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Editorial

Transport public

Fa pocs dies recordevem t'eniverseri
de t'erttbedeae! Metro a Badalona. Ens
va fer bo de /legir que durant els dotze
mesos que el Metropolita de Barcelona
enlla9s la ciutat comtal amb Badalona el
nombre viatgers ha estet superior al pre-:
vist. Aquesta mena de transport multitu
dinari era ja det tot imprescindible a la
nostre ciutat, l, malgrat que l'estaci6 ter

minal, sembla que de manera definitiva,
es a la pla9a dels Petsos Catalans -no
pas a Pep Ventura, com resen els retols
i aueae un xic lIuny del centre de la ciu

tat, son quantiosos els badalonins del
mal conegut com a «centre» que s'han fet
seu ellema de fer esport i caminen, pot
ser fins i tot emb gust, fins a l'estaci6 del
Metro; fan cam,es i estetvien diners. De

temps" gens.
La novetat del Ferrocarril Metropoli

ta de Barcelona va significar I'obertura
cap a la recionetttzoio del transport ou
bticoe te ctutet. Amb reticencies, emb .

quetxespeteseaes pubticement, amb ten
sions iamb probtemes laborals al trans

port public local, I'Ajuntament va tirar en
davant les noyes tlnies

, mestres per a
transportar vietqers d'un ttoc.e I'altre de
Badalona i des de Badalona a Barcelona,
ateses, fins i tot, de manera consequent
aespres de lIargues_ i dificultoses reu

nions, les reivtndicecions de barris de tan
ta densitat demogratica com Pomar. -

,S!ha mil/orat molt. Es guanya temps,
en els desptecements locals i interur
bans; ets preue multiviatges han estet ex�
treordlntuiement rebuts. Pero iH transport
public local resta encere escss, income
de, feixuc. Ara, com poar« comprovar el
lector ebestsment en les nostres pagines
de ciutat, TUBLSA -el que tots entre
nyablement coneixiem com TUSA, pero
.ere convertkie eri societat enonime
laboral-, renovers quasi totalment la se

va flota de vehicles i cenviere d'imetqe,
oerqu« els autobusos seran grocs, no en

tenem a sant de que, si o es per recome
nacions de la Prefectura de Trsttc, que re

comaria aquest color pels vehicles que
fan motte carretera durant la nit. Pero be
i ben tebude.t« noticie. Es un altre pas de
cisiu, enoara que no de fin itiu ,

,Si molt 's'ne fet en materia de trans
port public, cal, ere, faeilitar una via rlipi-
da de circuinval.laci6 d'autobusos dins
aeciutet i estudisr novament com han de
viatjar els veins de carretera avail i des de
MartI PujOI.aJjrim, Seria ja el colof6 per
a bastants anys:

-

'-::0; -

Pocs joves i dones ales
llistes electorals

A Badalona es repeteix -per que no?
la constant d'arreu, i es que poquissims jo
yes i poquissimes dones son les cares visibles
dels partits politics mes representatius a la
ciutat. Entre la militancia de base tampoc
no son gaires ni els uns ni els altres. Ales
llistes electorals que presenten les forces po
litiques, tant de la dreta com de l'esquerra,
hi trobem tambe aquesta mancanca. Malgrat
que ales properes eleccions generals per Ba
dalona es presenta Maria Teresa Vila, d'Es
querra Republicana de Catalunya, i que per
Santa Coloma Manuela de Madre, del Par
tit dels Sodalistes de Catalunya, esta dispo
sada a repetir legislatura des del Congres dels
Diputats, l'afirrnacio de l'absencia femeni
na i juvenil segueix vigent.

No cal, pero, referir-se a la politica de
mes volada per apreciar quelcom que a for

ca d'observar-ho ens deixa de sorprendre,
pen) que no per aixo deixa de produir-se, A
l'Ajuntament, de vint-i-set regidors nomes
tres sondones. Dues socialistes i una cornu

nista. Pel que fa als joves es CDC qui porta
un millor promig: de tres regidors, dos I-on-

.
den la trentena. De la resta, ningu no esta
per sota dels vint-i-cinc.

Que hi ha darrera de l'evidencia, que de

mostra el passotisme dels joves i el desinte
res de les dones envers la politica? Se'ns acut

que els politics' en actiu no han sabut en els
iiltims deu anys connectar amb aquell sec
tor de Ia juventut que ha nascut a partir del
deceni dels seixanta. Es cert que en eis seus

discursos s'omplen la.boca de dir «que ells
son el futur», els mes atrevits parIen de fer
Ia mili rnes curta, altres de treure-la i d'al
tres forrnules mes innovadores que parIen,
fins i tot; de reduir-la a tres mesos. Fora del
servei militar i de l'atur juvenil existeix una
gran llacuna a la qual gairebe ningu no go
sa entrar, unes vegades per desconeixernent
i d'altres simplement perque tenen massa as

sumit que allo que importa es l'esperit, i que
ells el mantenen rabiosament jove. No obs

tant, els fets demostren que aixo no es del

tot aixi. .
"

.

Per altra banda, els poes joves que rnili-
" ten es queixen que la seva edat es mes so

vint un Hast que han d'arrossegar que un ajut
perocupar carrecs de respoIisabilitat. Tarn
be es dona amb frequencia el cas que els PQ
litics rnes veterans es cuiden de mantenir-.se,

i fer-ho no faciliten les coses als que venen
al darrera.

Col.leccionar carrecs no es, pero, el fac
tor mes determinant, en la meva modesta

opinio, que fa que els joves mirin la politi
ca des de la barrera. Diriem que el que tro
ben mes a faltar son conviccions ideologi
ques. Moltes persones que en un temps van
ser capdavanters, ara diuen que prefereixen
mantenir el distanciament, perque entenen

que la politica s'ha professionalitzat tant,
, fins al punt de valorar-se sobretot aspectes
laborals en detriment del que fa anys les ma
teixes persones supeditaven per complert al
model de societat pel quan entenien que ca

lia lluitar.

Que passa amb les dones?

Naturalment que la politica no es enca

ra un camp gaire visitat per la dona. Tam
poe d'altres activitats, per desgracia; pero
avui voldriem referir-nos nomes al camp de
la politica. Una gran partde les que hi son
van arribar-hi de la rna dels seus companys,
arnics i marits. Els programes electorals, ex
cepte algun cas comptat, son un exemple que
demostra l'absencia de la participacio
femenina.

Malgrat de disposar de.qualitats que fa
de la dona persones de molta mes comple
xitat que l'home, d'una resistencia a prova
de bomba, d'un olfacte per captar aquelles
coses que als del sexe masculi se'ls escapen,
i d'estar envoltades d'una eerta fama «de rna

esquerra», que deu ser molt util en politica,
la realitat demostra que la politica els rellis
ca bastant. No hi ha suficient interes capac
d'animar la dona, amb els rise que compor
ta generalitzar, a entrar dins d'una compe
ticio feritge que amenaca amb cremar.

EI dia que un partit descobreixi.la for
ma d'engrescar el juvent, no nomes perque
el volti, i la dona d'indicar alla on realment

creuen que valla pena d'implicar-se, potser
la politica deixara de semblar un joe exclu
sivament per «animals politics» 0 una afi
cio avorrida que fa posar a la defensiva, per
que hom creu que l'embolicaran. Manca sa

ba nova tambe en politica.

JOAQUIMA lJTRERA

... �TAllB1IDMONA
Me'mbre de I'Associaci6 Catalan a de la

Premsa Comarcal
'
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ROTURA DE CABINAS EN
BADALONA

'

Durante muchos anos, quiza antes de que mu

chos de los que .ahora se la dan de nacionalistas

a ultranza creyeran en los que actualmente predi
can, muchas personas, aunque no nacidas en Ca-

�

taluna, sentiamos la necesidad de echarnosa la

calle a pedir el Estatut, crelamos en que se-debe
ria de implantar elbilingiilsmo con todas sus con

secuencias y pensabarnos que la democracia nos'
traeria la cordura y el entendimiento entre las per
sonas que trabajamos, vivimos y pagamos nues

tros impuestos en Cataluna.
Toda esta introducci6n viene dada por la de

nuncia que voy a efectuar seguidamente:
El 26 de mayo, en Badalona, nos encontramos

con que grupos bien conocidos por su caracter na

cionalista, los cuales llevan como simbolo la es-
_

trella y las barras y que tienen y mantienen con

tactos con otros menos agresiV?s pero no menos

intransigentes en este aspecto, se.dedican en el fin

de semana a cortar los aur1culares de las cabinas

telf6nicas y a borrar los rotulos de las mismas es

critos en castellano, con aerosoles negros. Estan

do como estan estas cabinas rotuladas de acuer

do con el Estatut, 0 sea de forma bilingiie, yo es

timo que es totalmente il6gico, tanto la rotura de .

los telefonos con el consiguiente perjnicio .de los

usuaries -de toclas las lenguas=- como por elhe
cho de qui si ya estan rotuladas en catalan, ;,que
sentido tiene?, ;,que es 10 que se persigue?

Entiendo que si no estuviesen rotuladas en ca

tahin se hiciese campana por ello, .pero aun asi sin

tener que Ilegar a la rotura del telefo.no, que no -

oeneficia a nadie y sf perjudica a mucha gente.
Estas maximas nacionalista -movimientos naci-
,dos en el siglo pasado como contrape-so ai
internacionalismo- 10 unico que crean es males

tar y discriminaci6n entre muchOs luchadores que
reivindicaron las libertades estatuarias para Ca
taluna y crean un rechazo entre las gentes que no

son ni han sido beligerantes hasta ahora, dando
.

luga_r a �a creaci6n de movimientos de repillsa al

caracter nacionalista, siendo consecuencia la di
visi6n de Cataluna en comunidades enfrentadas,
de 10 que pueden sacar fruto los partidos tenden
tes allerrouxismo, y creo que 10 mas importante
par; todos los que vivimos en esta .nacio-nalidad
es la uni6n frente al centralismo, con el fin de con

seguir el maximo techo de bienestar y Iibertad.

Con semejantes hechos no creo que demos esa

imagen, y los promotores de estos sucesos debe

rian pensar otros canales para conseguir sus pos
tulados. Pero mucho me temo que eso no les' in

teresa, en razon de oscuros intereses que la histo- .

ria algun dia desvelara.

JAIME ALFAMBRA DOMINGUEZ

Empleado Telef6nica

UNA PROPOSTA REF·ERIDA AL
PARC DE CAN SOLEI

Un cop mes, en aquestaFesta del Badiu hem

pogut comprovar un problema que cal solucionar:

l'acces a Can Solei 'des del carrer de la Seu

d'Urgell.
S6n rneltes les persones que,' procedents del

caner d'En Prim, van a Can Solei pel- carrer de
la Seu -d'Urg�ll, i l'unica solucio es traspassar el
carrer de Sant Bru per ana on no hi ha la senya=
litzacio adient, es a dir, un cop passada l'estaci6
de servei, doncs es mes pefillos traspassar per la

hipotetica voravia que l'envolta que no pas tras

passar la carretera. Aixi podem veure ciutadans

de totes.les edats pel bell mig d'una carretera de

primer ordre, amb el perill que aixo comporta.
La solucio ideal fora posar un altre semafor

a' la carretera, just al 'front del carrer de la Seu

d'Urgell, pero vist que ja n'hi ha prou, es podria
...optar per desplacar el que hi ha a I' estaci6 de ser
vei -uns metres mes enlla, cap el carrer de la Seu

d'Urgell, i aixi fer-hi un pas de vianants per po- ,

der traspassar comodament el carrer de Sarit Bru. �

M'agradaria que les persones responsables de
I'Ajuntament s'ho rurniessin, doncs cal un esforc
per a millorar els accessos at nostre pare i cal

potenciar-lo corn a lloc d'esbarjo, sense perills i

amb cornoditats per a anar-hi.

ANOMALIA URBANisTICA

Soc un ciutada nascut a Badalona fa mes:'�
setanta anys, i em dirigeixo a aquesta seccio d�'
«Tribuna», amb l'esperanca que arribi a l'auto
ritat competent la denuncia d'una anomalia ur

·banistica, que considero greu per la seguretat fl
sica dels vianants que transiten per la vorera del
costat de ma�-del carrer de la Creu; que degut a

la seva estretor es veuen obligats a ocupar la cal
cada destinada a la.circulacio rociada, amb el con

segiient perill d'esser atropellats,
El cas es que, actualment, en el xamfra amb

l'avingudade Marti Pujol s'esta aixecant un nou

edifici i hom pot veure amb astorament que la no-.

va facana .s'alinea mantenint ·l'estretor de la
- vorera.

.

.

Es incomprensible com I'autoritat municipal
competent va autoritzar l'execuci6 de semblant
barbaritat; com tampoe n� es compren que hi hagi

.

arquitectes que projectin una construcci6 amb una

total irresponsabilitat i despreci dels drets dels
vianants,

, "

En la finca -numero -59 de la mateixa vorera,
fa pees anys, es construi un edifici, amb la faca
na retirada un parell de metres; el mateix es va

fer amb la.finca numeros 14' i 16 del carrer de
Francese Layret, i en aquest mateix carrer s'ha re

trocedit ja gairebe totes les facanes del costar de
muntanya. Tambe cal tenir en compte quefa uns

sis 0 set dies es va ordenar, amb molt d'encert,
I'enderroc total fins als fonaments d'un €difici de,'

. diversos pisos, amb 'el seu esquelet de ciment to
talment construit, situat al carrer del Temple, xam
fra al del Germa Barnabe». ' -

Cree sincerament que 'l'Ajuntament faria un

gran be a la ciutat si reconsiderava l'atorgament
del permis de construccio d'aquest edifici i orde
�-es l'errderroc de les quatrecolumnes que mante

nen l'estretor-de laverera i fes retroeedir la faca
na-a la s�gona lmia de col�mnesja construides.
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La S.E.A.T. ja
Volkswagen

EI dia 9 d'aquest mes la
-

ciutat suissa de Ginebra fou I'escenari d'un peculiar
esdeveniment: es comfirmava que la marca espanyola SEAT passava a formar part com

a filial de la marca publica alemanya Volkswagen. L'empresa de la RFA adquiria el

cinquanta-u per cent de les accions de la Sociefat Espanyola d'Automobils de Turisme.

Signa�en el protocol Luis Carlos Croissier i C�rl Hahn;. president de l'Institut Nacional
d'industria i del grup alemany Yolkswagen-Audi, respectivament. Amb aquest acte up veil

mite se n'anave en orris.
.

FIAT, en primer lIoc, i despres Volkswagen foren els diversos amants que ha ti.ngut
I'empresa publica espanyola. L'adquisico de la qual per qualsevol dels dos pretendents
ajudaria, sens dubte, a afermar ellideratge d'una 0 altra marca en el mercat europeu dels

turismes. Eis alemanys, doncs, han afermat la seva primera posicie amb l'adquisicie de

la majoria accionarial de SEAT.

Amb el protocol signat aquest dies es tanca un

dilatat i compie" proces negociador que ha durat

anys i panys. L'adquisico de SEAT portara, esta
clar, diverses conseqiiencies pel que fa al present
j futur de la cornpanyia. A partir d'ara intenta

rem relatar algun dels projectes que l'amo i ge

gant 'alemany te per la seva i nova filial espanyo

la. Anem a pams.
Per comencar, Volkswagen-Audi ha confirrnat

Juan Antonio Diaz Alvarez com a director gene

ral de SEAT, encara que deixara el seu carrec de

president -del corisell estaran con formats per sis

alernanys i cinc espanyol�..
.

_

Quant a les inversions, l'empresa
-

alemany

aportara en uri-termini de deu anys un bilio de pes

setes, xifra que podria iricrernentar-se finalrnent

si es prerr la decisio de construir una nova planta
de muntatge d'automobils a Martorell, en subs

titucio de la de la Zona Franca. Aquesta xifra in

dicativa variaratambe amb l'aportacio de rries re-

cursos economics.
-

.
,

De forma bastant imrnediata el nou soci rna

joritari de SEAT pensa prescindir dels serveis de

tres a quatre mil treballadors, els quais seran aco

midats. S'espera situar en dinou mil el .nombre

d'operaris de SEAT, ben lluny, cada cop mes, dels
trenta-dos mil que 'tingue en els -s<:_us moments

millors.

Aixi, doncs, i de forma prioritaria I'esforc.de
Volkswagen es concentrara en aquest triple frort,!':
nous nomenaments en la cupula de la co�p�ny1a;
cabdal invers1o-ec�itoinica; i contundenLi'educ
cio de la planlifla..

> � �

A Volkswagen, i malgrat alguns comentaris,
la compra 0 presa de fa majoria-d'acciolls de l'an

tiga empresa �panyola li ha sortit molt be de preu ..

Eis alemanys �abien i- coneixien -I'inietes.-del go
vern espanyol per treure's aquest mort de.s9bre,
i han dilarat ·i 'matisat una negociaCiq en la qual
tenien totes les de guanYflr.

'
-

Aquestes avantatgeS"s'han cpnc.retat en el preu-,
final de ve�da� �n els terminis del se-rrcomplitnent
i en quatre cl�tisules resolutories que p'-odrien per
metre el retorn a l'INI de les accions de-SEAT en

cas que podrien produir-se algunllde les quatre

circumstfmcie.s ressenyades, fet, pero, bastant

improbable..
-

_

Es curios_quela perdua de SEAT, insislim, des
d'ara filial alem�ulya, hagi provocat rries aviat pocs
comentaris en algun cas, i cap comentari en I'altre.

No se si recordaran que som en camf1anya elec

toral i que el dia 22 tindrerfi una nova conHgura
cio de les Cambres, que obrira pas a I.!O nou �o
vern. Ho dic perque els politicsm tots els politics,
no han fet capcomentarLsobre un tem'a de-t-anta

transcendeneia com aquest. Aixo si,s'insulten, es

falten al respecte, parlen del 23-F, utilitzen COI1-
,

ceptes grandiloqiierits, 'p�ro ;,i els problemes reals

i quotidians d'aQpest pais nostre? Hom te dar que
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no tots els politics son iguals, pero en campanya,
i en aquesta especialment, tots diuen les mateixes

bestieses. Deixem aquest tema per posteriors re

flexions i tornem a la questio SEAT. Parlavern de

.reaccions.
L' INI, llegeixi' s el govern 0 I' adrninistracio so

cialista, esta content. S'ha tret el mort, ha aturat

la fuita de recursos que miraven de contenir un

deficit monumental, de l"ordre dels 80.000 milions

de pessetes -el pressupost de I'Ajuntament de

Barcelona- a I'any. La UGT abona tambe la rna

teixa posicio de venda a una firma estrangera de

la majoria de SEAT. Comissions Obreres, sindi
cat majoritari, hi esta en contra. En la forma i

en el fons. En la forma, per la manera de dur les

negociacions i el preu i condicions finals; en el

fons, perque el sindicat d'inspiracio comunista

aposta perun sector public poderos amb presen
cia en sectors estrategics clau de l'economia, i

l'automobil, tots hi estern d'acord, n'es urr
-

d'aquests. No lii ha dubteque el canvi d'amo de

SEAT tindra alguna influencia en les eleccions sin-
.

dicals del dia 12, en les quais �C.OO i UGT llui

ten aferrissadament per l'hegernonia sindical en

aquella ernpresa.
EI cas es que el fet que ressenyem, la privatit

zacio de SEAT, ben especial d'altra banda, ja que

passa a mans .d'una empresa publica alernanya,
es un succes irreversible. Anern a intentar d'esbri-

_ nar la significacio i a encetar tina breu reflexio

final.
-

Amb l'acte de Ginebra del dia 9 es taJiquen
.

trenta-sis anys d'historia d'una empresa i d"un .

somni. t:'empresa es SEAT, el somnLdisposar
d'una d'ind!lstria i d'una tecnologia automobiHs-

.

tiques-propies. EI cas es que trenta sis anys no han

estat suficients perque una adrninistracio publi
ca, dictatorial en una primera etapa, i democra
tica en un segon moment, fos capac de gerenciar
correctament i de fer competitive una empresa in

tegrada a I'INI.
Tots tenim noticies de la crisi mundial del sec

tor de l'automobil, que ha fet tancar algunes fir
mes, ha motivat l'adquisici6 0 venda d'algunes al
tres, i ha fet posar en mimeros vermells una ma

joria. L'incidencia del preu dels productes ener

getics, el descens del nivell de vida de molts. ciu
tadans, I'increment notable dels costos de produc
cio, i una notoria manca de previsi6, han origi
nat una davallada general del sector, que nomes
han pogut resistir els mes previsors i els que ence
taren una reconversio necessaria -amb moder
nitzaci6 de les factories, redimensionament d'elles,
i contencio de costos, i tambe amb una amplia
concertacio amb els treballaddrs-. «General Mo
tors», «Ford», «FIAT», «Wolswagen»,
«Chrysler», entre les grans, i algunes de les peti
tes, se n'estan sortint bastant encertadament del

cui del sac.
Aixi _les coses, i mentre la crisi del sector se'ns

venia al damunt, el sector public espanyol man
tenia en els seus carrecs uns equips directius in

competents, i abonava una politica sustentada en

el malbaratarnent dels recursos i en l'alegria ge
rencial. L 'Estat aportava uns recursos i eixugava
un deficit, sense prendre i exigir decisions estra

tegiques i el compliment d'un contracte progra
rna. A qui, doncs, podem els espanyols demanar
responsabilitats per haver contribuit, l'Estat, a
passar a mans estrange res la marca SEAT? Amb

quin aval d'experiencia i de capacitat gerencial po
den les autoritats de I'INI defensar la gesti6 pu
blica d'un grapat d'empreses? Quin ha de ser,

d'una vegada, le paper del sector public en l'eco- r

nomia nacional?

La venda de SEAT es tota una llico. Es un

exernple del que no ha de succeir. Es un bot6 de

mostra de les alegries i les miseries de la nostra

mastodontica i ineficac administraci6 publica; per
cert, on queda la reforma de I'Administraci6? Es

hora ja de demanar-nos si hem de continuar fi

nancant el que es improductiu, conve preparar
se per exigir responsabilitats a qui correspongui.
Pels qui creiem en el paper del sector public en

I'economia, la venda de SEAT ha estat un cop.
Per si de cas, ja estern avisats, Ara que cadascu

en tregui les seves consequencies. Malgrat tot: i
finalment, desitgem a SEAT, a l'empresa alema

nya SEAT-VOLSKSWAGEN, una bona navega
cio. N'estem segurs que el sector public alemany
sabra administrar-l-a amb mes encert.

