia
el funcionament del pancreas, aixi com
el de les capsules suprarenals. De tota

manera, es de seny no abusar-ne per evi
tar els seus efectes drastics.

Patates. A mes de subministrar gran
quantitat de vitamina C, les patates son
una font d'aportacio de potasi per 1'0r
ganisme, mineral aquest molt important
per al funcionament correcte del cor. Ara
be, si volem que en cuinar-Ies no es per
din la majoria de les seves vitamines, no
ho farem mai amb oli de fregir 0 en aigua
bullent. Una manera ideia seria torrar
la sobre cendres 0 en el forn, embolicant
la amb paper d'alumini.

Pastanaga. Antigament es deia que la
noia que en menjava sovint tenia assegu
rats «preciosos ulls i rosades cuixes», i
aixo es plenament justificat. La pastana
ga participa a l'increment de la quanti
tat de globuls vermells a Ia sang, i alho
ra fortifica el fetge. Aixi mateix el caro
te que porta concentrat es e gran valor
com a reforcant de Is ulls.

LLUi� CAMARERO PUIG
Farmaceutic

(Cedit per «Diarlo de Terrassa)
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Parla el 'President de 'Ia
Federaci6 Catalana de

Vela, Joan Maria Roig
Joan Maria Roig, president de la Fe

deracio Catalana de Vela, est a vinculat
a la vela des de molt jove. Fins i tot i va

participar en les difeents classes de la vela

lleugera i tarnbe en la classe de creuers

de tant en tant encara hi participa. Es un
home plenament identificat amb l'esport
de la vela, i tarnbe molt sabedor dels di

ferents problemes que aquest esport com
porta. Home d'acusat tacte huma, conei
xedor molt directe dels aspectes determi
nants d'aquest esport, tant a nivell cata
la com local, nacional i internacional,
Joan Maria Roig es tarnbe un home sen

zill, d'agil reaccio, iamb una tasca ben

coneguda arreu de l'Estat. Es igualment
home assequible, que sap situar cada mo

ment i va directament a l'assumpte del

qual es tracti. Comporta Joan Maria

Roig una dosi molt qualificada de rapi
desa, observacio i situacio del moment

del problema, i que sap distribuir amb
molta destresa, senzilla i quasi diria jo
politica, les determinades preguntes que

se li van fent ... Jo diria tambe que Joan

Maria Roig conserva un permanent aire
j uvenil, actiu, constant i obert, que li do
na un suport ben definit. Es a dir, que
es un practicant nat i per propia manera

de ser, del seny, sense cap mena de con

tratemps. Aixi, doncs, es que, per RE�

VISTA DE BADALONA, l'entrevisto

per tal de parlar sobre temes de l'esport
que presideix a Catalunya:

.

-Fa pocs temps varern veure per te

levisio unes imatges d'arxiud'una com

peticio de vela, en les quais ellocutor deia
que, en cas que les Olimpiades del 1994

.

se celebressin a Barcelona, les proves de
vela tindrian com a marc la badia de Pal
ma de Mallorca. Aquesta qiiestio es va

comentar molt entre els diferents clubs
nautics del nostre lit oral. Que hi ha

daixo?
.

-En principi no es cert en absolut

que estigui decidit que les proves de vela

siguin disputades a Palma de Mallorca.
Cas que I'organltzacic de les Ollmpiades
de 1992 decidfs que es desenvolupessin a

Barcelona, el prestigi de la Ciutat Comp-

.

Gran assortit

d'equips d'esqui

'RESTAURANT CAN OLIVER
MONTORNES DEL VALLES

.

LA DIRECCIO I EL PERSONAL DEL
RESTAURANT CAN OLIVER DESITJA ALS

SEUS CLIENTS I AMICS MOLT BONES
FESTES
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BONES FESTES

Creu, 16 Tel. 389 05 95

tal i tambe el de les costes properes, pu
jaria for�a interclonalment. Ja d'lnlci es
va parlar en l'Oflclna OHmpica que en

I'esport de Iii vela no calla que es presen
tes una sola opcio definida, sino que, ates

aquest prestigl nostre, que te caire inter
nacional en aquest esport, podfem estar

tranquils si es presentaven tres 0 quatre
opcions, perque era clar quina seria la
definicio.

-Pero es va produir aIgun canvi?
-Sf, posteriorment i sense que ens

fos comunicat hi va haver un canvi en

aquest aspecte, I va arribar al nostre co

neixement que es pensava presentar no
mes I'opcie de Palma de Mallorca.
-I davant d'aixo, que pas sara?
-Doncs davant d'aquest fet, ens va-

rem posar immedlatament en movllilent;
varem eontactar amb els tecnics i 8mb els
executius de l'Oficina Olfmplca, i en pia
totalment positiu varem presentar una se
rie de documents que demostraven ben
clarament la viabiUdada, i 0 diria la ne

cessitat, que les proves de vela es celebrin
a Barcelona. Varem exposar molt clara
ment que, inclus en el cas que si pet dl
ferents condicionants no puguessin dis

putar a Barcelona, crelem que podrien
estudiar-se en profunditat altres alterna
tives dellitoral catabi, que havien de ser

considerades com viables i importants.
- 1 que en diu d'aixo la Federacio Es:

panyola de Vela?
-La Federaclo Espanyola de Vela,

i concretament el seu Comite de Preps
raclo Olfmpica, s'han definit clarament
en la seva postura a favor de Barcelona .

Dones aixo ho esperem tots els espor
tistes de la vela, que les proves d'aques
ta especialitat nautica tinguin per 'marc

el nostre litoral. Un gran i extens camp
de regates, on des de fa molts anys, les
veles de totes les classes hi han tingut l'es
cenari ideal, amb el suport sempre de la
Federacio Catalana de Vela, que certa

ment, i en justicia te en.Joan Maria Roig
un autentic representant. Ho diem sense

cap men a d'adulacio, ja que ell es ben co

negut de tots, com tambe ho es la seva

dilatada tasca.
.

Tel. 568 21 52
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