PF..RE MERONO CADENA

C A D I R E S 8�:I
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La vista, la boira i la
, conducclo

No sempre cal parlar de correccio sino ment d'unes zones' a altres del pais i fins i
que moltes vegades el problema es centra a tot en un moment 0 altre, segons les circums
l'entorn del coneixement, es a dir, entra dins tancies metereologiques, la qual cosa irnpli
del terreny informatiu de la Campanya de 'ca, tambe, que la difusio abans menciona-
ProteccioOcular.' da pugui abarcar major 0 menor quantitat

L'inici de la tardor es caracteritza, entre de radiacions d'ona curta, produint efectes
altres coses, per l'aparicio, a determinades negatius mes 0 menys notoris. Tots estern
hores del dia i en determinades circurnstan- habituats a aquest fenomen que, moltes ve
cies, de la boira. gades, arriba a perturbar notablement la

La boira esta constituida per microsco- nostra visio, deixant-nos practicament cecs
piques gotetes d'aigua en suspensio que pro- durant la conduccio.
dueixen una difusio de la Hum i molt' con- Existeixen multitud d'elements, des de
cretament de la Hum de longitud d'ona mes filtres per a acoplar als parabrises de l'auto
curta, es a dir, de la part violeta i blava de mobil, ulleres, Hums de far, amb la preten-.
la Hum complexa, provinent del sol.

.

sio.de solventar aquest problema de la boi-
Indubtablement que el terreny d'aques- ra, i evidentment, en determinades circums

tes gotetes microscopiques variara notable- tancies ho aconsegueixen. Aquests filtres._

JORDI LLEAL' I GIRALT
LLUis ROCA 1- CUADRADA, -' Associats _.

Equip'd'interiorisme J dlssenv
BADAlONA,· Avda. Marti

. Pujol. 101 - 1" - Tel. 389 01 32
MATARO - Argentona" 61 • ler 2tl• Tel. 798 45 47

.

llums, ulleres, etc, solen presentar com ca
racteristica una coloraci6 groga intensa, per
la qual cosa no deixen passar ,les'radiaci()ns
de longitud d'ona curta causants del feno
men de la boira; per tant, en determinades
circumstancies, segons el tamany de le,i',go
tes d'aigua, l'efecte d'un filtre '0 Ilum
d'aquest tipus pot ser sensacional, perC; en
altres, quan el. seu tamany .es difereitt, , pot
ser totalment inoperant.

.

Es preguntaran on anem a parar amb
-aquest estira i arronsa, vist-i-plau 0 condem
na dels elements usats amb les pretensions
d'antiboira. EI nostre tinic objectiu es do-'
nar a coneixer les causes del problema ori
ginat per les boires, senyalar que no totes les
boires s6n iguals i, per ultim, veure el com
portament dels elements antiboira, amb-Ia
pretensio que aquest coneixement pot aju
dar a disminuir el nombre d'accidents de
trafic.'

'

L'iinic realment eficac davant del proble
ma de la boira es la prudencia, traduld�en.

la disminuci6 notoria de la velocitatfldsa.
uns limits que ens permeten detenir l'auto
mobil en el moment que detectem la presen;
cia d 'un obstacle en el nostre cami. �' :

.Cal, a mes, tenir en compte que tots
aquests efectes senyalats s6n molt diferents
segons I'edat del conductor I, eli consequen
cia, els efectes negatius de hi boira sota l'as
pecte deterioric de la visi6 vindran relacio
nats amb l'edat fisiologica del conductor.

Resumint, davant de la boira, prudencia.
Es un consell dela Campanya de Protecci6
Ocular.

.

C.P.O.

,

orcann
,

Nemes un govern fort i de progres podia emprendre un saneja
ment profund de I'economia espanyola com el que s'ha fet; i ara, no-

.

mes el govern que ha fet tot aixo, pot rellancar l'economia espanyolai catalana.· .

.

Estimular el ereixement i la creacio de Hoes de treball, disminuir
el deficit public, mantenir la eapacitat 'adquisitiva, impulsar la reno
vacio tecnologica, son factors basics per a rellancar l'economia. I aixo.
s'ha de fer des. del govern. Els soeialistes ho seguirem fent. Amb els
catalans en primer terme.

.

Mai la presencia catalana no havia estat tan forta al Govern i a l'Estat.
Nosaltres ja hem demostrat el que ara deseobreixen d'altres politics:
EI millor eami per a Catalunya, es fer que Espanya funcioni.

. Vota .

��g
Perbon canu,

fa
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CQN.VERGr.CiAiijN.o ..�.
-XOCO.LATADA AL B-ARRI" DEL SANT CRISTt·

/,'

Dissabte, dia 14 de juny, ales 6 de latarda, CDC, amb la
col.Iaboraclo de la JNC, organitza una gran xocolatada amb

tota rnena d' animaclo per la mainada, ..que tlndra (Joe al «Camp
de la Petanea» del Sant Crist.

AI matt, cercavita.

Sant Antoni de Llefia; en
festa

El barri de Llefia esta de festa. De Festa
Major. Fins i tot, podem dir de festa doble
per a molts', doncs la deessa Fortuna, fa pocs
dies, feia .acte de presencia en un bon nom
bre de families del barri, i a traves de la 10-
teria-hi abocava ei cabas de maneraesplen
dida i amb gran goig dels agraciats. Pero
anern al gra. La Festa Major del barri es en
motiu de la festivitat de Sant Antoni de Pa-'
dua, i en ella esta centrada la festa. Encara
que l'acte religi6s primordial en tota Festa
Major quan la festa es muntada entorn d'un
sant patro, la missa solemne, coin es ja nor

ma en la ressenya dels actes a celebrar, en

els programes de la festa i a traves del nos
tre Ajuntament, la celebraci6 religiosa hi bri
lla per la seva absencia ..Si,- aquest fet hi es .

ben absent, per a general desconeixernent del
public, que' gaudeix d'aquesta mena d'es
tranya dernocracia en la qual estern imrner
sos; Es allo de la igualtat d'oportunitat, sa
ben? Pero per a tu no, perque no m'agra-
des ... Be, deixem-ho c6rrer.

.

sari de l'ereccio de la cape.a que dona nom

al barri i que vesti de festa, veritablement po- .

pular, el barri de Llefia. Amb tal motiu, avui
al vespre ha de tenir lloc un solemne acte

eucaristic, en el bell marc de I'esglesia, Pal-
,

tar major de la qual fou inaugurat l'any pas
sat en la celebraci6 de l'esmentada efrneri
de del soe aniversari iamb la cooperaci6 eco

nomica dels fidels. En el mateix marc tam

be, la presencia de l'Orfe6 badaloni, hi po
sara, un segell de bon gust i distinci6, de ve

ritable presencia de l'art, amb les veus dels
seus cantaires. La Parroquia vol aprofitar
aquestes ratlIes per a fer extensiva des d'elles
la seva invitacio a tots els badalonins, per
que vinguin a Llefia, a Sant Antoni de LIe
fia, per tal d'homenatjar el seu Patro, aquest
sant i humil francisca, Doctor de l'Esglesia,
Sant Antoni.

L'any passat, despres de molts' anys de
no sentir-se tornava a escampar pel barri la
seva veu la humil campaneta en l'espadanya
del seu campanaret. Tine la pretensi6 qe amb
la lectura de la meva pobra poesia, qua vaig
escriure poe abans d'aquells jorns festius es
mentats, vaig tambe posar el meu gra de so

rra per ajudar a sensibilitzar la gent que- va
sentir-la, perque aquella campaneta tomes

.

Ara fa un any es commemorava la festi
vitat de Sant Antoni emmarcada dins. de Is
actes festius amb que la Parroquia, junta
ment amb els veins celebravem el soe aniver-

.

a escoltar-se de nou. Encara que, humil, des
grani sempre la mateixa canco, vull sentir
la en aquesta ocasi6, i en motiu de la festa
del barri, com un alegre i festiu repic de cam
panes de FestaMajor, que arribi fins el fons
del cor de la gent de Llefia.

Vull acabar aquest escrit inserint ad la
meva poesia, tot i que s6c conscient de la se

va pobresa literaria:

"

Campana sense veu

(A la humil campaneta de la Parroqula
de Sant Antoni de Lletla)

Campana sense veu,
quina tristessa
que poses a I'entorn
del teu cloquer.
tmrnobf sempre mes,
sents I'orfenesa
d'un batall joguiner.
D'un batall que-et colpegi
amb valentla
i et faci dir el que sents
a dintre teu.
Com missatger de fe,
portar alegria,
lIoant el nom de Deu.
Tu no saps que es el goig
d'un toc de festa,

-

ni el plany trist i angoix6s
d'un toe de dol,

- ni el jorn meso lIumin6s
cants d'al.leluia

.

t' ha vist llencar al vol.
Jo no t'he sentit mai,
campana amiga ...

Campana sense veu ...

Tu no saps pas
I' angoixa que jo sento

quan passe i alco els ulls,
tan aprop teu ...

Avui, el plany que aquesta poesia
representa, no te ha pas ra6 de ser.

Des del dia de Sant Antoni de I'any
passat I veu de la campana, humilment pero
energica, ressona per carrers i places,
invitant tots els veins del barri de Llefia a

acudir entorn de I'altar, que es el veritable
cor de la barriada.

-

M�QUEL LLEONART
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EIs IIibres mes venuts durant el darrer
mes d'abril, segons relacio que ens facilita
el Servei del LIibre, del Departament de etil
tura de la Generaltat de Catalunya, i que ha
estat elaborada en col.laboracio de diferents
IIibreries de Catalunya son els seguents:

Els lIibres mes venuts
molt senziJI digueu-U'Catalunya», de Josep
Guia. Editorial EI Llamp; «Catalunya dins

l'Espanya moderna», de Pierre Vilan. Edi

cions 62; «Festes i tradicions a l'escola». Edi

torial CEAC, i «Verinosa llengua», de Xa

vier Pericai i Ferran Toutain. Editorial

Empuries.
Catala ficcio
«La mort i la primavera», de MerceRodo
reda. Club Editor; «Els colors de l'aigua»,
d'Isidre Grau. Edicions Proa; «La Guerra
de la Conchinchina», de Joan Perucho. Edi
cions 62; «La nina russa» d'Arumi. Edito
rial Tusquets, i «Sort que hi ha I'horltzo»,
de Maria Merce Roca. Editorial Selecta (pre
mi Victor Catala),

Catala no ficcio
«La persecucie politica de la lIengua cata
lana». Of' Franresc Ferrer. Edicions 62; «Es

,

�GUIA··MEDICA

Castella ficcio
«Los hombres lIoran solos», de Josep Ma

ria Gironella.: Editorial Planeta; «La inso

portable levedad del sen>, de Millan Conde

ra. Editorial Tusquets; «Perfume», de Pa

tric Siiskind. Editorial Seix Barral; «EI es
pia perfecto», de Jhon Lecarre. Editorial

Plaza-Janes, i «EI espejo en el espejo», de
Michael Ende. Editorial Alfaguara.

Mirarem d'anar publicant quinzenalment
una relacio semblant.

'

II

ACUPUNTURA , TERAPIA COREANA
HORARJO: Lunes a viernes de lOa 13 h. y de 16.30 a 20 h .

• CIRCULATORIOS • NERVIOS • ESTOMACALES • ALERGIAS •
,

• MUSCULARES • RESPIRATORIOS • SEXUALES • I('ITESTINALES •
• OBESIDAD • NASALES • CEFALEAS, MIGRANAS, ETC. •

-

• RENAtES y UqlNARIOS • DERMICOS •

ENDOCRINOS [Hepatico s y Pancreaticosl • ESTERILIDAD • OSEOS • OTROS
•

DESVIACIONES DE COLUMNA VERTEBRAL Y CAD ERA •

FRANCESC LAYRET nO 135,10 - Telf. 389 00 22 - BADALONA

Dr. XAVIER GARCIA CIRERA

_Tocoginecoleg

Jaume Borras, 23, 1er, 2a
Tel. 389 18 55
BADALONA

DIGEST
Cliniea Dental
Ortodoneia

HORES CONVINGUDES
Avda. Marti Pujol" 30

Tel. 389 30 62
Badalona

.

CE.NTRE MEDIC PSIQUIATRIC
Dr. R. Novell' i Aisina
Dr. S. Ros i Montalban

Psiquiatria -_ Psicoloqia
Tractament de I 'alcoholisrne
Terapies individuals i grupals

",
,

Dr. JOSEP TRIAS ANDREU
,\ -

Medieina natural i aeupontura

HO,RES CONVINGUDES
Francese Layret, 119 2° 1a

.

Tel. 384 25 06 (2 a 8 tarda)
,

Badalena

Llibres

«Mort en el Nih>

Acaba d'apareixer el volum mimero 56
'de la col.leccio «Nova Terra», «Mort en el

Nil», que es el sise de la serie Agatha
Christie.

.

No cal pas explicar qui es Agatha Chris
tie ni cal gaire esforc per a donar noticia dels
seus llibres. Aquest que es publica ara, per
I'editorial «La LIar del Llibre», i en curosa

traduccio al catala feta per Goncal Oliveros,
te com a protagonista el conegut detectiu
Hercule Poirot, i es un d'aquells que es lle
geix d'una sola tirada, com sol passar en to-
tes les novel.les que ha escrit la famosa Agat
ha Christie.- S.

CLiNICA VETERINARIA BADALONA
Centre Medico-Quirurgic

Sant Miquel, 35 - Tel. 384 25 12
Consultes: Dilluns, Dimecres i Divendres

de 10 a 1 matins
HORES CONVINGUDES

De ciilluns a divendres de 5 a 8 tardes
URGENCIES

Tels. 235 88 67 - 235 95 04

Centre Terapeutic
Podologic

Telf. 209 59 00

P"odblegs:
Roser Sabater Bilbeny
Josep ·M· Bemada �ondia

,

.

• Ateccions i cetorrnitats
dels peus.

"

Plantilles ortopediques
• Petita cirurgia

Prim, 209. tr. 2a. Telf. 384 40 11

- Tardes -

CENTRE DE REVISID MEDICA
Alfons XI'!, 17 Entresol P

Tel. 389 26 24
-BADALONA

• Certificats medics i psiceteenlcs
per permis de conduir

• Certificats permis d' annes
• Certificats ordinaris



No es va entendre la rao per la qualel
tinent d'alcalde d'Hisenda no va intervenir
per explicar a gran trets la filosofia del 'Pres
supost d'enguany. Llavors nomes disposa
vern d'una versi6, la del PSUC, que per bo
ca del seu portaveu qualifica d'«Irresponsa
bilitat el fet de presen tar el Pressupost
d'aquesta forma». Jaurne Oliveras anuncia
que el seu grup pensava empendre els tra
mits per tal d'Impugnar-Io davantdel Tri
bunal de Cornptes. EI PSUC digue que de-.
manara una auditoria sobre l'estat financer
de la Casa Gran hadalonina,

Jaume Oliveras argumenta el vot nega
tiu del seu grup tot dient que «de la lectura
de I'informe de I'interventor de I'Ajunta
ment interpretem que no es favorable al
Pressupost. Ens presenten el Pressupost
d'enguany tard i sense haver liquidat enca
ra el de 1985». Eis comunistes mantenen que
el capitol d'ingressos esta «molt inflat», Un
altre cavall de batalia del PIe de dirnarts, que
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Aprovat el Pressupost
Municipal de 1,986

Dues sessions plenarles:

6
el
a

Dimarts passat es va aprovar el Pressu

post Municipal corresponent a l'actual any
1986, que te un import total de 6.241 milions
de pessetes, tant en la secci6 d'Ingressos com
en la de Despeses. Segons que manifesta el
tinent d'alcalde d'Hisenda, Enric Flo, aques
ta xifra suposa un augment del deu per cent
sobre el de l'any passat, que era de 5.100 mi
lions. Els vots de dos grups municipals, PSC
i CDC, van ser suficients per aprovar un

Pressupost que s'ha fet esperar. Dels dos
grups que s6n a l'oposici6, el PSUC va vo

tar en contra, i AP es va abstenir. Els co

munistes anuniaren que impugnaran el Pres
supost davant del Tribunal de Comptes,

De l'eina que perrnet portar a terrne l'ac
cio de govern local ique reflecteix la politi
ca a seguir per l'equip de .govern durant tot
l'any, com es el Pressupost, eren d'esperar
reaccions com les que es van produir, Anem
per parts. El portaveu del Grup Comunis
ta, .Jaume Oliveras, va fer diverses pregun
tes al responable de Finances, Enric Flo;
tambe formula preguntes l'ex-alalde comu

nista, Marins Diaz, en el sentit de «quan es
fars la Iiquidacio del Pressupost de 1985?»
i d'altres . Totes van obtenir «la callada» per
tota resposta, Els dos grups de l'oposici6 es

tavenindignats, i un cop acabada lei sessi6
van deixar constancia de la seva protesta da
vant dels periodistes.

Expllcaclo de- vot

.�.
rh HOTEL

,

\ l }irlnnllr
••

,

Santa Madrona, 60'
Tel. 384 03 11
BADAlONA

CASA DE LA VILA

tenia caracter extraordinari, apunta cap el
deficit. Mentre que Marins Diaz sostenia que
s'acabara l'actual exercici amb un deficit de
dos mil milions de pessetes, com a minim,

- el responsable d'Hisenda, Enric Flo, contes
ta als informadors, ja en els corredors de la
«Casa», dient: «Comptem d'acabar I'any
sense deficit, 0 almenys farem tot el possi-
ble per tal que aixi sigui».

.

, Respecte a quan es fara la liquidaci6 del
Pressupost de 1985, Flo digue que ja el te
nim aprovat per I'equip de govern, i confiem
de portar-lo al PIe abans d'acabar aquest
mes de juny». Preguntat el tinent d'alcalde
d'Hisenda sobre les raons per les quais no

respongue les preguntes que Ii avien estat
forrnulades al Pie, declara: «No he intervin
gut perque I'actitud del rsuc es crear con
flietes. Per aixo contestarem per'escrit». En
relaci6 a la possibilitat de demanar una audi
toria, Flo va intentar de treure importancia
al lema, amb aquestes paraules: «estan en

el seu dret, pero jo els aconsell ia que la de
manin des de 1979 i no nomes d'ara», EI re
gidor proposa que l'auditoria abarqui el pe
riode durant el qual governaven conjunta- '
ment socialistes i comunistes, ii'Alcaldia la
tenien aquests darrers.

Perla seva banda, Jordi Calvet.el regi-
- dor d'AP, tambe mostra el seu desacord mit
jancant l'abstenci6, perque pocs minuts des
pres del PIa assenyalava: «A hores d'ara no

tine, encara que sembli increjble, el Pressu
post. No I'he vist. Com' puc pronunciar-me
a favor 0 en contra?», es preguntava el re
gidor aliancista. Pel que fa a demanar una
auditoria, Calvet digue que «el PSUC se

m'ha avancat, perque jo volta demanar el
mateix». Visiblement disgustat per com ha
via anat la sessi6, afegi: «Per que estem aqui
els regidors? De convldatsf.

A la documentaci6 a la qual va tenir ac
ces REV1STA DE BADALONA hi figura
I' acord de sol.licitar credits per import de
1.198 milions de pessetes, a I' efecte de fer'
front a les inversions programades pel bienni
de 1986-87. A la documentacio es donen
tambe per aprovades tant les inversions com
el fet de contractar aquells credits amb les

, entitats bancaries 0 d'estalvi que es c.onsi
deri rnes adients.

Per acabar la part dedicada al PIe espe
cial que tenia per objecte unica i excIusiva
ment l'aprovaci6 del Pressupost; cal dir que
els motius pels qt. s'ha demorat el moment
de donar-li Hum verda responen, en princi-

pi, a negociacions entre els dos Grups poll
tics que governen la ciutat, 0 sigui conver-:
gents i socialistes, perc finalment amb difi
cultat per trobar entitats de credit dispoa
des a cobrir certes previsions.

Segon Pie Municipal

S'aixeca la sessi6 del PI ... , oficialment,
'perque a la practica d'emp. ma, com es fa
mes d'un cop, amb una altra sessi6 plena
ria, en la qual es ratifica un Conveni entre
l'Ajuntament i l'empresa concessionaria del
transport de superficie urba «TUBLSA»
(abans «TUSA» relatiu al nou parquing de'
la flota de vehicles, que quedara situat al Po
ligon Industrial del barri de Pomar. La par
cel.la consta de 6.500 metres quadrats, una
part de la qual anira destinada a taller de re

paraci6, oficines, planta de suministrament;
de combustible, tren de rentat i d'altres ins
tal.lacions.

Mes ninxols. s'adjudica, 0 millor dit, es
dona el vist-i-plau per fer-ho, a I'empresa
«Construcciones Montrnelo» les obres de
construcci6 de quatre-cents vuitanta ninxols
al Cementiri de Sant Pere, per import de
trenta-cinc milions i escaig de pessetes.

Tambe es va enllestir la revisi6 provisio
nal de preus a compte, pels serveis de reco
lida domiciliaria viaria des del dia 1 de ge
ner al 31 de desembre d'aquest any.

I aixo fou tot dins d'un clima en el qual
-per variar- tot eren cares llargues. En
tre els banes socialistes predominaven les
imatges serioses. Entre els convergents, de
discreta preocupacio;'] potser d'alguna in
disposici6 repentina. (Valenti Sallas abando
na la sala just en el moment que donava la
coincidencia que es votava el Pressupost).
Entre l'oposicio, ja s'ha dit abans.

JOAQUIMA UTRERA

� DIEPSA
, •Asesoria Fiscal - Laboral - Contable

=Dectaraciones de aenta

·Seguros en General
·Oeclaraciones y Asesorarmento sobre 'et

I.V.A.

c/. Guixeras, 2-8
Tel. 387 28 50
BADAlONA

Conservaci6n Y limpieza de LOCALES, FABRICAS, OfICINAS,
ESCALERAS COMUNITARIAS, etc.

Limpieza de moquetas y afinado ,y crista!izados de terrazos y marmotes
.

,

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

SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS
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Resolucions del Congres
Comarcal de la 'UGT

EI Congres Comarcal del Barcelones
Nord del Sindicat Unio General de Treba
lladors (UGT) va tenir lIoc els dies 30 i 31

de maig darrer ales Escoles Professionals
dels Salesians, situades al carrer d' Alfons
XII, davant de la placa dels Paisos Catalans.
En la seva cinquena edicio, el Congres d'en
guany ha assolit un mes gran resso pel fet
de coincidir amb l'inici de la campanya elec
toral de les eleccions generals. Fou el mini-s-

,

tre de Sanitat, Ernest Lluch, qui assisti per
sonalment a la cloenda. Estava previst que
tarnbe hi participessin els ministres social is
tes d'Jndustrta i de Defensa, Joan Majo i

Nards Serra, respectivament. No obstant, a
l'ultirn moment fou I'alcalde de la ciutat ,

Joan Blanch, qui presidi l'obertura i Lluch
ho feu a la cloenda.

Coincidint amb la celebracio del Congres
es va col.locar l'exposicio itinerant dellider
h ist or ic socialist a Francisco' Largo
Caballero.

-

EI secretariat cornarcal de l'UGT ens ha
fet arribar- un escrit que publiquem tot se

guit , en la seva llengua original, sobre les re

solucions del Congres;
Se ha celebrado los dias 30 i 31 de mayo

el V Conzreso de la Union Cornarcal del

• AJUNTAMENT -DE
- BADALONA

Consel/eria de Treball iTurisme -

Subvenclons pel foment
del cooperatlvlsrne i de-S�A.L·.

Si teniu pensat constituir una Cooperativa de Treball
Associat 0 una Societat Anonirna Laboral, '0 be ampliarla
que ja teniu en funclonament: es ara el moment -de
fer-ho.

L'Excm. Ajuntament de Badalona, ha aprovat les
bases per- les quals e-s regularan les .subvencions d�a-.
quells projectes que' es presentfn a' concurs.

'-

-

�

Per a recollir la documentacio corresponent i.-per ampllar
la informaci6, adreceu-vos a la CONSELLERIA DE THE
.BALL I -rURISME,

.

CI-.· Francese Layret, � 101-107, S.a
planta i al taulell d'anuncis .de l'Ajuntameht, finalitzanf el
termini de presentaci6 de projectes _

el 31 de. juliol
d'enquany..

.

Es una actuaci6 de la CONSELLERIA DE TREBALl I
TURISME DEL AJUNTAMENT DE BADA-LONA' -en'
col-laboraclo amb el DEPARTAMEN"F DE TREBALL .DE
LA GENERALITAT amb I'INEM.

Barcelones Norte de la U.G.T., con ellema
«Referencia sindical de' futuro».

.

EI Congreso se ha desarrollado bajo los
mismos criterios sindicales que el de la
U . G.T. Con federal,' y posteriormente el de
la U.G.T. de Catalunya, adaptando las re

soluciones de los mismos a 'esta comarca .

. Temas como el' desarrollo de la econo
mia social como una de las alternativas al

paro y a la participacion de los trabajado
res en las empresas; la participacio en las Ins
titucions de la comarca como medio de ex

presion de las reivindicaciones sociales de la
U.G.T. en la comarca, y la formaci6n y or

ganizacion sindical Garno instrurnento para
capacitar a los trabajadores en el compro
miso de construir la sociedad del futuro, han
marcado el desarrollo de los debates de este

Congreso, .sin olvidar el compromiso prio
ritarioque tenemos con los trabajadores y

que nos ocupara los proximos meses, como

es la celebracion de las elecciones sindicales.
Para llevar a cabo todas estas tareas se

ha elegido una Comisioh Ejecutiva, forma
da .por los siete miembros de.que se compo

. nia anteriormente.y la incorporacion de cua

tro nuevos ,cwldros formados en los ultimos
tres -afios en esta comarca .

Esta cornision ejecutiva fue elegida por
el ciento por ciento del Congreso; es enca-.

bezada por elsecretario general, Fermin Cas
.

quete, rnetahirgico, y la integran los siguien
tes miembros:

_

Antonio Garzon Martinez,
trabajador del textil; Pedro Maria Martinez

. Fernandez, trabajador metalurgico: Anto
nio Lopez Navarro, tambien trabajador me
tahirgico; Antonio Martin Godoy, profesor

.

de EGB; Milagros Puente de la Obra, pro- ,
fesora de EGB; EsperanzaBueso Valentin,
administrativa; Nicolas Arner Iriarte, traba
jador del transporte; Manuel Marchena Ro

driguez, trabajador metalurgico; Vicente Va
lentin Anton, trabajador hosteleria, y Jose
Guerrero Macho, trabajador del transporte.

«Garnecto, S�A.»
. inverteix cine-cents

- ......
.,.'

milions 'per millo_rar
les seves instal.lacions

Els alcalde'S de Badalona i Cerdanyola
..,. han visitat I'ernpresa «Garnecto . .A,», de
la nostra ciujat, per tal de coneixer la mate

rialitzacio deja primera fase del-Programs
-

d'Inversions en.curs. Es tracta d'unProgra
.

rna de cine-cents milions de pessetes permi
�

Bora!' iampliar Ies.instal.lacions 'als muni-
cipisde Badalona i 'Cerdanyola que va ob
tenir recentrrreni l'aprovacio iels-ajuts de la

ZUR-Cinturo .Industrial de . Barcelona.
En aquesta primera fase s'estan invertint

uns tres-ceats milions de pessetes en la com

� pra i condicipnament d'un nou edifici i en
-

les noves instal.lacionsde filtres.i maquina
ria. En la segona-i tercera fase esta prevista
ta construccio de dos edificis [lOUS per com

pletar l'arnpliacio de.les instal.lacions.
. Aquestes noyes edificacions i hi instal.la

cio de filtres milloren considerableriient les

condicions de treball i del PLOCeS Industrial.
Igualment fan possible la reduccio de la con

taminacioariibierital, fins assolir uns
..
nivells

equiparables als «standards» vigents a l'Eu

ropa comurritaria,
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Que es J'IVA?
Resolucio de consuItes (I)

Des des comencament del mes de novembre de I'any passat s'han publicat a RE
VISTA DE BADALONA una serie d'articles en els quais es comentaven els dife
rents aspectes de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). S'ha intentat en tot moment
de fer una exposicic clara i comprensiva al maxim dels diferents punts de la norma
tiva que regula aquest Impost, pero som conscients que es tracta d'un tribut bastant
complex; rao per la qual vam oferir als nostres lectors la possibilitat de sol.licitar
aclariments als dubtes queels poguessin sorgir, tant en la intepretacio com en la
realitat cotidiana.

Hem rebut nombroses consultes a I� Redaccio del periodic, ales quals donarem
contestacio mitjancant aquestes pagines, amb pref'erencia, pero, a les que tinguin
un caracter mes general.

1.- Devolucio el 1986 de mercaderies ve

nudes el 1985.

Questio plantejada: Que s'ha de fer en cas

de devolucions de mercaderles durant 1986,
corresponents a vendes realitzades el 1985
que han acreditat IGTE?'
CONTESTACI6: Lesdevolucions de mer
caderies que es produeixin a partir del dia
1 de gener de -1986, per les vendes que hagin
acreditat i ingressat l'IOTE, realitzades an
teriorment a aquesta data, originen un cre
dit contra la Hisenda Publica, i, per tant, a

favor del contribuent, per l'import de l'IG
TE corresponent a aquestes devolucions i in
gressat en el seu dia.

EI procediment a seguir es sol.licitar la
devolucio pel procediment d'ingressos inde
guts (articlel Sf de la Llei General Tributa
ria), no essent possible la cornpensacio amb
I'IVA a ingressar en cada 'periode de liqui
dacio. Aixo obliga l'empresari 0 professio
nal a fer una factura de rectificcio (abans no
tes d'abonament), en la qualquedi reflec
tit, entre altres coses, l'IGTE,a tornar per
haver-se acreditat aquest impost i no l'IVA.

2.- Eis professionals, l'IVAiles retencions
Questio plantejada: Com s'han de fer les Ii
quidacions de les minutes dels honoraris de
professionals a partir del dia 1 de gener de
1986?'
CONTESTACI6: Eis honoraris de profes
sionals que acreditin IVA a partir de I'en
trada en vigor de l'irnpost (generalrnent al
tipus el dotze per cent), tambe seran objec
te de retencio a compte de I'Impost sobre Ia
Renda de Ies Persones Fisiques (actualrnerit
al tipus del. cine per cent), excepte suposant
que I'activitat professional la realitzi una:
persona juridica (quaisevol tipus de societat

tercers. Aixi no han de carregar IVA en les
factures que emetin aquests centres, pen) no
estaran exempts (i, per tant, hauran de su

portar l'IVA que els carreguinels seus pro
veidors) aquests serveis fets per tercers (el
restaurant, el subministrador d'aliments, el
transportista, etc.) als titulars d'aquests
centres.

Els tipus d'IVA que suportaran en els
serveis que rebran son:

Serveis de transport de nens, el sis per
cent.

'

Subministre d'aliments i begudes, el sis
per cent.

Subministre de menjars per consumir a

l'acte, el sis per cent; malgrat tot, quan es
tracti de fer menjars per encarrec, sense

aportacio de productes alimenticis, tributa
ra el dotze per cent (els serveis en general son
al dotze per cent)

4.- Confeccionista de roha que ames la ven
al detail

,-

Qiiestio plantejada: Un confeccionista em

presari individual que confecciona roba,
amb personal propi, i que algunes vegades
utilitza serveis d'altres empreses, i que des
pres la ven en botigues propies, al detail, pot
acollir-se a algun regim especial?
CONTESTACI6: Els comerciants que ve
nen productes elaborats 'per ells mateixos 0

per tercers per mitja d'encarrec previ, no te
nen la consideracio de comerciants minoris
tes des de l'optica de I'IVA, encara que real
ment el que fan es vendre al detall. Pero en
l'IVA no tindra aquesta condicio, i per aixo,
no estara sotrnes al regim especial del Recar
rec d'equivalencia, havent de tributar pel re
gim general 0 ordinari, 0 be pel regirn sim-

3.- Guarderies plificat. Malgrat aixo, si a mes de vendre els
Questio plantejada: Estan exemptes de I'IVA productes que elabora, en yen d'altres tal
les guarderies d'infants? '

com els compra, 0 sigui sense transforma-
. CONTESTACI6: En principi tots creiem cio de cap classe, per aquests productes es

que les guarderies estaven subjectes a l'IVA, tara sotmes al Recarrec d'equivalencia (tin
i noexempte, perque aixi esdeduiade la nor- dra la consideracio de minorista per aquests
rnativa de l'Impost, i inchis Hisenda ha con- productes), independentment dels primers i
testat una consulta en aquest sentit. Es en del regim que apliqui.
el BOE del 12 i de1.16 de febrer d'enguany Pel que fa ales obligacions formals pels
on surten publicades dues consultes vincu- articles sotmesos al Recarrec d'equivalencia,
lants, els continguts de les quals fan' un gir no esta obligat a emetre factures als consu
de cent vuitanta graus (per fortuna per tots), midors finals ni a registrar-les en el llibre de
manifestant que les guarderies infantils, jar- factures emeses; pero pels articles inclosos
dins d'infancia i altres establiments sern- en el regim general 0 simplificat haura
blants, en els quals es «donen serveis d'edu- d'emetre factures, tiquets 0 vals per les ven-

/ cacioi ensenyanca a nens, impartint les ac- des que realitzi, encara que es facin a con
.tivitats educatives integrals, aixi com la guar- sumidors finals, i registrar-les en eillibre de
da, atencio i custodia de Is nens a partir dels ,factures emeses en el cas de tributar pel re
zero anys d'edat», tenen el caracter de cen- gim general, ja que en el regim simplificat
tre educatius, i per tant, estan exemptes de no existeix aquesta obligacio.
I'IVA. Pel que fa a les factures rebudes, si esta

Tarnbe ri'estan exempts els serveis d'ali- inclos en el Recarrec d'equivalencia i ames
mentacio, allotjament, custodia i transport en el simplificat 0 el general, haura d'anotar
que donin els centres per si mateixos 0 per les en el llibre de factures rebudes, amb la

deguda separacio de les que pertanyin a ca-

da regim.
Aquest mateix suposit s'aplicara a altres

empresaris que venguin productes que son
d' elaboracio propia i altres que es venen tal,
com es cornpren, com son les fleques, les
pastisseries, I'elaboracio d'embotits, etce
tera.

-mercantil 0 civil-), que si que acredita- '

ran IVA, pero no estan subjectes a retencio,
Fent exemple d'un professional, perso

na fisica, i una minuta d'honoraris de 10.000
.

pessetes, tenim:
.

.

Honoraris , 10.000 ptes.
Mes 12070 IVA.' .. , 1.200 ptes.

11.200 ptes.
5%IRPF sobre 10.000 50Q ,ptes.

TOTAL A PAOAR ..

s-

••• 11.700 ptes.
_(El cine per cent de retencio s'aplica sobre
els honoratis sense incluir l'IVA)

Sant Dom�nec, 65 BADAlONA T�If. 389 35 '08
JOSEP M. em DACOSTA

Economlsta de
«Servicios de Gestion' Fiscal, S.A.»

.som especialistes en assessorament "

SERVtCKJS '

DE GESTtON fiscal i comotabilitats d'empresarts
FlSCAL,S.A.

-

'

i professionals
'
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Fil a I'agulla

Carlos Gomez Acozar, music

«La gent s',oblida molt de la veritat, per
, ,

tal de mantenir la seva trinxera»

Diuen que, un dia, un trobador precedent de I'etimologia segons Robert Gra
ves, anomenat Carlos G. Acozar, ll va dir amb un cop sec a la seva maquina d'es
criure que deixava, per ara, de ser periodista per f'er-se completament music, i per
tant, sentiitt-ho molt, I'havia de substituir per una guitarra que ja li feia companyia
des de quinze anys enrera. D'aquesta manera, heus aqui que davant del paisatge
entranyable que ofereix la Catedral de Barcelona, va deixar anar les seves «neures»,

-M'han dit que tu cantes al «metro»

-No, no, escolta, jo d'amagototis, res.
AI «metro» no hi he cantat maio On jo vaig
can tar va ser a la catedral de Barcelona i dar
rerament a la «Cova del Drac». Jo, el dia

que em vaig cansar, .vaig deixar la maqui
na, vaig agafar la guitarra i me'n vaig anar

a la catedral, eilloc mes facit un podia tro ..

bar els culpa-bles de com va aquest pais, i
vaig cantar cancons meves i dels altres. Tot
aixo em soprengue: primera, se'm va treure
la nuera; segona, vaig aconsegulr mes peles
que treballant de redactor en cap. Em vaig
senti .. molt mes lliure.

-

-Per que cantes".
-La llibertat esta en la musica. Es un

dels mitjans de comunicacio mes grans que
hi ha, i si, a mes, Ii fots una [letra prou chi
ra que la pugui entendre tothom, no cal res
meso Jo el que faig es musica revoluciona
ria, que es diu. i es que' en aquest pais la gent
no te cultura. Badalona per exemple, 'es una.
ciutat que ...buf!
-Buf...?
-Badalona es una ciutat d'una Incultu-

ra tremenda! Its una ciutatrnolt immoral,
molt de barraqueta, on la gent s'oblida molt
de la veritat per tal de mantenir la seva

trinxera.
-SUpOSQ; que deus tenir unes vies de

soluci6?
-Jo he fet un programs de cultura i

d'ecologia per un partit, fa tres anys, a Ba
dalona. Quan el van veure em van dir: «Noi,
no n'hem tret ni una coma i I'hem aprofitat
per les altres publicacions de -Clltalunya»,

perque era la pera! Se el que es'la cultura
i el que no te Badalona.

.

- Tornem al tema de la musica. Tens
plantejaments artistics, a mes de fer revolu
cio cant ant?

-Ai, quines coses em dius, filla meval
Jo valg estudiar historia de I'art; la meva pri
mera novel.la la vaig escriure quantenia di
nou anys, porto tres novel.les escrites, pu
blicats quinze contes. He tocat tots ,els ge
neres literaris. Per tant, penso que haig de
tenir molt clar el que vull. I qui ho dubti que
em vingui a veure. Jo comenco una peea i
la vaig treballant fins que em surt.

Mira, una vegada se'm va oeorrer una
frase mentre estava a casa d'un amic: «Em

pezo el Mundo y yo no estaba», Amb aixo
,

vaig fer un tango, i el vaig fer alia mateix.

Perque el ser huma el que te es inspiracio i
la inspiracie ve baslcament amb I'ale. Lla

vors, quan tu estas en un grau de lllbertats;
les coses venen soles. Tu dius: «vull fer aixo»

'

i ho fas.
-No t'han dit mai que tens tot l'aspec

te d'un «progre» d'esquerres?
-Soc d'esquerres, Ara aixc) de ser «pro

gre» es una cosa que se'ls deia als d'esquer-
.

,res per dissimular perque era una paraula
prohibida, Evidentment, soc anarquista per

que quan un t� una consclencla plena, es un
tot harmomic, no necessita que Ii diguin el

que ha de fer: ja ho sap. Quan tota la socie
tat gaudeixi d'un mateix nivelJ cultural, per
metra que cada individu es pugui desenvo-
lupar individualment com vulgui.

'

- MARGARIDA FE�RAs

JOAN ARIZA

Ora et labora

Badalena OS' bona
quan la bossa sona!

Ja es ben cert que els diners no fan mai
la felicitat, perc aquell que digue que ajuden
a aconseguir-Ia tenia tota la ra6, i meso 'Dei
xant de banda si la frase es d'origen ltalla,
o es catalana 0 espanyola, veritablement, la
sentencla te els seus arguments com perque
Badalona pugui sonar molt alt. I qui no, so
naria amb dos mil milions?

Eis mateixos. Es questlo de sort 0 de for
tuna, 0 potser la picardiosa casualitat que fa
que hom s'apassioni pels jocs d'atzar. I al
final passa auo que havia de passar ja des
de fa molts anys.

EI barri de Lletla, no precisament molt re
cordat q uan es tracta d' actes a la ci utat, te
el seu resso particular a partir d' ara. La ma
teixa admlrustracle 'de loteria que per Nadal
va fer que arrlbessin cent vint mil ions de pes
setes al barri, ha distribun la fortuna una al
tra vegada entre els veins. Aquesta ocasi6,
perc, ha estat la-definitiva. Era d'esperar. A
la tercera va la vencuda, i ara ja no es trac-

,

tava de cent vint milions sin6 d' una quanti
tat molt respectable: dos mil milions.

Fora que creixin rnes bancs a la zona, que
la gent estigui contenta per la seva sort, com
es natural, i que els agents bancaris estiguin
a t'aqualt per emmagatzemar aquests mi
lions, direm que tota aquesta bona quantitat
de diners ha anat a parar a mans de treba
Iladors, en un barri que precisament no es
malt puixant econornlcament, Si la cos a se

gueix aixi, potser que pel Nadal que ve veiem
convertida la zona de Llefia en una zona re

sidencial. No seria<d' estranyar. 0 al contra
ri, que el barri es quedes buit i hi haques
pisos per donar i per vendre.

I es el que deiem, Badalona es bona quan
la bossa-sona. Es realment trist que nomes
soni el nom quan es tracta de donar una in
tormaclo que en aquest cas es plena de for-
.tuna. Pero les coses s6n aixi. I tot i que es

digui que les males noticies s6n bones notl
cies, aquesta es l'excepci6 que confirma la
regia. lara estic rnes segur que mai que
aquella administraci6 de tletta esqotara les
butlletes pel proper sorteig extraordinari de
loteria. Eis que s'estiraran els cabells, perc,
son aquells que no van comprar cap partici
paci6 quan els I'oferien, i per postres viuen
ben a prop de l'administraci6 atornmaca. Una
altra vegada sera, Salut.

COMPRA,
OR

JOIERIA
PALLEJA
Gompro joles usades

Artlrll, 8 - Tell. 38' 23 15 ..
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Eis badalonins que aspiren a un esco a

'Madrid

Son quatre homes i una dona, 0 una dona i quatre homes, com es vulgui, els que representen Badalona dins ies diferents'Candi
datures per les quais concorren. En el cas de Joan Oller el seu nom es l'unic del Barcelones Nord que figura a la.llista de Conver
gencla i Unio. Per ordre alfabetic, els nostres lectors trobaran una entrevista ambAntoni Barbara, del PCC; Fermin Casquete,
del PSC (PSC-PSOE); Marius Diaz, de la Unio de l'Esquerra Catalana; Joan Oller, de CiU, i Maria Teresa Vila, d'ERC, realitza
des per I'equip ,de periodistes integrat per Jordi Marti, Jaume Valles i Joaquima Utrera.

_

Tots ells' aspiren a seure a escons del Congres dels Diputats. Es tracta de diferents concepcions del que es pot fer des de Madrid
per una comarca com la del Barcelones Nord, en base a cadascun dels programes que recolzen. Tenen en cornu, pero, I'haver
nascut 0 viure a Badalona des de fa molts anys, -en el cas d'Oller, a Sant Adria->, i, per tant, coneixen bastant be el territorl
des de la perspectiva que dona el Iet de treballar a una organitzaclo politica 0 sindical.

'

_.

Eis desitgem molta sort d'antuvi, per tal que les seves veus s'arribin a fer sentir a l'hemicicle del CongresI ales seves comissions
de Treball.

Antoni Barbara,
candidat del P .C.C.

Antoni Barbara es presenta en el mime
ro 13 de la candidatura del Partit dels Co
munistes de Catalunya per la circunscripcio

electoral de Barcelona. Te 40 anys, es casat
i pare de dos fills. Va neixer al mateix Fos
sar de les Moreres, de Barcelona, pero, ja
fa tretze anys que viu a Badalona, ciutat on
s'hi pensa estar «fins que em treguin». Metge
especialista en medicina interna, afirma que
el seu treball «es tambe la meva vocaelo, Ne
cessifo el contacte amb la gent que te pro
blemes». EI doctor Barbara es membre del
Comite Central del PCC i responsable de la
Comissio de Salut. Afirma que «soc molt

disciplinat dintre del partit, i per aixo he ac

ceptat d'anar a la llista en eilloc que m'han
destinat. Com Que no soc supersticios, no
em fa res tenir el numero tretze. Aporto al
Partlt tot el que se, i, naturalment, m'abo
co en el capitol de sanitat. He confeccionat
la part del programa que parla dels hospi
tals, la salut ... tot el que es samtat»,

- De tot el vostre programa, que es el
que considera mes prioritari si ho hagues
d'aplicar ara?

-NosaItres no hem presentat un progra
rna de govern perque som conscients que no,

. guanyarem les eleccions. EI que hem presen
tat es un programa de dinamitzacio de
I'autentlca esquerra, la que defensa els tre
balladors i els fnteressos de les classes popu
lars. EI nostre gran objectiu es assolir el
Front d'Esquerres que ens permeti avanear .

.cap al socialisme. Nosaltres, a Badalona, te
nim tres temes cabdals. EI primer es la lIui
ta contra.I'atur, amb treball 0 subsidi per a

. tothom. EI segon es el dret a I'autodetermi
. nacie de Catalunya i a tenir una republica
federal. EI tercer punt es la lIuita per la pau ..

Una lIuita no tancada pels resultats del re
ferendum sobre I'OTAN. Nosaltes volem la
sortida de I'OTAN, el desmantellament de
les bases i Ia neutralitat activa.

-S'atreviria a fer una travessa dels re

sultats que obtindreu el 22 de juny?
-EI nostre objectiu es aeonseguir repre

sentacio perlameataria. Aconseguir un dipu
tat que sigui portaveu de la democrscla so

cial de base, que faci del parlament la caixa
de ressonancla que deia Engels. EI.ceft es que '

el partit ha crescut, a, Badalona ho podem
veure; hem treballat amb fermesa i els fruits
han de sortir. -J.M.

Fermin. Casquete,
candidat pel PSC
(PSC-PSOE)

tes. La llista dels socialistes catalans porta
el seu nom al mimero 28. Durant la campa
nya electoral participa als actes al costat de
ministres, com Nards Serra 0 Ernest Lluch,
o del president del Grup Parlamentari del
PS0E, Eduardo Martin Toval. L'experien
cia a les reunions ales. fabriques i de dele

gats'Ii han donat certes «taules» i .han fet

d' ell un «rnitiner» que pot estar parlant du
rant molta estona seguida sense quedar-se en

blanc. Aquesta es la tarja de presentacio
d'un home autodidacta que, com bon valli
soleta, parla un castella' excel. lent, «rnasti
cando las palabras», com es diu popular
ment a Castella respecte a una persona que
parla be.

.

Les prioritats que Fermin Casquete i els
seus companys de Ilista es plantegen per a

la coniarca son: «Incidir a una politica
d'ocupacio que faci disminuir I'afur, ja sl-·

gui mitjan�ant una cooperativa, SAL, soeie
tat anonima, etc». Considera que es tracta
de potenciar I'econoniia social. «Aquest i no
altre es el motiu pel qual mes s'ha de treba
liar a Espanya», En segon Hoc, Casquete en

ten que «s'ha d'aprofundir a I'bora de fer

participar els sindicats ales Institucions, com
Insalud, Inem, etc.»,

A peticio nostra s'atrevi a avan\ar una
men-a de travessa, sense xifres, de qums po-

Fermin Casquete es un sindicalista que
ha estat reelegit per cinquena vegada secre

tari general del Barcelones Nord, pel sindi
cat VGT. Va neixer a Valladolid fa quaran
ta anys i en fa disset que viu a Barcelona.
Viu a la, capital catalana, trebal1a a Sant
Adria, pero es mou, politica i sindicalment
parlant, al Barcelones des de fa deu anys.
L'alcalde, Joan Blanch, el presenta fa pocs
dies en un acte electoral com «el nervi cen
tral de la UGT a la comarca».

Va ingressar al sindicat .el 1976, i pocs
mesos despres ho feu al Partit dels Socialis-
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Martus Diaz,
candidat per Unio de

, I 'Esquerra Catalana

den ser els resultats electorals a la comarca:
«El PSC augmentara al Barcelones Nord,
particularmenta Badalona·i Santa Coloma.
De Sant Adria sabem que tradicionalment
es un electorat socialista, pero sempre hi ha
una certa expectaelo».

La inclusio del seu nom a la llista dels
socialistes catalans la interpreta com un re

coneixement de la feina feta com a sindica

lista, la qual cosa no sempre es facil quan
es ve del rnon del treball. -J.U .

Marins Diaz fa a l'actu-i'i.. de regidor del
PSUC i president del Grup Municipal CO
munista. Com hom sap, fou el primer alcal
de democraticament escollit a Badalona. Va
neixer a Barbastro el 1933 i viu a Badalona

,

des de 194�,t: Li agrada presentar-se com a

«simple militant de base» del partit al qual
milita des de la tardor de' 1'958: Pocs mesos
despres d'abandonar I' Alcaldia s'incorpora
novament a l'empresa privada on treballa
com a director comarcal de la .branca de
micro-informatica. Ales darreres setmanes,
Marius Diaz apareix amb un nou «new

look», amb el cabell molt curt i amb �na ca-

cadora de pell de color gris a la moda, que
substitueix I'americana de pana que vestia
abans. '

A grans trets Dial consider a temes prio
ritaris pels quaIs la candidatura d'Uni6 de
l'Esquerra Catalana, en la qual figura al nu
mero deu, hauria de treballar per assegurar
unsalari social i garantir l'ensenyament de
qualitat per' a totham. Lluitar per tal que
s'incrementi considerablement la participa
cio de l'Estat a la hisenda dels Ajuntament,
de forma que l'Administraci6 local disposi
dels recursos que calgui per fer front ales
necessitat tie la poblaci6. «Establir mesures
concretes per acabar amb la contaminacio

'

a Badalona, hauria de ser una mesura priori
taria».

Marius P{al esta convencut que la mi
llor forma d'acabar amb l'atur es preparant
les noyes generacions a consciencia, a l'efecte
que puguin accedir ales feines que mes sor
tida tenen. «Actualment els que no' troben
feina son els no qualiftcats.vfrebatl n'hi ha,
pero per la gent que te estudis i esta encon-

.

dicions de fer-los». Per aquest motiu diu que
«mes important fins l. tot que el problema
de I'atur, veig la necessitat d'elevar el nivell
cultural dels ciuadans».

LA CIUTAT
Quan visita els barris badalonins, 0 quan

els dissabtes va al mercat, expIica que el per
sonal el mira i Ii somriu perque el recorden.
«M'omple de satlsfaccie comprovar que no

hi ha cap mena de rencor ales mirades de
ningu i que puc anar per tot arreu; alguns
se m'acosten a saludar-me». Ni ara ni abans
Marius pial apareix com una persona llu
nyana, te una certa aureola personal que
trenca barreres i el fa apareixer com un ho
me planer i espontani, no gaire politic, pe
ro potser per aixo a alguns' els inspira con

fianca, -J.U.

Joan Oller,
candidat per Convergencia i
Unio

Joan Oller Ivern, candidat numero 21 en.
les llistes de Convergencia i Uni6 al Congres
dels Dipustats. Te 38 anys i en fa deu que
milita a Convergencia. Viu a Sant Adria de
Besos, 'localitat en la qual es conseller de
l'Ajuntament des de 1983. Tarnbe des
d' aqueI1 any es diputat provincial. Actual
ment es subdirector del Departarnent de Ser
veis Socials de la Generalitat de Catalunya.
Des de 1980 fins a 1986 va ser membre del
Consell Nacional de Convergencia Democra
tica de Catalunya. Va estudiar a Madrid
Ciencies Politiques i durant dos anys va tre
ballar a I'Agregaduria Laboral de l'Embai
xada Espanyola a Londres.

Joan Oller defineix el seu programa afir
mant que «vol potenciar la forca intrinseca
de la societat civil en tots els ambits de la
vida quotidiana. EI pais -assegura� no

avancara perque el pare-estat proporcioni la
solucio a tots els problemes. La solucio ha
de partir de la societat matelxa». En aquest
sentit considera que «Ia politica fiscal ha de

reforcar I'activitat economlca. En comptes
d'una politica dessuassoria, hem de poten
ciar el desenvolupament economic. Sense
que aixo vulgul dir que l'Estat deixi de co

brar impostos».
Eis oponents politics, sobretot aquells

que es veuen obligats a rebre les critiques que
eis fa des de l'oposici6 en I'Ajuntament de
Sant Adria, Ii atribueixen una extremada du
resa i, fins i tot, una excessiva utilitzaci6 del
sarcasme en les seves critiques. Oller respon
a aixo afirmant que «una de les recoinana
cions que jo faria als meus adversaris poli-,
tics es que anessin a residir una temporada
a Anglaterra 0 que, en el seu defecte, lIegei
xin la' meva lectura preferida actualment,
que es Tom Sharpe. La ironi a=-afegeix-c
es una de les millors virtuts de I'esser huma
civilitzat» .

Pel que fa als resultats electorals, Oller
assegura que a nivell estatal «els socialistes
no obtindran hi majoria absoluta», i que a

nivell comarcal «es produira un empat en
tre socialistes i convergents, mentre que els
comunistes dubtosament podran mantenir el

.

nombre de vots obtinguts en anterlors con

teses electoral».

Segons Oller, la tendencia de vot en el
futur a nivell de la comarca es dirigeix cap
a un «progressiu estancament del vot socia
lista i d'un augment paral.lel de Convergen
cia, mentre que els comunistes es mantindran
en un segon ordre». -J.V.A.

Maria Teresa Vila,
candidata per Esquerra
Republicana de Catalunya

Maria Teresa Vila es la candidata aume
ro 13 al Congres dels Diputats per la circuns
cripcio de Barcelona del partit Bsquerra'Re
pubIicana de Catalunya.

Va neixer fa 45 anys a Badalona.· Esta
casada i es mare de dos fills. Es professora
mercantil, tot i que ara exerceix com a co

merciant. Es consellera nacional d'ERC i
membre de la sectorial d'ensenyament.

Maria Teresa Vila Sanvicens afirma que
«no soc gens supersticiosa. Per aixo anar en
el mimero tretze em fa fins i tot gracla».
Tarnbe creu que «la composlclo de la IIista
del meu partit ha donat pas a la gent jove,
a la gent amb idees noves. Algunes perso
nes s'han fet un clixe nostre i es pensen que
som un partit de gent gran. Si es miren les
llistes aixo queda totalment desmentit» Ma
ria Teresa Vila afirma que «aquesta vegada
tambe hem posat forca amunt en les llistes
els independents. Aixi que despres dels pri
mers lIocs, que estaven ja triats i buscats,
despres han posat gent de prestigi».

-Quines son les prioritats basiques del
programa que presenteu?
-N'hi ha diverses. Una de les primeres

es aconseguir la Iornada de 35 bores. Tam- '

be volem que hi hagi subsidi d'atur per a tots
els que no tenen feina. Creiem urgent fer una
reforma de I'eitsenyament. Tambe som to
talment partidaris de la provincia unlca: aixi
evitariem la dualitat de competencies entre
les Diputacions i la Generalitat. Creiem tam
be que es un objectiu primordial fer una re-

'

duccio de la despesa publica, principalment
en I'armament. I, es c1ar, no podiem obli
dar la reivindicacle del dret de I'autodeter
mlnaclo.
'-Us atrevirieu a fer una travessa dels re

sultats que ERe pot obtenir en aquestes
eleccions?

-�ixo depen de si la travessa la fem
amb el cor a d'una forma pragmatica. Si la
fem amb el cor, a nosaltres ens agradaria
treure, pel cap baix, uns quinze diputats. Si
som objectius, esperem treure dos diputats
i un senador 0, fins i tot, potser .dos. Del que
estem segurs es que augmentarem el nom
bre de vots. No molt, pero sf un xic. La nos

tra gent es jove, amb valua i coneixements.
Poe a poe la gent ens coneix i sap qui som.
De fet, el no renunciar al republicanisme ens

ha fet una mica de mal. Pero, com que som

consequents, no podem renunciar a.segons
quines coses. -J.M.
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EI nou .local de la Comissaria de
Policia a Badalona

'.

A finals d'aquest mes de juny 0 acomen

carnents del vinent s'maugurara a Badalo
na la nova Comissaria de Policia, que que
da situada al carrer de Guifre. D'aquesta
manera s'abandonara el local que actual
ment ocupa la Policia al carrer de Francese
Macia, i que, amb el pas dels anys, ha anat
quedant anacronic per allot jar la Comiss�ria d'un ciutat de mes de dos-cents mil
habitants.

Per tal motiu yam entrevistar la perso
na que d'alguna manera s'ha encarregat des
d'un principi de la reforma de la Comissa-,
ria i el conseguent trasllat al carrer de Gui
fre. Es tracta de l'arquitecte en cap delSer
vei d'Arquitectura i Obres de la «Jefatura
Superior de. Policia» de Barcelona.

Cornencarem parlant de la historia i el
proces del trasllat, i em digue que «el tras
lado de la comisaria era muy necesario, ya
que ellocal en que esta ubicada actualmen
te es una torre unifamiliar en la cual, sin ser
un edificio adecuado, se han situado estre
chamente las dependencias; adernas, el edi
fico esta .muy envejecido y con grandesgrletas, , "

Quan es van cornencar a fer els trarnits
per ala construcci6 d'una comissaria de no
va planta, 'van sortir diferents problemes,
com foren per exemple la inexistencia de ter
renys en el centre de Badalona, adequats per
la construccio d'un edifici que allotges una
institucio policial d'aquest tipus. Fou ales
hores quan hi hague l'oferta d'un particu
lar, el qual oferia unes naus industrials si
tuades al carrer de Guifre. Un equip de tee-

, nies de la policia visitaren ellocal i estudia
ren la seva disponibilitat per a ser transfer-

, mat en comissaria: «Se acordo la compra del
local, por ser apto para su remodelacion en

comissaria». Ellocal costa quaranta milions
de pessetes, i despres copmencaren les obres,
que un cop finalitzades han ascend it a la xi
fra de cent dotzemilions de pessetes.

Un guany per la ciutat

La nova comissaria tindra unes caracte
ristiques ben especials, i els seus serveis, tant
pel ciutada de Badalona com per la dotacio
policial alla establerta, es veuran millorats,
i no escadusserament migrats, com en la si
tuacio actual de l'edifici del carrer de Fran-
cese Macia.

'

L'edifici, de tres plantes i soterrani esta
habilitat per tot uh seguit de negociats, amb
una linia funcional.

A la planta baixa hi haura els serveis

d'atencio al public, tals com demincies, do
cumentacio, etcetera.

A la primera planta hi haura les depen
dencies de policia, la Brigada Judicial i ga
binets especialitzats del sistema policial.

A la segona planta s'hi instal.laran la
«Sala del 091», els arxius, els Cossos Nacio
nals de Policia: la «uniforrnada» (antiga Po
licia Nacional) i la de «paisa» (policia secre

ta). En aquesta planta tambe hi haura una
sala de conferencies i una sala pel temps
lliure.

A la terrassa s'hi pot instal.lar un gim-
,

nas, degut al paviment flotant que existeix,
la qual cosa fa que l'aigua no hi quedi
estancada.

Al soterrani tambe existeix a l'edifici, hi
estara ubicat el parking per les unitats de po
licia (furgonetes i cotxes patrulla). En rela
cio a aquest apartat, el nostre entrevistat va
manifestar que «el hecho de tener un par
king mejora el servicio, pues alguno de los
coches 0 furgonetas tienen en la actualidad
que venir del parque mevil que el cuerpo tie
ne en la Vemeda, pudiendo asi albergar co
ches de este tipo en, el parking de la nueva
comisaria» .

La visio arquitectonica
Ara que sernbla que Badalona, pel que,

fa a Iii policia, vol millorar la seva visio i
, irnatge arquitectonica, preguntarern a l'ar
quitecte en cap si s'hi havia fet alguna cosa,
o si podia fer algun comentari al respecte de
la imatge que donaria, i ens respongue que
«es un edificio que se vera como un pflsma
blanco que destacara».

Localitzaci6

Pass ant al carrer de Guifre, sembla que
la comissaria de policia s'allunyi una mica
del centre historic de la ciutat, Hoc on ara
s'estava; nero Raimundo Rodriguez ens di
gue que «quiza no este tan al centro de Ba
dalona como la otra, pero desde el punto de

vista policial parece preferible, por haber
mas posibilldad de acceso con' als vias pii
blicas y con los accesos rapidos, huyendo asf
'en parte-del colapso de clrculaclen del cen
tro de la ciudad».

Altres serveis de I'edifici

EI nou edifici estara dotat de diversos
serveis, que milloraran tant la tasca d'aten
cio al public com la del personal de policia.
Del primer punt, direm que s'hi han ins
tal.lat unes rampes d'acces per ales perso
nes minusvalides; s'ha bastit un gran taulell
per l'atencio al ciutada, i diguem-ne una con

sequencia 0 efectes social que es vol evitar
es I'exposicio de les persones detingudes, a
la ciutat en general, com succeeix als veIls
locals, que quan arriba alguna persona de
tinguda, sense voler la veuen tots els vianants
o persones que han anat per algun afer a la
comissaria. Aquest aspecte es veura solucio
nat amb l'habilitacio del parking abans
esmentat.

Quant als avnatatges pel servei policial,
s'han d'esmentar la instal.lacio d'unes an
tenens al terrat que facilitaran les comuni
cacions; el muntatge d'una galeria de tir pels
entrenaments de la dotacio policial, i, en fi,
un complex molt mes espaios que no el que
actualment es fa servir.

EI trasllat

Un problema que podria sorgir seria la
durada del trasllat ales noves instal.lacions,la qual cosa no sera cap inconvenient, doncs
el nostre entrevistat manifesta que «se ha es
tudiado la manera de hacer el traslado, y no
supondra ningun tipo de inconveniente, por
ejemplo a la hora de hacer una den uncia 0
de renovar 0 hacer algun tipo de documen
to, pues el traslado sera inmediato».

Finalment, l' arquitecte policial ens digue
que «la ciudad y el ciudadano va a notar las
ventajas del edificio, con esta reforma que
hemos lIevado a cabo».

Nornes ens resta desitjar que, ara que
posseirem una comissaria de policia com
Deu mana, el tema de la inseguretat ciuta
dana sigui tractat tambe com Deu mana ...

JOSEP MARIA ROJO I PIJOAN

c..ASAnOVAS
AUTOmOBILS
BADALONA

de Brandon Thomas. Adaptaci6 de F. Prada I Paco Martinez Soria.
, Dissabte, 22.30 h. i diumenge, 18.30 h.
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Director: Xavier Alarcon
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Eis efectes de la vaga
de transports ales
Iinies urbanes

Segons un estudi que ha fet el Servei Mu

nicipal de Transports i Circulacio, les vagues
d'autobusos efectuades el30 d'abril i tots els

dimarts del mes de maig, han tingut una di

ferent repercussio en el transport public de
Badalona.

L'efecte es pod ria classificar en tres

grups:
A) Linies no afectades.

B) Linies en que disminueix el passatge.
C) Linies en que s'incrementa 'el passatge

Linies no afectades: L-l (Puigfred - En
ric Borras), B-23 (La Salut - Sant Adria),
B-24 (Bonavista - Metro Glories) i V-J2 (Can
Ruti - Montcadaj.. L�, caracteristica comu

na detotes aquestes linies es el ser perpen
diculars a l'eix de la carretera general. Re
sulta forca curios el fet que la linia B-24 no

experimenti cap increment; aquesta afirma
do no es del tot certa, ja que te increments
inferiors al cine per cent, encara que un di
marts va experimentar un decreixement del
dotze per cent.

Linies en que disminueix el passatge:
B-25N (Pomar - Ronda de Sant Pere) i B-26
(Pep Ventura - Can Ruti). En la B-25N es

degut que es tracta d'un servei nocturn i al

faltar-li l'aportacio de part de passatges de

la BS (nocturna), es la causa d'aquesta dis
minucio, que oscil.la entre un vuit i un vint

i-cinc per cent. En la B-26, aquesta dismi

nucio es mes petita de l'ordre d'un dos per
cent, i la causa principal, es pot imputar a

les lini'es de Transports de Barcelona; de to
ta manera, hi ha un dia que experimenta un

increment del sis per cent.

-Linies en que s'incrementa el passatge:
Son les restants, es a dir: L-2 (Sistrells - Man-'
resa); L-3 (La Salut - Morera), L-4 (Llefia
- Pornar), B-25 (Pomar - Ronda de Sant Pe

re, Barcelona) i B-27 (Lloreda - Oliveras,
Santa Coloma de Gramanet). La L-2 expe
rimentaincrement de passatge de l'ordre
d'un seixanta-cinc per cent diari; la L-3 d'un

quinze pet cent; la L-4, sembiant a l'ante

rior pero quelcom inferior; la B-25 de I'or
dre del trenta-cinc per cent i.la B-27 al vol
tant del cent per cent. Hi ha un parell de dies

que no hi arriba, pero en altres dos el supe-:
ra ampliament.

Les conclusions de tot aixo exposat ei.
.poden resumir tal com segueix:

Hi ha linies que el seu nivell baix de pas
satge. es practicament fruit d'una poca ac

ceptacio per part dels usuaris. Seria el cas

deles linies B-24 (Bonavista-Metro Glories)'
i V-12 (Can Ruti-Montcada).

Les linies que estan en mes cornpetencia
'

amb «Transports de Barcelona» son: B-27
amb la BM (cent per cent); L-2 amb la 504
i 507 (seixanta-cinc per cent); B-25 amb la

BS i 507 (trenta-cinc per cent), i L-3 i L-4

amb la S07 (vint-i-cinc per cent).
_

La coalicln «Converqencia i Uni6» va muntar una caseta de propa
ganda electoral a la placeta que es forma a la crunla del carrer d'Aus

tralia arnb I'avinguda del Marques de Sant Mori, al barrl de Llefia.

.Era sltuada en un lloc qn no molestava n-ingu, sense pisos gaire a prop,
sense que tapes la visibilitat de conductors de vehicles ... Va quedar
acabada de fer dimarts a darrera nora de latarda. I al cap de poques
heres. a la nit, va ser assaltada per uns desconeguts, que Ii van arra-

, bassar les instal.lacions electrlques, van arrencar el taulell, van tren

car els platens de propaganda, van tirar salfumant per parets i terres,
i, per acabar-ho d'arrodonir, hi van fer les sevesnecessltats corporals.

-Malqrat tot, dimecres al mat! es va arranjar el que es va poder
is' h,i va reempendre la campanya de propaganda electoral, 'a carrec

de rnititants del partit. '"
'

A migdia de dimecres, pero, es va culminar la salvatjada. Un grup
d'uns cinc 0 sis xicots, no pas massa joves ja que, segons que sem

bla, tots passaven de vint anys, van arrassar materialment les ins

tal.lacions, de tal manera que nomes hi quedaren alguns suports i,
penjant, alguns plafons dels que formaven el sostre de lacaseta. La

fotografia adjunta es prou iUustrativa de t'estat.en que va quedar la�
caseta de CiU.

'

-

A la tarda de dimecres, no obstant, sobre les desferres -que no

seran pas reccnstnndes-« va seguir la camparrya de propaganda a

aquell sector tan concorregut de la ciutat i on Converqencla hi te torca
tmptantacin. I aix! sequira en dies successius, fins que acabi el perlo-
de electoral.

'<.

'

La presidencia del nostre partit a Badatona. Marta Iralte, va pre
sentar denuncia dels fets a la Comissaria de Policia, iva demanar des

pres al cap de la Guardia Urbana, Gabriel Cardona, que ja que no es.

pot garantir la seguretat tlslca de les instal.lacions, -almenys es tingui
cura d I evitar les possibles aqressions personals que es popuessinln
tentar contra els militants de Converqsncla que alii hi fan propaganda.

Incendiada 'Ia caseta de

Convergencia a llefia

Es fa I'enderroc d'un
bloc dOe pisos

Les dues ultimes plantes del bloc de pi
sos que va quedar a mig fer, Ies obres del

qual estaven paraIitzades des de fa anys, si

tuat al carrer d'EduardMarquina, del barri
de Can canyado, darrera dels Edificis Sant

Jordi, son enderrocades aquests dies. Els tre

balls d'enderrocament van comencar dilluns
alrnati i es basen en un pacte assoIit entre

I'Ajuntament i eis propietaris, la familia

Ventos Mir.

Eis Serveis d'Intervencio en I'Edificaci6,
de I'Area Municipal d'Urbanisme, van arri
bar a un acord amb la familia Ventos, se

gons el qual els propietaris cedien part del
solar de la placa d'Eduard Marquina al mu

nicipi, per tal de fer-hi un espai obert, i .

I'Ajuntament Ii donava llicencia pera cons

truir un bloc d'edificacio de planta baixa i

cine pisos d'alcada. Com que ja s'hi havien
construit set pisos ara se n'han hagut d'en-.
derrocar dos. Ames, segons el pacte, la plan
ta baixa del bloc ha de ser amb porxos, per-

,

que des de I'exterior es puguiveure la futu
ra placa is'hi pugui accedir amb faciIitat.

Aquesta construccio del carrer d'Eduar

Marquina estava paralitzada des de feia
molts anys i era un niu d'escombraries. Els
veins del barri reclamaven I'enderrocament

. total del bloc de pisos, ja que consoderen que

aquell solar situat davant de la rnasia doe Can
Cabanyes ha de ser d'us totalrnent public.
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Els Transports
Urbans de Badalona

tindran nous vehicles

L'empresa TUBLSA, antiga TUSA,
{"Transports Urbans de Badalona, Labo
ral Societat Anonima"), empresa conces
ssionaria del transport public de super
ffcie a la ciutat, tindra nous vehicles d'a

qui uns mesos. En total seran trenta

quatre nous vehicles, que substituiran la
mateixa xifra d 'autobusos veIls. La in
versio global que ha fet .la TUBLSA ha
estat. de tres-cents seixanta-cinc milions
de pessetes, que han estat abonats merces
ala contractaci6 d'un credit ambuna en

titat bancaria, avalat per la Corporaci6
Metropolitana de Barcelona.

.

Els nous vehicles

Els nous autobusos de la TUBLSA s'es-
- .. --·-=-tan"encara"acabam-:de eenstruir-als tallers

que la casa Pegaso te a Matar6. A hores
d'ara es troben en la fase d'instal.laci6 de
fa carrosseria, -i costaran uns vuit milions
de pessetes per unitat.

.

Els nous vehicles seran el model_ mes
nou de la Pegaso. Tindran una capacitat
setanta a vuitanta persones, vint-i-vuit
d'elles assegudes. Pel que fa ala' tecnolo
gia, els trenta-quatre nous vehicle's tindran
tots els avantatges mecanics, que faran
d'ells uns vehicles molt segurs. Tambe
s'ha augmentat la potencia del motor.
Dels cent setanta cavalls que tenen els
models actuals,. es passara als dos-cents
cavalls.

Els nous vehicles estaran pintats amb
els colors blanc i groc, i, possiblement,
s'hi incorporaran mecanismes automatics
pel cobrament del viatge.

.

La carrosse ria dels cotxes estara reves

tida interiorment amb una escuma de po
liureta

. expandit, un material incombusti
ble.

Arnb aquests trenta-quatre nous vehi
cles, la tUBLSA renova bona. part de la
seva flota actual, que en certs 'casos esta
totalment ijesfassada, antiquada iamb un
estat mecanic lamentable,'

La tUBLSA es va constituir en socie
tat anonima laboral despres d'un llarg
proces que va acabar amb l'antiga TUSA.
Amb aquesta eornpra de material sembla
'que

I

la consolidacio de la cooperativa es
total. .

-

JORDIMARTI

l'any 1981 de I'Area de Seguretat Ciutada
na de I'Ajuntament i fou ben acollida per
les diverses escoles publiques i privades de
la ciutat. Enguany han pres part en aquests
cursets uns tretze mil nens, des de primer a

octau d'EGB.
Eis cursos d'educaci6 vial tenen com a

objectiu basic el de donar a coneixer als nens
les normes basiques de circulacio i les
senyalitzacions.

- Lliurament de
diplomes del curs
d'educaclo vial

Dema, dissabte, tindra Hoc el lliurament
dels diplomes d'educacio vial a tres mil cinc-:
cents nens que han superat el corresponent
curs, darrer d'aquest any escolar.

Ales onze en el Pavello Poliesportiu de
Llefia, l'alcalde lliurara dos mil diplomes a

escolars d'EGB. Dues hores mes tard, un ac

te de similars caracteristiques es realitzara en

el Pavell6 de la Plana, per a mil cine-cents
nens. Ambdos actes aniran seguits d'uns fes
tivals infantils com a fi de festa del curset.

Com es sabut, els cursos d'educaci6 vial
son irnpartits per personal especialitzat de la
Guardia Urbana, La iniciativa va sorgir

. Si tlene Vd. problemas con. el
alcohol acuda a ta .Agrupacion
.AlcohOlicos de Badalona, del

Centro Parroqulal de San' JostL
M�rtes y vlernes de 8 a 9 tarde

TERAl

.......... VL\TGE&lREVISTA
. Preus excluslus -pels nos.,.. subscrlptOl'8

OrglnltzlCl6 tknlcl:

"'-= .... I ...T. •

OFERTA ESP.ECIAL
FINAL DEL CAMPIONAT DE BASQUET

ESCOLAR DE CATAlUNYA
A TORTOSA

Animi el seu fill des de Tortosa mateix

---
. PONT OE SANT JOAN --

Revatlla a SALOU f
; -vlslta 81 DELTA -DE L'EBR'E

. Tres dies
II .. ,..,.IIMIIItI: BA�AlONA/SAlOU:
SortIda a Its quatre de Ia tarcia de II�
eIII'AssambIII de cmJunya (davant del Mu
." en cIIrecd6 a Martorell, VlIaIranCa del Pl

neda, Tarragona I Saiou. Resta de II tarcla,
lIiure. Sapar I allatjalilent.

.

n .. ...,..... : Esmorur 1.1'110"" Sor·
.

!Ida cap ai DIIIa de I'� 1* I ruIIlur UIII

campIIU vtsIIIllqIItSt IMrIMID6S pare 111-

turaI, que IIIdou II trMSla en vabcIII. DI�
t(ple Il Deb. Tomada I I 'hotel. Sopar a I'ho-
'tel I lui .. , 1mb coca,

CIVIl I mUsIca Ylu. AIIotjamenI.

14 .. ..., • ....u: Esmorutal'hotel. M�
lIyre 1* I oaudir eIIl'� pII$ ell

SaIou. DInar de comIIl. A I'hen corMnguda,
"'gml 8adIIoIII.

CUB�
•••

LA PERLA DEL CARI8i. CUBA
10 dies I 8 nit�' i PenslO completa!

CIRCUIT: 2 nits Havana - 2 nits Clenfuegos • 2 nits
-

Varadero' 2 nits. m6s Havana.

VISITES INCLOSES:
(·Havana. copa de benvinguda; l'Havana' continental;
Palacio Artesanla; Tropl�nl; una InduWla tlpita 0 un

-

museu. GUAMA, nodTider de cocOdrlls I cAldea rafna•.
CIENFUEG.OS, visita de la ciutat I vlslta a Trlnldad.

DATA SORtIDA: Dlumtn", 29 d. tuny
PREU: 117.900'0, ptes.I'IEU:I .......

..EU ..

IIEVlSTA DE IADAl,DMA: � PREU SUBSCRIPTORS REV.lSTA 'DE BADALONA:
102.500'0 Ptes.

(en ambd6s casos el preu del vlsat es de 1.000', ptes.)
El PREU INClOU: Autocar de lux., nb vi-

:;��:::'c:��!=:'=: Inscriptions i reserves: ViATGES IB�BIA
:1:::'':=:== Mar, 1� - Tel. 389 19.08-

, amb coca • ."..,CIVII I orqutSlri- Gula VI.'ft' am,b ell de cualCCIIIIj)II1yant de .VlIIges l�rI... ..

.

Nou servei d'Edicions Badalonlnes
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•Menu diari .

. ·Alre-- . condicionat
•Menu turistic cap de .

-_. setmana

.

Ja heu omplert el vestre '.

,

full d' empadrunament?.
.

,

""

-
,..

-, -
.. -

Sl es aixl, qracles per la vostra col.laboraclo. Un-bon Padro benefi-
cia tothom i tacitlta la feina del'Aluntament. Si encara no _�h() heu ,let_,
es malt important

-

que ho teu de � pressa.

Si no us han portat el full a casa 0- teniu algun problema per ompllr-
.

lo, a voleu demanar quatsevolaclanment, podeu telefanar al vostre Ajun
tament 0 apropar-vos ales 'seves oficines d'empadronament.

Aluntarnent de Badalona: Tel. 389: 0-1 00 <- _

.J

Oficines d'empadronarnent: Avinguda Marti PUj<rl, 125-127
.

-
,

'

,



Diumenge de la setrnana que ve, dia 22,
seran beneidesunes noyes imatges de la Ver

ge ide SantSebastia, ala parroqiiia de Po
mar.Tli oficiara el bisbe auxiliar, el bada
loni doctor Ramon Daumal. Despres de la
cerirnonia religiosa, que es anunciada per
dos quarts-de- dotze del mati, hi 'haura una

ballada de sardanes, a-la placa que hi ha da
vant del temple; interpretada per la cobla
«La Principal de Collblanc».
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Excursio a La Fuliola

L'Associacio de Veins del Centre ha or

ganitzat una sortida a La Fuliola, de I'Ur
gell, per tal d'assistir a la Festa del B-atre,
tan tradicional en aquella poblaci6 situada
al bell mig de la zona 'cerealista de Catalu
nya. L'excursio es fara el dia 13 de juliol,
i se sortira a les set del mati, per tornar a

Badalona al vespre. Es pot demanar rnes in-
formaci6 a la propia entitat organitzadora,

.

carrer de Sant Pau, 13-pis. Tania Rodona sobre els Paisos .

Catalans

Festival de la Caneo Catalana

Aquest diumenge; dia 15,.a les sis de lao

tarda, allocal del Circol Catolio, el Club Ri

maia presenta elSe, Festival de la Carico Ca

talana infantil i jovenil. Hi participaran les
-

. cancons finalistes de Terrassa, Barcelona,
Mataro, Arerrys de Mar, Tiana, Montgat,
.Sant Adria i Badalona. Les caricons que es

presenten sori fnedites, tant pelque fa a la

rmisica com a la lletra.

Festa
-

a Pomar �-

La capta de hi Creu Roja

Segons ens ha comunicat el president de
l' Assernb- I de. Badalona de la Creu Roja,
a la celebraci6 de la Festa de la Bandereta
que va tenir lIoc el dia 31 del mes de maig
darrer .es va recaptar la quantitat total de
tres-centes seixanta-cinc mil pessetes.·

Dintre dels actes programats en motiu de
la celebracio de la 'le, Festa Nacional dels
Paisos Catalans a Badalona, per avui ales
vuit del vespre hi ha prevista una Taula.ro
dona sobre el tema «Paisos Catalans, para
digma de futur», en la qual hi parlaran Fran-

. cesc Ferrer,' autor de .«Peisecuci6n politica
de la lengua catalana», i Josep Guia, autor
de «Es molt senzill digueu-li Catalunya». En
sera moderador Joan Manuel Cubilla i Vi
la. Sera a la sala d'actes de l'Orfe6 Badalo
ni, al carrer del LIe6, 21.

Nota d'agraunent

La Junta actual del Gremi de Perruque
ries de Senyores de Badalona i Comarca do
na les mes expressives gracies a tots els as

sistents a l'acte que se celebra el dilluns dia
.

9 de Juny, en elRestaurant «La Donzella de
la Costa», en homenatge al senyor Julia Gar
cia i Marti, -anferior President del Gremi.

Hi assisti un nombrosgrup d'agremiats
i -arnics, com tambe els Presidents dels Gre
mis de Barcelona, Club Artistic, Manresa,
Sabadell, Matar6 i Perruquers de Senyors de.

Badalona, entre d'altres.

L'homenat, : rebe grans mostres d'afec
te, aixi com diferents obsequis.

rtl EL'CUPO DELS'CECS

l.&J .

UNA HftTILESA DE:

O.N.C.E.sA��
S.nl Anll"lI. '7 - IAOAlONA

. Numeros premiats:
Dia 9, dilluns, 0.156; dia 10, dimarts..

4.683; dia 11, dimecres, 6.863; dia 12,
dijous, 9.342.

Carrer del Mlr; 61
• Lents 'de contacts
• Aparells per 1',OIda
tenlm obert ets dissabtes':

URGENCIES
-CENTRES SANITARIS
Hospital municipal
Dispensari Pomar
Dispensari Sant Roc
Urg�ncles S.O.E.
Ambul�ncjes Creu Roja
Ambul�ncies La Pau

3894000
39502 54
388'13 40
384 00 65
384 5900
395'51 61

SEGURETAT
Policia - Urg�ncles
Gu�rdia Urbana - Urg�ncles
GU�rdia Urbana
Comissaria de Policia
Gu�rdia Civil
Gu�rdia .Civ.iI - Urg�ncles
B�m:�ers .

091
092

38933 '04·
387 04 47
38402 53
874 11 ·00
388 00 80

SERVEIS puiLicS
.

FECSA, avaries '384 00 08-241 5200
Catalana de Gas, avaries

.

384 31 00
AigUes, avaries 384 50 12
,RENFE, InformaclO 322 41 42
Estat carreteres 204 22 47
Transports comarcals 237 45 45
Correus' 384 34 '52
Hora exacta, informaci6 093
I nformaci6 meteorolOglca 094'
Noticiari R�dio Nacional 095
Informaci6 esportiva 097

TAXIS
Parada carrer del Temple
Parada Cine VictOria

.

Parada placa Pep Ventura
Parada de la Salut
Servei

.

permanent

·384 63 62
384 6706
387 39 46
387 88 92
387 10 00

FARMAclES

Avui divendres, Aguilar (Francese Lay
ret, 83) i Pena (Avinguda Marques de Mon
troig, 207); dissabte, Mensa (Pau Piferrer,

. 82) i Valls (Coli i Pujol, 156); diumenge, Gui
ton (President Companys, 45-49) i Castells
(Pau Picasso, 22)"; dilluns, Blasco (Figueres,.
1) i Monguio (Francese Macia, 94-96); di
marts, Bach (Enric Borras, 29) i Casals (Lon
dres bloc 1, tenda 2).

S'ANTORAL

Avui, divendres, Antoni de Padua, Fan
dila i Aquilina; dissabte, Eliseu, Oulncia, Fe
lix, Rufi i Digna; diumenge, XI del temps or
dinari, Maria Micaela del Santissim Sagra
ment, Benilda i Bernat de Menthom; dilluns,
Joan Francese de Regis, Amelia, Quirze i Ju

I,ita; dimarts, Manuel; Sabel, Ismael i R�inier.
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En la Festa Nacional dels Paisos Catalans

Si el vot fos tal com cal •••
Si el vot fos tal com cal, nosaltres, des dels Paisos Catalans, podriem prescindir dels

lamentables exercicis d'oportunisme electoralista, podriem ignorar aquestes difereneies que
queden ja en el regne gairebe imperceptibles del matis i, sobretot, si el vot fos tal com cal,
ens en podriem rlure.d'aixe que se'n diu estil, imatge, atmosfera, perfum ...marqueting
electoral. lsi aixe ho poguessim fer, quan votesslm, tambe fora possible posar cada cosa

en el seu 1I0c.
'

,

Aleshores el nostre vot, sense por, sense ingnorancia, sense cap c1asse de manipulacto
aniria dirigit impacable -a favor 0 en contra, segons el cas- d'allo que mes interesses
en cada moment al nostre poble.

Vegue, si no" quin fora el resultat d'unes eleccions com aquestes, en les que el vot fos

tal com cal. '

..

Divisions territorials, politiques i

economiques

'Des de comencaments d'any, al Princi
pat s'ha agreujat la polernica que ja existia
a l'entorn de I'estructuracio de l' Area Me

tropolitana, amb el telode fons de la divi
sio territorial del Principat.

'Els interessos politics en joe son molts

(i mesquins), i molt petit l'interes d'estruc

turar el territori d'acord ainb la cultura pro

gressista catalana, bastant definida sobre

aquest tema.

mteressos electorals, pressupostaris -

qui remena mes cireres-, amanits amb re

ferencies ideologiques aigualides, son el re

rafons del debat.

Dones be, en aquest panoraina, i tenint

com a fons els limits d'una Constitucio cen

tralista, la inoperancia del parlament i, so-
'bretot, la perdua de dinamisme dels movi

ments populars (entre els quaIs el dels pro
fessionals que abans eren progressistes), no
saltres votariem a favor dels qui ens expli
qucssin que el debat sobre la divisio territo-

rial ha esdevingut, quasi exciusivament, una
baralla per a controlar mes recursos econo

mics, arees de poder i vots. Tot aixo reves

tir d'ideologia barata per part de cadascun

dels contendents.. .

Nosaltres votariem en contra dels respon
sables municipals -enamorats de la metro
poli novaiorquesa-> que des de la seva arri

bada als ajuntaments han anat articulant al

seu entorn i al del Projecte de la Barcelona

Olimpica, quelcom semblant a un pensament
de defensa a ultranca de la metropoli, dels
avantatges de la gran ciutat i de la conve

niencia d'estructurar-hi Catalunya al vol

tant, bo i sabent que aixo suposa augmen
tar el desequilibri economic, i huma entre

l'area barcelonina i la resta. Pero els inte
ressos del capital manen ...

I a principis de l'any que ve, quan sem

bla que es debatra el Projecte al Parlament,
nosaltres votariem a favor dels criteris co

marcals d'en Pau Vila; com a punt de par
tida aquella divisio territorial elaborada, de
1931 a 1933, per un equip que ell dirigia, i

posada en practica en 1936, fou el fruit de

diversos treballs exhaustius d'enquesta, ba-
, sats especialment en les habituds socials de

la poblacio ..

••• 1nforma

Sabre las ventajas de estudios de Peluqueria y Estetica en nuestros Centros.

Nuestra experiencia. junto al consider-ado como' uno de los mejores peluqueros
del rnundo. LLONGUERAS, nos permite tener una vision de la peluqueria muy

.

particu lar.
'Nuestros sistemas son de sequimiento del alumno, putir defectos, superar

dudas y ponerle al dia tecnicarnente.
Nuestras profesoras continuamente supervisan tus trabajos.

Cursos de 3 mesas

Intormate en eaSaH,(JOa
Arnus. 6 - Tel. 384 13 13

Hi havia diverses idees que dominaven

en aquesta configuracio:

• El mereat en el qual compraven 0 ve

nien els habitants d'una area.

.'A quina comarca pensava que perta

nyia la poblacio de cada municipio .

• La possibilitat de desplaear-se, amb els

mitjans habituals de l'epoca, des del poble
respectiu a la capital comarcal, i de tornar,
,en un sol dia.

'

• Establir un nombre no exeessivament
de demarcacions comarcals que mantingues
sin un cert equilibri, pel que fa a la quanti
tat d'habitants, 0 que, si mes no, elterritori
compensi la diferencia.

• Reagrupament de diverses eomarques
en organs territorials i administratius inter

mitjos entre les cornarques i la Generalitat.
Aquestes serien les Regions 0 Vegueries.

AI Pais Valencia

I aixi ho aniriem organitzant, a casa nos

tra i arreu.
Per exemple, els companys de Valencia

ens expliquen que'd protagonista de I'orde

nacio deillit del Turia, a la seva ciutat, fou
un arquitecte monumentalista, en plena fa

rna, que va concebre l'espai com si fos un

solar sense cap connexio amb els barris que
I "envolten. Justament un espai que teniaja
un us tradicional, perpart del poble de Va-

.Iencia. Avui, ni el projecte d'en Bofill es el

que era, i el parc del Turia es objecte de to

na mena de movirnents especulatius, ten

dents a.la seva privatitzacio. Incoherencia.
mans provades, tot plegat faria que -si el

vot fos tal com cal- nosaltres votessim, na
turalment, a favor dels qui, a Valencia, cri
den ara mateix: «Volem Verd».

I aixicoritribuiriem a posar en el lloc que
es mereixen els resposanbles que, en el Pais
Valencia, la vida politica oficial sigui tan
avorrida, inodora, incolora i insipida. Pero
no tant, doncs te una fragancia espanyolis-
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Guanyar-los en les urnes, en el terreny que
millor controlen, no podia ser. Guanyar con
tra el noranta-cinc per cent 'de l'arc parla
mentari i dels mitjans de comunicaci6 pu
blics i privats, hauria estat tan positiu com

anormal. I, a desgrat d'aixo, hi hem estat

a la vora.

Ningu no pot negar que el moviment pr
la pau i contra I'OTAN ha aconseguit de

prendre una enorme forca social i que la se

va acci6 ha establert les arrels d 'una cultu
ra neutralista, contraria als blocs militars,
hostil a la cursa d'arrnaments i al militaris
me, entre centenars de milers d'homes i do- '

nes a tots els indrets dels Paisos Catalans i

de l'Estat Espanyol.
Si fessim cas del botiflers, pel que fa als

.resultats del referendum, a 'Catalunya no hi

hauria hagut vot contrari a l'OTAN: el «no»
seria una censura a la gesti6 del Govern, sen
se que impliqui, en general, una actitud anti
OTAN. EI «si», en canvi, en aquesta inter

pretacio, sl que seria un sf a l'OTAN. En

conclusio, els 1.415.000 vots «no'» de Cata

comencar, citem el problema de la legalit- lunya es reduirien, per exclusi6, a poe mes
zacio de la documentacio, que avui es fa de cent mil, que son els qui haurien votat de
molt difcil d'aconseguir, fins i tot els papers debo contra rOTAN.

provisionals d'acollida dels refugiats. Els es ' Enfront d'aquesta pro-otanica interpre
molt dificil d'obtenir l'estatut de refugiat po- . tacio, que es compagina molt malament amb
Iitic i viuen en constant amenaca d'expulsio aquella mas iva manifestaci6 contra en Rea-

.
del terri tori frances. gan, que tothom recorda, sembla mes rao-

Despres, el problema de la feina. No es nable considerar que, si be no tots els «no»

pas una bona epoca per a Catalunya Nord. son vots contraris a l'OTAN, tampoc tots

Els mateixos rossellonesos tenen problemes els «si» s6n vots favorables a I'Alianca
per trobar feina, i per tant encara es fa.mes Atlantica, i si, possiblement, vots favorables
dificil per a un refugiat i sense documenta- a n'en Felipe Gonzalez 0 destinats a allun-
cio. Si aconsegueixen un treball, sempre es yar els terrible's perills amb que ens amena-

en feines de les pitjors, com collir melonso cava el Govern.
,

raims, feines mal pagades, no assegurats... EI que sembla inqiiestionable es que a

Tot plegat fa que sovint passin miseria i ha- Catalunya hi ha un estat d'opinio anti-

gin d'administrar-se amb comptagotes, so- OTAN ampliament majoritari.
bretot si considerem l'alt nivell de vida i el Altrament, a Valencia es va perdre per
cost dels artcles de primera necessitat. I en- un marge relativament curt, sensiblement
cara afegim-hi les dificultats per obtenir al- rnes curt que la mitjana estatal, pero es a

guns medicaments, que a l'Estat Frances no Alacant on la diferencia a favor del «si» ha
es donen si no es a traves de la Seguretat resultat sorprenent. Ales comarques del cal-

Social. cat i de la joguina ha estat en alguns casos

Aquests s6n nomes uns quants dels pro- de quatre a un. Les pressions d'alcaldes i

blemes que els afecten.
.

consellers insistint que es podrien perdre to-
tes les exportacions, sobretot als USA, en va
ren resultar decisives, Son comarques on eis
darrers anys ha crescut l'atur i que efectiva
ment tenen les exportacions amenacades, pe-

,«Montigaia pel poble»

ta i un fons blc. I si resulta insipida per a

aquesta .majoia, a la qual ni li ja ressolt, ni
Ii ha llevat res, no esta mancada de sabor per
aquells que, com els lIauradors 0 els obres
de Sagunt, han pogut tastar les actuacions

de la Generalitat Valenciana,
Els del Pais Valencia ens fan saber que

criticar l'obra de l'anomenat Govern valen
cia no valla pena. Es mes util i eficac trac

tar directament amb l'amo i ficar-se amb en

Felipe. Per exernle, el govern real, que viu
a Madrid, diu que s'ha de tancar lasidenir
gica, i en Lerma oficia d'eseolanet d'amen.
Per que, dones, perdre el temps?

A les Illes

A les Illes votariem a favor de tot el que
son i representen els qui es varen posar con
tents, el passat dia 4 d'abril, al solidaritzar
se amb els petits pagesos de Mallorea, que
es llencaren al carrer i varen ocupar una de
les carreteres principals de l'llla, la de Pal
ma a Manacor. I de la mateixa manera que
la Unio de Pagesos de Catalunya i la Unio
de L1auradors del Pais valencia -gent se

cularrnent explotada-, varen reivindicar es
tar presents en els organismes de decisi6 i
consulta de la Comunitat Economica Euro- ,

pea.
Si el vot fos tal com cal, a les Illes ens

treuriem de sobre el Govern Autonom d'Ali
anea Popular, carregat de funcionaris amb
demincies de corrupclo, dins de les seves

Conselleries, com es el cas de la d'Agrieul
tura.

Si, a les Illes, on els neo-franquistes ens

estan donant motius, per a que sortissim al
carrer eada dia, si poguessim.

I a Catalunya Nord

Tambe votariem a favor dels qui, quan
pensen en el Rosello, es recorden dels refu
giats politics catalans, que potser no es fan

�entir tant com d'altres, pero que pateixen
Igualment situacions d'extrema duresa. Per

,II'OTAN?

No cal dir que votariem en contra de
I'OTAN: ja ho hem fet. Pen) era diflcil. (Passa a la pagina segiient)

I ntormatlca en 48 horas

Curso intensivo de
verano

Horarios compatibles
con sus actividades
Tel. 384' 07 92

- - --- -- �--- _--.. - .....

can la presentacion de este vale, y solo
durante este mes, obtencra un interesante

Oto. al matricularse en cualquiera de"
'

nuestros cursos.
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ro no precisarnent pe ria sortida de l'OTAN,
sin6 per altres factors.

En qualsevol cas, no podem ni volem
considerar.legitirn el resultat que en Reagan
i en Felipe han obtingut com tots sabem.

Les seves bases i la nostra
Mediterranla .

L'agressi6 contra Libia, tants cops arne

nacada, ha esdevingut una realitat. Ronald
Reagan, al final, no es nornes un bocarnoll
sino tarnbe un imperialista agressiu i peri
lI6s, que ha dut la guerra al Mediterrani, a

les costes del nostre mar, com qui diu a ca

sa. L'ignorninios atac contra Libia ha pale
sat un regitzell de coses, que si durant la
campanya del refrendum podien sonar, a al
gunes orelles exquisides, com a dernagogia,
els fets s'han encarregat de palesar, ara, que
s6n brutalment reals.

En primer lIoc, el caracter terriblernent
agressiu i, fins i tot, assassi, de I'irnperialis
me nord-america i el poe cas que fa dels seus

suposats aliats -m�s aviat subdits=-, arreu
de l'Europa occidental.

.

Tot fa. pensar que el Govern Gonzalez
-els mateixos que s'encarreguen que el vot
no sigui com cal- coneixen els plans ian
quis i sabien l'us que en farien de les bases.
Tant s'hi fa que aquests plans nQ els fessin
felicos, com han declarat. La realitat es que
s'han dut a terine i que el Govern espanyol
no ha estat capac de denunciar-los i, molt
menys, d'impedir-Ios. Quelcom que, ames
de reflectir la seva nul.la capacitat de ma

niobra de l'OTAN i la mena de «seguretat»
que nosaltres proporcionern als USA, con
verteix el Govern Espanyol en cornplice i en
cobridor dels bombardeigs.

Nosaltres podem dir que aixo ens d6na
la rao de tantes i tantes coses dites en la cam

panya del referendum. I aquesta '�a6 exigeix
i legitima les accions de protest a ide solida-

/ 00
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La policia a la placa de Trafalgar

ritat amb el poble libi. Un pais vei dels Pai- gua i la naci6 comunes aCatalunya, al Pais
sos Catalans que, despres d'esser victima de Valencia i a les Illes. Votar tambe contra
les bombes, ara 'es objecte .de l'odi racista aquests que es desplacen expressament a Va

que invariablement destil.len les podefosis- lencia, per a fer un miting i el fan ... en

simes agencies nord-arnericanes d'inforrna- castella.
ci6 i noticies. .'_ -Aixi ho veiem nosaltres, una gent que,

De manera que, si no volem que el mar comptant . amb la possibilitat que desenca
que ens uneix amb el poble de Libia- esde- denin 1a guerra nuclear 0 que', senzillament,
vingui un mar de llagrimes, 'on campicom' es produeixi una fuga radioactiva a Asco 0

vulgui la VI Fleta USA, cal que. votem no- Vandellos, abans que poguem aturar-les, es
vament a favor de bi solidaritat interna- tern pro fundament preocupats, no nomes pel
cional. rise que sabem que tenim de morir efectiva-

ment, sino tambe per la 'por que ens- fa que
ara mateix algu estigui comptant amb la nos

tra col.laboracio per a tornar a matar.
Precisament per aixo, perque la situacio

_

es dramatica, el moviment nacionalista ha

d'acceptar que allo seu, ara per ani, es la re

sistencia, paraula gastada pero no menys ex

pressiva, quesignifica almenys tres coses:

La primera, que la recuperacio de la llui
ta nacionalista ha de fer-se malgrat aquesta
autonorhia de tercera, que ara patirn, plan
tejant claranient la qiiesti6 d'altres instltu
dons proples, lligades a les des la resta de
Paisos Catalans.

La.segona.que noes amagant els senyals
d'identitat com s'avancara,

.

I la tercera es que no hi haura.recobra
ment nacionalista sense una recuperacie de
la lIuita social en el seu conjunt, sense un na

cionalisme que s'imbriqui amb e1 sindicalis
me, l!ecologisme, el feminisme o l'antimili
tarisme. (L'anti-militarisme necessari, en

una epoca com aquesta, en la quill creixen
les llistes dels nois morts durant el servei rni
liar; alhora que tambe he fan les-dels crimi
rials de guerra; alguns dels quaIs aconseguei
xen, fins i tot, guanyar eleccions en- paisos
molt democratics i molt europeus.ipero on

_ el vot tampoe no es tal com cal). ·1 per tant,
sense que aquests moviments no facin tam

be seves les quaire barres .

Cap' el bastiment d 'un projecte
nacional cornu
Any rera alloy, ja en fa set que a Badalo

na anem manifestant la nostra voluntat de
desenvolupar i reforcar els lligams entre tres
pobles que compartim la mateixa llengua i
una voluntat desigualment desenvolupada,

-

pero creixent, de bastir un projecte nacio
nal cornu: el dels Paisos Catalans.

A Badalona, on nosaltres i els nostres
amics seguirem sense poder mirai impassi
bles els disbarats que fan i volen-fer amb
Montigala, amb la Placa de Trafalgar, on
la repressi6 i la preso es fan servir encara per
fer callar als qui s'hi oposen. Preso, presons,
on rebels, «punkis» i rnarginats de tota me
na, al costat de lluitadors independentistes,
segueixen patint tortures conegudes i d'al-
tres que- no ho son tant. _

Si el vor fos com cal, nosaltres aia po-:
driem lliurar-nos del mu�tatge. Heus aqui
el problema: lliurar-nos-en. ..

La. recepta de reslstencla ri'es' elemental-
i .primerenca. Pero resistir comenca pe no

acceptar el joe que .ens imposen, no fer priri-..
cipal objectiu el ficar-se com sigui en unes

irtstitucions que estan fetes per assimilar-nos.
Resistir vol dir «votar» com cal contra

els .qui ens volen amagar la unit at de la llen-

. RAMON'BILBENY, JOSEP ROVIRA,
FRANCESC RIBOT, JOAN MANUEL

CUBILLA, CARLES FORNOVI,
ELENA -'SUNOL, FltANCESC ARNAU,

JOAN-SALLAS, NURIA SALA,
MARIBEL SALVANY, JORDI PORTA,

lOAN SOLER, JOAN SANSA,
MEMBRES DEL SECRETARIAT

PERMANENT DE LA FESTA
NACIONAL DELS PAIsOS

CATALANS
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Z 625 42 COL.LEGI INMAaJLADA Y SAN FC· AV CARITG· ESO LEPANTO
'
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173 9 29 A K2;Z' 729--- 30 COL.LEGI SANTISlMA TRINIDAD -SANTIAGcr_-----------�·FS?--3&?lI8S4
174 9 29 L Z:. 794 34 COL. LEGI SANTISlMA TRINIDAD SANTIAGO 49-57 3874S54

g� :-;� �-- ----�����,'-----' 1� � �����::�L -��RE��IG--------Mf!---i���-��
177 9 32 A . Z 865 46 C.P. FELIU I VEGLES SIRIUS 2-A .3871241

178 9 33 A KZZ 642 30 COL.LEGI MARIA WARD GRPNlNA SIN 3872898

179
.

933 L ·Z 806 41 COL.LEGI MARIA WARD"
-.- ... -..

GRAVlNA--'-- -----·---·--::-�----S/N�:_--387289S.
180 9 34 A KIZ 988 36 C.P. RAFAEL CASAl'«)VA GUASOi 80 3879658 '

181 9 34 L Z 1217 41 C.P. RAFAEL CASANOVA GUASCH. 80 3879658

lac
-

9 35 A K-iz-'
- - - -

1069 27 C.P. -MARGARlOA XIRGU-
---.

AV OR; BASSOLS'-- --"-:62"70---"977750

183 -9 35 L Z 1245 35 C.P. MARGARIOA XIRGU AV OR. BASSOLS 62-70 39771s0
1� 9 36 A Z 1138 47 C.P. MARGARlOA XI'RGU AV OR. BASSOLS 62-70 3977750
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.
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-.- ---.---- -20�--·--- 39701112
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-
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-.
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--- .. -= ---------·1"7----- 39837.35
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-
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202 9 52 A Z 851 42 C:P. ANTONIO BOTEY AV. OR. BASSOLS 77-A 3872589

203 9 53 A Z 1110 46 C.P. ANTONIO BOTEY AV. OR. SASSOLS 77-A 3872589

204 9 54 A Z 1032 42 C. P. FELIU I VEGLES SIRIUS 2-A 3871241

205 9 55 A Z 932 65 C.P.SALOOMERO. SOLA AV M,. MONTROIG 178 3976150

206 9 Sh A Z 644 35 C.P. FELIU I VEGUES SIRIUS 2-A 3871241 ,

57173 2870



EI rostre del Deu revelat per Jesucrist es perd6 i miseri
cordia. Davant de la manca de fidelitat de t'tiome, davant del
pecat, Deu reaciona essent fidel i vencent al mal amb el seu
amor.

Deu perdone. Pero a nosa/tres ens costa. Ens sap greu
. que motts errors aliens quedin sense ceetu; Tenim una gran
capacitat per a iutier. I molt poca per a perdonar.- J.B.
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.Informaclo
L'editorialista del setmanari «Catalunya Cristiana» toea un

.

punt que en aquest temps de la comunicacio, de les relacions so

cials, es molt interessant. Ve a dir que en l'Esglesia els serveis
d'informaci6 no rutllen com caldria. Manca l'agilitat. La noti
cia ens queda a les mans, es «refreda», i es difosa quan, moltes
vegades, altres coses ja ens han «divertit»' (en el sentit de des
viar la nostra atenci6). Hi ha una tecnica periodistica que arra

eona inexorablernent allo que no es rabiosament actual: el que
no es calent, d'aquest instant, ja no interessa. L'editorial fa re

ferencia concreta a la publicaci6 de la darrera enciclica papal,
titulada «Senyor i vivificant», dedicada a l'Esperit Sant.

Larnenta el que s'ha observat en aquest cas, com en d'altres
ocasions. Mancad'agilitat per a donar a coneixer d'una mane

ra solvent el contingut d'aquest important document. Com sem

pre la premsa diaria ha servit la noticia segons la tecnica d'uns
titulars que apunten a un judici critic sintetic, ordinariament afec-

. tat per la ideologia de l' organ de premsa; segueixen uns cornen

taris que, si no fan la feina de desinformar-nos, serveixen ben
escassament l'objectiu desitjable de «saber de que va», en el cas

que es tracta. Per aqui es per on ens arriba 1a noticia «calenta».
Per constrast, s'evidencia que l'aparell informatiu ec1esial no uti
litza els mitjans covenients per a complementar 0 corregir, si cal,
el servei informatiu dels diaris, amb I'esperit d''objectivitat no
exempt de sentit critic que prestigiaria l'acci6 de l'Esglesia en

aquest camp.
Certament que arriben a la base eclesial, informacions d'un

notable valor periodistic, que serveixen eficacment l'objectiu de
ser resso de la veu del'Esglesia. PerC) aquests serveis ja no cauen,
-certament, moltes vegades, en aquella «zona calenta», immediata
ala «noticia», que es la que causa mes impacte. Els diaris, amb '

intencions molt diverses, la cobreixen. I molts cristians, s'ha de
dir, viuen exc1usivament «de paper de diari». Lamentable. Tambe
s'ha de dir -s'ha 'de dir tot- que entre els cristians mes cons
cients hi ha un sent it cada dia mes desvetllat d'aquesta necessi
tat -d'estar informat com cal. Objectivament, ponderadament,
amb solvencia,

'

l,Com atendre aquest anhel, en l'Esglesia diocesana, en la
local?

Diguem tambe que es del tot convenient que el cristia no vis
qui sense contacte amb el paper de diari. Pero en el si de la co
munitat de fe s'ha de sentir acompanyat d'uns mitjans de co

neixement que el situm correctarrient en un punt de referencia

que l'alliberi de l'esclavitud al paper de diari, i el mantingui dis
cernidor ,- crttic.'

Recentment sentiern dir al nostre bisbe, el cardenaLJubany,
que els agents actius de la pastoral, 0 sigui, de la missi6 de I'Es

glesia (i tots som «agents actius», perque en ella tots els cris
tians tenim missi6) havien de prestar molta atenci6, per a la s�
va formaci6, a l'estudi atent dels documents del Magisteri. Es
evident que aquest ensenyament magisterial -procurat a nivells
diferents, potser si-- ens conve a tots ...

,

l,Que caldra fer, doncs, per a corregir la pesantor dels rneca
nismes inforrnatius de l'Esglesia en l'era de les velocitats

supersoniques?
JOSEP Ma·RIERA I MILA

La Noticia

I digue Jesus a la dona pecadora: Et s6n pe
ronats els pecats. Els qui eren a taula amb ell

comenceren a dir-se interiorment: iQui es
aquest que fins perdona pecats?-

Lluc 7, 48-49

Esglesia de Jladalona
CARITAS DE BADALONA.- Eis representats dels grups de Ca
ritas parroquials i de les Conferencies de Sant Vicenc es reuneixen
trimestralmerit amb els assistents socials per a impulsar i coordinar
aquest servei eclesial.

La darrera reuni6 tingue lIoc el dia 26 de maig. Es paria de la
convenieencia de crear un fons cornu interparroquial per tal d'aten

.

dre els cassos de necessitat que superen les possibilitats de la propia
parroquia. El fons de la «Campanya contra l'Atur» que existeix des
de fa tres anys podria restar independent 0 be fusionar-se amb el
Fons de Caritas interparroquial. Tambe s'estudia la viabilitat de creat:'
un menjador per a persones 0 families en extrema necessitat.

Per tal de coordinar millor les ajudes s'han homologar els fit
xers de cada parroquia i s'ha creat un fitxer centralitzat a la secre

. taria de la coordinadora de Caritas de Badalona.

ELS GRUPS DE CATEQUESI D'ADULTS.- Els representants
dels grups de catequesi de reflexi6 cristiana de les parroquies i co
munitats de Badalona-Centre s'han reunit per a intercanviar les se

yes experiencies i promocionar .aquest camp de l'acci6 catequetica
de l'Esglesia que es.prioritari.

El Departarnent d'Adults de la delegaci6 diocesana de cateque
si de Barcelona va 'presentar el resultat d'una enquesta que es va

fer per a coneixer la realitat de la catequesi d'adults i, al mateix
temps, vapresentar les linies d'acci6 d'un proces catequetic amb
els adults.

L'assistencia fou molt nombrosa. S'acorda de formar el curs vi
nent grups d'adults que iniciin un proces catequetic, tenint com a

pauta I' «itinerari de la fe», publicat pel Secretariat interdiocesa de

catequesi de Catalunya:·
I

NOVES1MATGES PER L'ESGLESIA DE POMAR.- A la pa
rroquia de Porriar fins ara no hi havia cap imatge de la Mare de
Deu -ni del patro .Sant Sebastia, i era un desig de la comunitat pa
rroquial que es poguessin venerar en el temple. Ara s'ha pogut fer
realitat aquest desig, gracies a l'esforc dels feligresos i simpatitzants.
Les imatges s6n de talla en fusta policromada, obra del prestigi6s
escultor barceloni Josep Ricart, i d'una gran qualitat artistica. Se
ran beneides el proper diumenge, dia 22 de juny, a dos quarts de
dotze del rnati, en la celebraci6 de l'Eucaristia dominical que presi
dira el Rv. doctor Ramon Daumal, bisbe auxiliar de Barcelona.

Despres, a -fora del temple hi haura una ballada de sardanes,
interpretades per la cobia «La Principal de Collblanc», per tal de
celebrar la solemnitat.

No s'enten res de /es notteies que ens
han arribat d'aquel/aetapa inicia/ (del cristia
nisme) si no I/egim e/s fets d'amistat provo
cats pel missatge i per /es accions de Jesus.
Tampoc no s'entendria I'Esglesia si es perdes
la dimensi6 amistosa que constitueix la tra-

.

rna besice de les comunitets cristianes. Si els
nostres bisbes no fossin e/s nostres emics,
no podrien esser els nostres bisbes. L 'Esqte
sia es com una colla d'amics.

Felix Marti i Ambel

Barca de Pere

NO HAN ESTAT ESCOLTATS.- EI Cons ell de les Esglesies del
Canada i tarnbe els bisbes catolics, han fet arribar a mister Reagan
el prec que cessi l'ajut als «centres» de Nicaragua. En va; el 27 de
marc passat el Senat america ha concedit un ajut de cent milions
de dolars.

'

UN «ACCIDENT».- A causa d'un misteri6s accident dautomo
bil , el4 de febrer pass at va morir a Vilna, Lituania la senyora Ole
na Antonin .. En un altre «accident» semblant moria, el dja 6 del
mateix rnes, el capella catolic Juozas Zdebskis. Ambd6s eren de
fensors dels drets de l'home.
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I CI.... Mou
_

I Tel. 389 2S 09

Ercjoven, tenia dinero, todo Ie estobo
permitido, se enrollaba con elias ... i�UE

'DABAGUSTO!

, ��,

nTO ER MUNDO ES DEMASIADO!!

ADRIANO RENATO KELLEY
, CELENTANO·pozZETTO' VANDERyELDEN

color

Adernas: REJAS ARDIENTE'�INDA BLAIR

L
'

_---f
Tel. 38913'2

Cine Vea-beD.
.

�()
.

,

H�SfNCIALOf
. ITCHCOCI\.
LA VENTANA INDISCRETA:

('RIar Window;7

Ver, no escreer siempre ...

JAMES STEWART
GRACE KELLY
WENDELL COREY
THELMA RITTER
<on RAYMOND BURR
()"'�Id. P''' ALFRED HITCHCOCK

Adernas:

Tel. 389 � 73

'i;�lRi'i1;fi'
REBAIXES PER REFORMES

LLENCERIA D'-E· tA LLAR

e Cortines i rails
conteccio i col.locacio

-Llencots - Jocs de taula
-Edredons -_ vanoves (<<colchas») - Tovalloles - Coi-xins

,

I tots els complements de la liar'
Avgda. Marti Pujol, 101 - Tel. 38� 21 ,24 "

,J

]
I '
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• xi�

«JCi

red
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ESTIU '86
OFERTA JUNY
A CANARIES:

EI «grup Arrels», a punt
d 'estrena .

TENERIFE 1 SETMANA
APARTHOTEL***AD 37.600

PC 42.900

cions que comporta iamb uns actors tan jo
yes, es que «per fer segons quines obres, amb
la gent jove que tenia era una mica dificil,
'sobretot a I'hora de repartir papers. Perque
fer un drama amb gent jove quan han de re

presentar gent d'edat, es costos, i, en canvi,
en la farsa tot es permes,

Els assaigs, segons la directora de
I'«Arrels», son per ara satisfactoris: '«son

gent molt disciplinada. Han fet uns assaigs
a la italiana. La gent ba pujat a I'escenari
sense paper a les mans, sabent des del pri
mer dia el personatge. Aixo m'ha donat
molts avantatges, ja que he pogut marcar
d'una altra manera les coses»,

En aqiiests moments el grup teatral

«Arrels», que finalitza la temporada, no te
massa clars els projectes per la que ve, ja que
«tot depen de com pensi la Junta central del'
Centre enfocar el teatre, si s'ha de fer series
o en broma, perque.avui sembla que s'hagi
perdut l'etica de fer bon teatre. Coma mi

nim, respectantel public que hi ha»,

Sembla que el grup de teatre «Arrels»,
del centre Sant .Josep, te ja a punt pels pro
xims dies 21 i 22 de juny la farsa de Moliere

«Jordi Danden 0 el marit contos».

Aquesta es la segona peca de teatre que

representara el grup despres que Francese
Cruzate deixes de dirigir 1'«Arrels». La do

na que ha agafat la direccio, Neus Vinas ma

nifesta que no Ii ha estat gaire dificil de con
nectar amb els actors. «Jo no se si els ac

tors hauran notat algun canvi 0 no. De tota

manera jo he seguit prou la pauta d'en Fran
cese, deixant molta llibertat a I'actor i mar
cant alguns moviments que, evidentment,
des de dalt I'eseenari no es velen» ."

Per altra banda, la directora del grup es

cenic ha hagut de salvar algunes de les difi

cultats que representava el fet d'interpretar
una farsa. «la farsa te moltes acotacions i

apartats, movlments que s'han de represen
'tar. Aleshores, amb una gent que comenca,
fer un gest ampli es dificil. Pero cree que
s'han esforcat molt i hd han aconseguit
bistant».

La rao per la.qual Neus Vinas s'atrevis
a preparar una farsa amb totes les comlica-

LAS PALMAS
HOTEL***

1 SETMANA
AD 39.700
'PC 46.500

COMBINAT 2 SETMANES
TENERIFEI AD 49.900
LAS .. PALMAS ,PC 62.300

�' GAT"4,

"- Viajes Iberia �

MAR. 134 • Tetf. 389 19 08

MARGARIDA FERRAs
\ '

CINE NUEVO' Tel. 8a9 as 09

A partir de ' HO'Y vlernes dia 13 de jun/o 19-86

Re,bosante de gracia yalegria Ademas el escalofriante film

ADRIANO '

CELENTANO
RENATO
POZZETTO
KELLEY <

VANDERVELDEN
en

tu:J�&uel0P director: ENRICO OLDOINI· color



Cine P·icarol - 1
Telf. 389 28 73

Del 13 al 19 de Junia

lPuede un suenn asesinar?

•
-

Cuidado, no tienen ccmpaslen
y luchan como fieras

Lao d""",'- de repn>duccll>n en cuolquier 110...... _.iov_1 Ion propieded d. LAUREN RLMS.

•

'r Miercoles .18, •

• DIA -DEL ESPECTADOR
.

Precio 200 .pts ..

Cine Picarol - 2
·

Telf. 389 28 73
, Del 13 al tsde Junia

-

. !FORMIDABLE PROGRA·MA!
I

__



14.30 Mundial en joe: Conductor, Eduard
Berraondo.- 15.00 Telenoticies Cap de
setmana.- 15.30 Els Barrufets.- 16.00 Buck

Rogers en el segle XXV: «EI nen prodigi».-
17.00 Oliana Molls: «Si tens gana, menja't .

una cama; si tens sed, beu a .galet»> 17.30
La dona bionica: «Fora del cos».- 18.30 Es

ports en acci6. Tennis: «Torneig legendaris
del tennis: Santana, Gimeno, Roswell, etc.
En directe des del Real Club de Tennis
Barcelona> 20.00 Vida salvatge: «El pore de
l'Orinoco».- 20.30

-

Telenoticies cap de
setmana.- 21.00 Voste jutja: Direcci6 i con
ducci6, Joaquim Maria Puyal.- 22.30 Gale
ria Oberta: «Prograrna de rna». Reportatge so

bre eI mon de les titelles.
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IV"
nuvlslO· DE CATAlllNYA

r
Dema, DlSSABTE

LLEURE
DIUMENGE

10.15 Temps d'esperan<;a.- 10.45 Matinal a
TV3: «Missa», de Domenico Scarlatti.-
12.30 Tennis: Torneig Llegendaris del
tennis.- 14.30 Mundial en joe: Conductor,
Eduard Berraondo.- 15.00 Telenoticies cap
de setmana.- 15.30 Charlie Brown i Snoopy:
«Torna-la a tocar».- 16.00 La pel.licula del

«Sempre Eva». La pel.lieola del diumenge: 16.00

Conquista, 139

Badalona
Telf. 384 43 09

�i'iRE.CORTE
Y venga a comer una -pizza en nuestra pizzeria, Ie. regalamos otra

igual,
-

para usted 0 su acompanante
Soro de lunes a jueves, exceptovisperas y testivos, de 13 a 15'30

y de 20 a 23 noras.
Prornocion valida hasta el 317/86

«A eavall d'un tigre». Cinema 3 (Dilluns, 21.40)

diumenge: «Sempre Eva». (Stand in). 1937.
90 minuts. Director: Tay Garnet. Interprets:
Leslie Howard, Joan Blondell, Humphrey
Bogart, Alana Nowbray. Els Estudis Colosal, de -

Hollywood, que tenen problems de diners i d'organitza
do, demanen a Atterbury Dodd, un jove cervell finan
cer, que hi posi ordre. Quan es troba de cop i volta en

mig de I'ambient histeric del rodatge d'una pel.licula,
Dodd ha de lIuitar per mantenir I'equilibri, cosa no gai
re facil tenint en compte la gent amb qui ha de tractar:

Koslofski, un director rus de mal geni, Thelma Cheri,
una estrella sense talent que es creu una «sex sirnbol»,
i Douglas Quintain, un productor lIest pen'> dur, que es

ta embolicat amb l'estrella. Dodd te la sort de coneixer
Lester Plum, ex-estrella infantil que ultimament treba
lIa de doble i que esta disposada a guiar-Io. La contrac
ta com a secretaria, encara que no sap taquigrafia i gra
des a ella Dodd apren que un estudi de cinema, al cap
i a la fi, est a fet de persones.- 17.30 Els Dues
d'Hazzard: «Dies de licor i de roses».- 18.30
Digui, digui. .. (30).- 18.45 Identitats: convi
dat, Xevi, il.lusionista, record mundial de
conducci6 de cotxes a cegues.- 19.45 EI vici
de cantar: Caetano Veloso.- 20.30 Teleno
ticies cap de setmana.- 21.00 30 minuts.-
21.30 Tenko (cap. 19).- 22.30 EI show de
Kenny Everett.- 23.00 Gol a Gol: Programa
informatiu d'esports, amb I'actualitat del
capde setmana, reportatges i participaci6 de
la gent.

(Passa a la pagina segiient)

Restaurante

CLUB TENtS MAS RAM
Direcci6n: JOAN lEIXIDO

I La terraza verde de la ciudad r
• COMUNIONES • SODAS. SANQUETES • CONVENCIONES •

tTodbs los etas servicio continuo de restaurante

tEl' rincon mas veranieg.o y deportivo de Badalona

Urbanizacion Mas Ram.- Tel.f. 395 26 61
ABIERTO_ PARA SOCIOS Y PUBLICO EN GENERAL

tNuestras «paellas especlales» Ie
deleitaran

-Menu economico y servicio a la carta

A.�ecto del ••/on princip.'
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(Ve d.e la pagina anterior)

DILLUNS

13.30 Servei d'informaci6 agraria.- 13.30

Avanc informatiu.- 13.35 TV3, segona

vegada.- 14.30 Telenoticies migdia.- 15.05
Mundial en joc.- 15.30 Cronica de Korsback

(cap. 26).- �6.15 Digui, digui...,i tancament
d'emissio.- 18.S0 Avanc informatiu.- 18.55
Fes Flash.- 19.25 Joe de ciencia-rnagazine:
«EIs metalls amics».- 19.55 Filiprim.- 20.30
Telenoticies vespre.- 21.00 Espais electorals.- ,

21.10 Inforrnatiu cinema: Director i conduc

tor, Jaume Figueras> 21.40 Cinema 3: «A'
cavall d'un tigre». (A cavallo della tigre).
1961. 120 minuts. Director: Luigi Comen
cini. Interprets:' Nino Manfredi, Mario

Adorf, Raymond Bussieres, Gian-Maria Vo
lonte, Valeria Moriconi. Per intentar estafar una

companyia d'assegurances, Giancinto Rossi es ernpres
sonat. A la cel.la de la penitenciaria conviu amb tres ve

ritables delinquents: Tagliabue, una mala bestia; Sorcio,
un perill6s assassi, i Papaleo, un criminal per gelosia.
Tots plegats preparen l'evasi6, i obliguen Giancinto a fu

gir amb ells. Despres de moltes peripecies, tornen a aga

far el Sorcio- i el Papaleo, mentre que Giancinto i Ta

gliabue s'amaguen a la rodalia de Civitavecchia amb el

proposit de fugir a I'estranger. Per obtenir diners que

I'ajudin en la fugida, Giancinto va a veure la seva dona,
Ileana, pero s'adona que ella i els seus fills encara neces

siten rnes diners. Giancinto encara podra fer alguna co

sa per ajudar la familia.- 23.50 Telenoticies nit.-
00.00 Arsenal: Barcelona/Miniatures».

DIMARTS

13.0Q Servei d'informaci6 agrana.- 13.30
Avanc informatiu.- 13.35 TV3, segona
vegada.- 14.30 Telenoticies inigdia.- 15.05
Mundial en joc.-15.35 Cronica de Korsback

(cap: 27).- 16.15 Aula visual i tancament
d'emissi6.- 18.50 Avant; informatiu.- 18.55
Fes Flash. - 19.25 Cassie Palmer i els espe
rits (cap. 6 i ultim).- 19.55 Filiprim.- 20.30
.Telerroticies vespre.- 21.00 Espais electorals.-
21.10 Allo, allo (cap, 15 i ultim).» 21.55 An
gel Casas Show.": 23.40 Dimensio descone
guda: «Modul 7:· canvi i fora». La nau espa

cial del coronel Cook fa un aterratge d'emergencia en

un planeta anomenat «Terra», a uns centenars de mi

lions de quilometres del seu punt de partida. Quan es po

sa en contacte.arnb el seu planeta, Ii comuniquen que es

ta a punt d'esclatar-hi una guerra atomica. Mentre ex

plora la zona on ha aterrat, Cook descobreix una petja
da que no es seva. 00.10 Tetenoncies nit.

j\

TIT::··:U'.··r a:
." ...•
BAOALONA

BANYS • TERRASSA
Sta. Madrona s/n. Plalja

BADAlONA
Tel. 389 49 20

UN CICLO' PARA' LOS" AMANT,E'S
. ,

DEL .U.P'EN.IE

, .

LO.
.

H:ESfNCIALDfITCHCOCI\

LA VENTANA·
INDISCRETA (Rear Window)

Ver, no .e's creer siempre, ..
GRACE KELLYJAMES �TEWART

EL HOMBRE QUE
SABIA·DEMASIADO .:

(The mim who knew 100 muchl
Saber un pocoes algo peligroso

JAMES STEWART DORIS. DAY

-LA SaGA
(Rope)

EI invitado que se murio a- tiernpo
JANiES STEWART
con JOHN DALL

'-

DE ENTRE
LOS 'MUERTOS

(Vertigo) [Un pobreinfeliz enredado
en una tremerida historia!

JAMES STEWART
KIM NOVAK

A P A A, T' I A 0 E L D E. J U N r 0
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. Amics de tota una vida, Leonardo i Lu

ciano mai no han deixat de jugar. Malgrat
que tenen .

una edat en la qual haurien de

comportar-se com a adults i tranquil.litzar
se, segueixen gaudint de la vida com si fos

sin jovenets. Pen) s'ho poden permetre, ja .

que de dinersno els en manquen, i la fanta

sia, mes que la bellesa veritable i propia, es

quelcom que els fascina i que fa que les do

nes els estimin, per les quaIs, no obstant, sen
ten una estranya por ...

LLEURE

Cine Nou

Mar, 23 - Telf. 389.25 09

TV ERES PEOR QUE YO

Italiana. Director: Enrico Oldoini. Inter
prets: Adriano Celentano i Kelly Vandervel-
den. Comedia. Coler,

,

'REJAS ARDIENTES
Nord�mericana. Director: Paul Nicolas,

Interprets:·.�i.inda BI�ir' i Sybil Dannig.
Dramatica.

En elcforat de I'infern», nom amb que
es coneix el Centre de Detencio de Dones,
una jove i guapa reclusa intenta desespera
dament d'escapar de la violacio per part dels
guardians masculins de la preso. Mentre en

.

l'exterior, un autobus porta cam nova a la

preso. Entre elles, ve la novata Carol; ..

Cine Picarol -1
r ,

Placa de la Vila, 5 � Telf. 389 28 73

PESADlLLA EN EL- STREET
Nordamericana. Director: Wes Craven.

Interprets: John Saxon i Ronee Blakley. Te
rror. Color.

Tot de sobte.. un dia Nancy i els seus

amics cornencen.a somniar la mateixa cosa:

un home de rostre desfigurat i amb ganive
tes ales seves ungles que els persegueixen de
forma anguniosa i que acaba sortint del som
ni i assassinant realment dos d'ells. Darrera
J'assassi del malson hi ha un secret. Eis pa
res dels nois de 'Elm Street el coneixen, pe
ro, cap d'ell no vol parlar.

LAS NAVAJERAS
Nordamericana. Director: Jack Hill. In

terprets: RobbieLee i Joanne Nail. Drama
tiea. Color.

En un col.legilocal, els Silver Blade hi
estan com si d'una petita mafia es tractes.

Practiquen.la prostitucio en els lavabos, do
nen proteccio i venen droga. Pero sembla
que el seu imperi s'enderrocara-quan Crabs,
cap d'una banda rival, i els seus companys,'
son traslladats a fa mateixa escola.

Cine Picarol -2
Placa de la Vila, 5 .:. telf. 389 28 73

UN AMANTE FRANCES
Nordamericana. Director: Richard Mar:

quando Interprets: Karen Allen i Terr
Thierry Lhermitte, Comedla. Color.

Una jove americana ha deixat la granja

familiar als voltants de Sant Luis per fer una
llarga excursio -per Europa. Pero ella no te
massa sort quan en l'aeroport de Paris perd
el vol que condueix la resta del seu grup cap
a Grecia. Ella tornara a Paris i s'allotjara
.a casa d'una amiga, pero el desti s'encarre
gara de canviar els seus plans en coneixer un
atractiu'executiu de la banca internacional,
casat i pare de dos fills .

LATINO
Nodamericana. Director: Haskell Wex

ler. Interprets: Robert Beltran i Annete Car-
dona. Dramatlca. Color.

'

«Latino» es la historia personal d'un ho-
-

me que busca amor, comprensio i dignitat
enmig de la violenbcia i de la guerra.Eddie
Guerrero es un «Boina Verde» que despres
de combatre al Vietnam es va alllistar com
oficial de les Forces Especials. Forma part
d'un contingent de militars d'origen latinoa
rnerica, enviats a Hondures per entrenar i as
sistir els «contressv-exercit de mercenaris fi
nancat per la 'C.I.A.

-

Cine Verbena'
Mar, 20 - telf. 389 13 42

LA VENTANA INDISCRETA
Nordamericana. Director: Alfred Hit

chock. Interprets: James Stewart i Grace

. Kelly. Policiaca. Color.

Un home invalid per culpa d'un accident

passa els .seus dies en una cadira de rodes,
amb l'unic entreteniment despiar els seus

veins amb uns prismatics. Degut a aquesta
afeccio sera testimoni casual d'un assassinat.

pel seu compte i rise es planteja d'esbrinar
la identitat de l'assassi.

,TO ER ,MUNDO ES DEMASIADO!!

Vial)es' i excursions
.

VIVES -

'Oelegaci6 de Badalona
O'AUTOCARS CANALS S.A.

. Gulxlras, 55 • Tal. 387 08 43

Cine Club-Studio
Dissabte, ales vuit, al Museu Municipal,

HISTORIA INMORTAL, de Orson Welles
(1966).

Centre de Sant Josep
Dissabte, a dos quarts d'onze, i diumen

ge, a dos quarts de set, el grup «Taula Ro
dona» de l'entitat posara en escena l'obra
LA TIA DE CARLOS. Direccio Xavier
Alarcon.

Museu Municipal
Diumenge, a Ies sis, FESTIVAL DE Fl

. NAL DE TEMPORADA, amb actuacio de
tots els grups que han actuat durant aques
ta etapa.

Sardanes
Diumenge, a la Rambla, a les set de la

tarda, BALLADA DE SARDANES, a ca
rrec de la cobIa SANT lORDI. Organitza

.
«Badalona Sardanista».

, Conservatori
Professional de Musica

Orquestr.a i cor infantils.
Dijous, 19 de juny, ales
21 ,30h., ?I badiu de la

Rectoria de la Parroquia de
Santa Maria.

Obres de Telemann, Bach,
Tchaikosky i obres corals.

Conquista, 139
.

8adalona
Telt. 384 43 09

COMUNICA

A su distinguida clientela que disponemos de 40 nuevas plazas para
que Vd. no se quede sin cenar los sabados por la noche. Ademas

ahora para que coma a gusto LOCAL CLiMATIZADO .



____�-M6s de 730 puntos de venia y os;stenda en Esppno._--,--_ __,..--

Agencia Oficial en .Badalona

FIAT-HA LANZADO-StJ NUEVA GAMA _UNO.
Uno STING. 903-eC., 45 CV�, 140 Km/h., 51. a 90 Km/h.;869.820-Ptas.IVA ineluido.
'Uno 45 FIRE 3 P. 999 ee., 45 CV, 145 Km/h., 4,5 I.a 90 Krn/h., 899.080 Ptas. JVA ineluido. '

Uno 45 FIRE 5 P. 999 cc, 45 CV, 145 Km/h.; 4,1 I. a 90 Km/h., 963.851 Ptas. IVA incluido,
Uno 60 S'3 P. 1.116 cc., 58 CV, 155 Km/h., 4,8 L a 90 Kmtp-., 998.830 Ptas. IVA incluido.
Uno 70 SL 5 P;-1.301 cc. 65 CV, 165 Km/h., 4,91. a 90 Km/h., 1.125.845.Ptas. IVA ineluido.
Uno OS 5 P.1.301 cc., 45 CV, '1-40 Km/h., 4,7 I. a 90 Km/h., 1.123.850 Ptas-. IVA incluldo.
Uno Turbo I.E. 1.30.1 cc., 105 CV, 200 Km/h., turbo e inyecclon elecfronlca,
1.424.430 Ptas. �VA ineluido.

-',,'

- 'AI diseno innovador del' Fiat UnQ. se une'ahoraet diseno revolucionario del
Motor Fire 1000.

'
, ,-

"

' .

Un motor con 30% rnenos de piezas y 15% menos de consumo. Un motor'
que no daprobtemas en 100.000 Km. jPreparese! Fiat haIanzado el Uno.con .

Motor Fire 1000,
'

,

.
' ;

Iambien 0 troves de FIAT FINANCIERA, s. A:,

L1I1S0 TECNOLOGIA.UDER
el

t�
t

Ventas: Sant Bru, 17 (gasolinera) - Teh�fono 384 51 51
Avda. President Companys, 118-122 .. Teh�fono 389 53 08

Servicio post-venta: Rector, 54 - Telefono 384 42 62
-'



ssvisrA DE BADALONA 13-6-86 35SPRIT OF 8.ADALONA (13)

21·6·86V.DIADA
DE·

...�ESC@LA

,
-

DE. ,BASQUET·
v- Diada de ,1'Escola -de Basquet
del .Ctub. Joventut Badalona

.r: "'_

EI dissabte dia 21 d�,i rnes que sam; a la Nau de Gan Rib6, de la carre
tera de Mataro, se-nse nurnero, celebrarern la.testa de final de curs de la
nostra Escola de' Basquet.

0

Aquest sera [a el cinque any que, durant tot eldla, de nou del mat!
a nou delvespre, els 'riens i nenes que +orrnen l'Escola de Basquet del
Club .Joventut omplen .de qorn,a gom les instal.lacions de Can Ribo, dis-
putant al seu ultlfn partit de la-ternporada,

.

La Diada es una eferneride que s'ha anat consolldant amb el temps,
convertint-se ja en una data classlcal esperada dins dela proqramacio
esportiva del, Club doventut Badalona. La setmana que ve, en aquesta ma

telxa secclo, 'us oferlrern una Intorrnacio mes amplia i-detallada d'aques-
'

ta important [ornada del calen.d�ri esportiu �e la «Penya».

Fases finals
de Catah.inya
.L'equlp pre-lntantll «An,

, camplo de Barcelona

EI cap de setmana darrer I'equip
pre-infantil ((A» de l'Escola de Bas- .

quet va disputar els darrers encon
tres del Camplonat de Barcelona,
que organitza la Federaci6 Catata
na de Basquet, Aquests partits, que
corresponien a la semifinal i a la fi
nal provincials, es van resoldre amb
sengles victories pels nostres co
lors.

Ara, un cop assolit el titol, hau
ran de dlsputar la 'finalissima en
front del A.B. Premia, que es el cam
plo de Barcelona, pero, del torneig
depenent de la Generalitat.

EI guanyador d'aquest encontre
disputara el tftol de Catalunya, jun
tament amb els representants de
les altres comarques del Principal.

Resultats i encistelladors
Partit semifinal

E.B.Joventut, 60 - C.B.Mollet, 52
Lebron (4), Vilar6 (2), Lalueta, Ueal
(4), Berbois (4), Fernandez, Sierra'
(11), Domingo (23) i Planas (12).

Partit final

E.B.Joventut; 53 - I.P.S.I., 42
Cano (2), Ueal (4), Berbois (12), Fer
nandez (2), Ndenssogo (6), Sierra (4),
Domingo (13) i Planas (10).
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.EI C.B. Santa Coloma te un deflclt de
setanta-clnc milions de pessetes

I per la propera temporada s'han pressupostat. ..
setanta-sls rnilions!!!

Dilluns passat el C.B. Santa Coloma va

celebrar I'assemblea de socls, en la qual els

punts mes importants eren la continuttat de

I'equip a Ptimera «B» i la situaclo econorni

ca que ja s'endevinava dificil i complicada.
Doncs be, resumint es pot dir que el C.B.

Sant Coloma [uqara la propera temporada a

Primera (.B» amb un nou «sponsor», i que el

deficit actual del club colornenc: es de

setanta-cinc milions i mig de pessetes. To
tal, cinc centirns.;

.

Fa un any, el deficit del C.B. Santa Colo

ma era de -quaranta-cinc mil ions de pesse

tes, 11:1 qual cosa vol dir que la temporada
85-86 ha comportat un balanc negatiu de

trenta milions de pessete�. Si a alxo Ii sumen

tQUIEN PUEDE MANTENER
TANTO TIEMPO SU INTERES?

l:'ANo__··
2�ANO_·_
3" -

• ANO__ .

4�ANO_:·_

Peugeot-Talbot
Financlaclone. mantlene .

AI Int..... y marca'9 .

dlferencla.

porque Ie ofrece una.
condlclone. excepclonale.
que equlvalen aI6,75.% de
recargo pior aplazamlento.
Y la. mantlene ha.fa e'
4:-ano!.

.

Haga nUmei'OS.Yolvidese de letras.
Calcule 10 que se va a ahorrar eligiendo entre cuolquiermodele, dieseLo gasolina,
delo robusta gama Talbot Horizon. Y olvfdese de firmer letras.porque, cdemds,

Ie domiciliamos hasta 56 pagos
directamente en su Banco
o Ccia de Ahorros.

P.Y.P. CON IMPUESTO
. AL CONTADO 'FINANCIADO ENTRADA*

56PAGO$
(4ANOS)

1.116.1�6 �90.641 -16.4R
g e-J-EM-Pl-O-O-E-F-IN-A-N-C-IA-C-IO-N-A-P-LA-Z-A-O-A-A-c-,u-A-r-Ro___._A-N-O-S-Y-S-6-PA-G..:...O-S----
� .: La cifra de Entrada podro compensorlo, e incluso supercrlo, con 10 maximo volorccicn que horemos de so coche usodo.
� Esla promociOn es velida durante el mes octuol.

.

-

AUTO .. BESOS
.evda. marques de montrolp, 125 ,

telefono 387 2800·
'

II·BAOALONA. ·suconcesionarioPEUGEOTTAl.BOT
.

el descens de I'equip a Primera «B)), podem
air que la temporada Ii ha sortlt. «rodona. a

la directiva presidida per Vicens Red6n.

Perc alxo no es tot, perque aquesta "pi.
lota» encara es pot fer molt mes gran la tern.
porada vinent, ja que el pressupost que es
va presentar a I'assemblea puja a seta·nta-sis
milions de pessetes. Aixo, jug'a.nt aPrimera
uBII. Si tenim en compte que, enguany, a Prj.
mera Dlvisio, els ingressos han estat prop
dels quaranta-tres milions de pessetes, la ve

ritat es que no acabe.m d'entendre massa
d'on sortiran setanta-sis milions de pesse
tes d'lnoressos.

Segons la junta del C.B. Santa Coloma
les entrades prevlstes' per la propera tempo:
rada son les seouentstonze milions de tao

quillatge (quan enquany s'han recaptatqua
tre milions i mig), dotze milions dels socls
(quan aquesta temporada han entrat per

.

aquest concepte quatre milions), tretze mi·
lions de publicitat (potser es la xifra que
veiem rnes possible d'assolir) i quaranta mi·
lions del «sponsor» (quan, segons els comp
tes presentats, aquesta temporada la casa

del Licor 43 ha donat prop de dissetmi,lions).

o sigui, segons aquests numeros, resul·
ta rnes rendible, econornlcament, jugar a la
Prirnera Divisi6 ((B» que no pas a la maxima

categoria. Hj ha rnes taquillatge �tres vega
des rnes=-, el nombre de socis augmenta
quan I'equip baixa de categoria, i les firmes

.publicitaries fan cua per patrocinar un equip
de Primera «B» carregat de problemes a tots

els nlvells, i estan disposades a invertir mas
diners.

Perc alxo no es tot. En �I capitol de des

peses de la temporada 86-87, pel que fa a

I'apartat de «plantllla» estan previstos qua
ranta milions de pessetes, quan per la tem

porada que, ha . finalitzar s'hi han destinat

prop de quaranta-set mlllons de pessetes. Si
tenim en compte els continus canvis d'ame

ricans i que en la plantilla hi havia jugadors
com Costa, Pou 0 Freixanet, que ja no hi se·

ran la lemporada vinent, una de dues, o els

jugadors que es.quedln es faran d'or jugant
a primera uB», 0 els fitxatges estrangers se·

ran sonats. En cas contrari no ens expliquem
com pot ser costar gairebe igual una plantl
Iia de Primera Divisi6 que una plantilla de Pri·

rnera Divisi6 « B)) .:

En fi, que, despres de veure aquets nLv

meros tan opttrntstes molt ens temem que
el proper any, per aqueets dates estarem par·
lant d'un deficit del C.B. Santa Coloma que

superara els cent milions de psssetes. Pel

que fa a la junta directiva, sembla que Vicens

Redon conttnuara dintre d'ella, encara que
no esta clar que com a president, mentre que

pel carrec -d'entrenador ha estat confirmada
la continu'itat de Joan Oesta..

Desitgem el millor pel C.B. Santa Colo'

mal donat el velnatqe i les seves arrels ba·

dalonlnes, peroconslderern que la delicada
situaci6 en que es trona requerta una politi'
ca econornlca rnes de tocar de peus a terra,

maxim 'despres del fracas de la darrera tern·
.. porada. De t9ta rnanera.cadascu coneh mas
be que nil)gu els problemes de casa seva, i

caldra esoerar esdeveniments.- A.C.
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C.F. 'Atletic Cordobes
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EI Club de Futbol Arlette Cordobes, de
Badalona, fou fundat I'any 1967 per uns erni

grants andalusos que eren arribats a la nos

tra ciutat. Te el seu local social al carrer de
Sevilla:

Seguint la invitaci6 que normalment fa
REVISTA DE BADALONA; s6n moltes les en
titats culturals i esportives i tarnbe coLiegis
que visiten les nostres dependencies
-redacci6, tallers de totocornpostcto. .. -,

peque sernpre ·i en tot moment tenim ober
tes les portes a tothom.

Ara han visltat els nostres locals els di
rectius i jugadors del Club de Futbol Atletic
Cordobes representat per Angel Munoz, tre
sorer, Juan Lara, entrenador, i. els jugadors
Emilio i Pepito.

L' Atletlc Cordobas ha estat la_gran reve

laci6 del campionat d'enquany dintre del Xe
grup de Segona Regional, ja que, junt amb
la Penya Morera, havia assai it el pas des de
Tercera Regional. Ha aconseguit el sub

campionat, tan sols superat pel Pomar, mal
grat que vatenir un cornencarnent poc brl
Ilant, ha tingut un fi de .ternporada
sorprenent.
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Prendas de artesania
creactones exclusives
Fabricaci6n propia

Ventas mayor y, detail
nbrlc.: Baldomero Sola. 9 . Tel. 387 74 49
Tland.: Baldomero Sol�. 9 - Tel. 383 68 52

llind.: Mar, 99 - Tel. 384 36.76
BADAlONA
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Juan Lara, entrenador:

No crec que sigui necessari fer una pre
sentaclo de I'entrenador Juan Lara, psrque
es un home nascut pel futbol. Primer va ser
un gran jugador de categoria naclonal, din
tre de I'escola andalusa i despres, i fins ara,
un bon i reconegut entrenador, un nostalgic'
d'aquest esport. Va arribar amb la seva fami
lia a la nostra cioutat, i els seus fills varen

seguir el mateix camf esportiu, de tal mane
ra que tots ells s6n destacats [uqadors.

L'Atletic Cordobas, va tenir un cornenca
merit poc afortunat dintre d'aquesta catego
ria, i els seus directius varen rec6rrer als ser
veis de Juan Lara. No va poder ser rnes en

certada l'elecci6 doncs I'equip va sal tar de
la cua fins els primers Ilocs de la classifica
ci6, i nornes I'aventatge que portava el Po
mar els va provar d'aconseguir el campionat.
No obstant, aquest segon Iloc es pot consl
derar un exit pel club.

-Com analitzaria I'entrenador el seu
,

equip i la seva campanya?

-Com Ja saps, valg fer·me cArrec de
I'equlp quan es trobava molt mal classlflcat,
i pots '1eure que hem assollt la segona pia·
ca. Dlsposo d'un equip molt dlsclpllnat I te
talment amateur. Crec que sl tenlm en comp
te les poques facilltats que tenlm per entre
nar, puc dlr que els Jugadors son merelxe
dors de tots els elogls per part de tots.

- Tens en I'equip alguns dels teus f.llls?
-Si, hi juga Julio, el m6s petit, I no per

. ser fill meu sino perque demostra de tenlr un
1I0c dlntre de I'equlp.

- Penses seguir al front de I'equip la pro
pera temporada?

-Com ja saps, estlc totalment arrelat en
.

aquesta clutat que ja 6s casa meva I per po
ca pressle que tlngul jo crec que segulr6. EI
futbol forrna part de la meva vida.

-Finalment podrias dir-me els jugadors
que tens sota les teves i veus algun d'ells
amb futur?

- Puc dlr que dintre de la plant ilia hi ha
jugadors que poden jugar en categorla molt
superior. Pera cal veure amb tranqull.lltat el
seu millor futuro Els jugadors de que dlspo·
so son Emilio, Fernando, Vicente, David,
Amado, Serrano, Sevl, Pace, Lledo, Quiros,
Foti, Antonio, Rosa, Manollllo, Cardona, Pe·
pito, Joaquin, Romero, Enrique i Lara.

Angel Medina, tresorer:
Dintre de tot equip modest, la gesti6 ad

ministrativa sol tenir molta importancla i el
tresorer sol ser I'home de conflanca de la [un
ta directiva. Davant meu tinc un d'aquests
homes:
-Com' funciona l'economia del Club

Atletlc Cordobes?
-En pirmer lIoc vull excusar, per motius

de treball, la no presencia del nostre presl
dent, Jose Sousa. Contestant la teva pregun·
ta haig de dir que tenlm molts problemes per
tirar endavant. Els motlus son molts.

-Per que no els exposa?
- En primer lIoc dlr6 que abans per po-

der jugar ales Instal.laclons del barrl de la
Salut haviem de pagar tres mil pessetes, I es
tavern ben servlts. Enguany en paguem vult
mil (des que el Departament d'Esports de
I'Ajuntament se n'ha fet carree), lies coses
han empltjorat totalment. Els servels algua,
lIum, el terreny de joc, son deficients I agreu·
jats per I'augment de pagaments. Les nos
tres queixes no arriben mal al responsable.
Enguany, per les males condlcions del teo
rreny de joc, hem tingut serioses lesions en

alguns jugadors.
=-Oue rnes?
- Per no tenir el camp tancat, no tenlm

taquilles i per tant els ingresos son negatlus.
Nomes ens salvem pels sortelgs setmanals,
les aportaclcns del membres de junta II'ajut
dels vultanta socls. Naturalment; la contlnu·j·
tat es pot aconsegulr gracles a que els juga·
dors i tecnics son totalment amateurs. Por
tar un equip en aquestes condlcions as tot
un exit de partlclpaclo, Vull afegir que nom6s
podem disposar d'una hora i mitja setrnanal
pels entrenaments.

PERE SORIANO
Fotos: Rodriguez
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Sanchez:

«La meva etapa com a blau-qrana ha
estat molt posltlva»
Avui portem a la nostra paqlna esportiva

el jugador Josep vloenc Sanchez. Ell va ser

tapersona a la qual vaig dedicar la meva pri
mera entrevista, ja fa algun temps;

Perque, qui no conelx en Sanchez, un ba

daloni que ho ha donat tot pel Barca, el seu
equip de sempre? Per alxo ens preguntem:
sequlra 0 no sequlra en el Barcelona? Es ben
cert que com pta amb una afici6 que no vel

dria pas que marxes, per-que volara I'honra

desa i I'esportivitat d'aquest home.

-Com resumiria la seva llarqa etapa com

a jugador blau-grana?
- Ha estat molt positiva en tots els as

peetes, perquit m'he format com a jugador
I com a persona, I alxo 6s ·eosa que mai no

oblldar6. A mes,eem a eatala, al jugar al club
eatals per. antcncmasra, ha estat molt lm

portant.
-Pel que fa als rumors de nous titxatqes,

ens podria donar la seva opini6 de Zublzarre

ta, de Roberto i de Mark Huges?
-Zublzarreta 6s un bon porter, iamb aixo

no hi entro nl hi surto, j8 que eonsidero que
el seu 8S un preu molt elevat peilloc de por
ter. Es 'jove, I alxo en un futur pot ser lmpor-

,

tant. Roberto, 6s un jugador, t6 eapaeitat de
saerifiel, toea b6 la pllota J rsmata molt be
amb el cap. I en quant a Mark Huges, I'he vls�
molt poe I no en puc donar una oplnl6. 5i
I'han flbat 6s perquit deu ser un gran

jugador. ,

'

-Ens pod ria donar la seva opini6 dels

homes de la selecci6 i de Miguel Munoz?
-Cree que el seleeclonador sempre

s'emporta aquells que en el seu moment s6n
m6s necessarls. Per molta gent hi haura [u
gadors. que hi manquen 0 que hi sobren, I el

que cal 6s donar conflan�a als que hi s6n,
I pensar que Intentaran fer·ho el mlllonque
sabran. MuftQZ 6s un home amb sort, i de mo
ment II est� sortlnt b6.

-Sembla que alguns socis del Barcelo
na han protestat a la dlrectlva del Barca en

viant cartes en protesta de la seva marxa del

Club. Com veu les seves expectatives de se·

guir com a jugador del Barcetona..
-Alxo realment no ho s6. M'afalaga que

els socls s'hagln manlfestat d'aquesta mao

nera, I a ml m'agradarla que hfhagu6s, solu
ci6. Pero no cree que hi pugui ser.

-Ha pensat en-alqun moment dedlcar-.

se al negoci i deixar el futbol?

-La meva Idea 6s segulr jugant al futbol

fins que f,jsicament no estlgul en condlclons
de fer·ho.

-Quins projectes te de cara 1;11 futur, vis
tos els darrers aconteixements?

-Mira de totes les ofertes que em pu
guin venir, tractare d'agafar la que 'm6s em

convingui. AI,lo que esta clar 6s que continua
re jugant al futbol ...

VICENC DAUDE� I MA,RTi

Ciclisme

Excursio en bicicleta

Per aquest diumenge el Club Ciclista Be
tulo ha organitzat una excursi6 en bicicleta
a Navacles. Se sortira a dos quarts de set del

mali, i es passara per Montcada, Caldes i
Moia. La tornada s'etectura pel CoII'd'Este
nalies i Sabadell. EI total de qullornetres a

rec6rrer es de cent quaranta.
l.'excursio pels novells �s, aquest diu

menge, a Sant Pere de Vilamajor. Se sortira
a les set del mali, i es tara un total de vui
tanta qullornetres.

Av. Martin Pujol, 15-21 - Telf. 389 28 10 - BADALONA

De martes a sabado desde '9'30 manana a 7 tarde

Lunes, abierto solo de 4 a 7 tarde
"

Waterpolo

Ja ·ha .acabat la Lliga
d'Absoluts

EI C.N. Badalona va acabar be la Lligade
waterpolo. Dissabte passat, dia 7, es va en

frontar al C.N. 81, al qual va guanyar per un

resultat de 12-18. Amb aquest resultat i el fel

que feia dues setmanes quehavlen guanyal
al Banyoles, que es un de!s primers classlf!
cats, el C.N. Badalona ha aconseguit un

quart IIoc en la classificaci6 general.
L'ultlrn partit va estar dominat, menys a

la tercera part, pels badalonins, que ja abans
de jugar tenleh plena conflanca en les seves

possibilitats.
-

Jugadors i gols: S.Pregonas, A.Roure (3),
A.Perez (1), A.Martinez, Z.Venteo (1-)., J.L.Ba·

ye.s (9), J.I'ficolau, D.L6pez (3),.C.Bayes, J.Her·
nandez, J.Gonzalez, J.Zamora, i R.Miralles (1).

Per altra banda, els jugadors de I'equip
de waterpolo gel C.N. Badalona de la cate.

goria 15-16 anys, van jugar dos part its aquesl
darrer cap de setmana: el divendres, dia 6,
a Badalona contra el C.N� Sant Feliu, i el dls

sabte, dia 7, a Martorell contra el club d'aque
lla localitat.

Eis dos partlts varen ser desfavorables
als badalonins, pero els resultats mostren

que aquests joves, que aquest any juguen
per prlrnera vegada: es troben en una fase as·

.cendent, Divendres, contra el Sant Feliu, el
resultat final va ser de Badalona, 7· Sa'nt Fe·
llu, 9. tis gols del Badalona els varen fer

'D.Alonso (3), RLuna (1), J.Hortet (1), F.J.Ba·

yes (1) i A.-P.Baiio (1). /

Dissabte el resultat va ser de C.N. Mar·

torell, 9 • C.N. Badalona, 6: Eis golejadors
aquesta vegada foren D.Armengol (2), D.Alon·
so (1), R.Luha (�), I.Fernandez (1), i A.perez(1).

MIREIA ROURERA

Campi_onats de Catalunya
.d'Esfiu per edats ._ ,

Aquest cap de setmana es disputen a

Reus i a Barcelona els Campionats de Cata·

lunya- d'Estlu per edats.

A la plsclna del Club Nataci6 Reus Ploms

hi compettran els nedadors nascuts els anys
1971 i 1-972, i ala piscina Sant Jordi no faran

els nascuts el 1973 i el 1974.,
Eis riedadors del C.N Badalona que hi

partlclpen s6n: Maite Comas (71), 100 mts.

papallona; Gulllem Masd6u (72), 100 papalle
na, 100 braca, 200 braca i 50 mts. IIiures; M!tre
Capdet (72),100 mts. esquena, 100 mts. IIiu·

res, 200 rnts. esquena f 50 mts. lIiures; Pere

Renom (72), 100 mts. braca; Jordl Albadale·
jo (71), 200 mts. esquena; NoitUa Corbal�n
(73), 100 mts. esqu�na � 200 mts. esquena;
Noemi Rodriguez (73), 100 i 200 mts. bra�a;

Jesus Merino'(73), 100 i 200 mts.'bra9a; Not·
lia Carrasco (74),100 mts._esquena, 1()O mls.

lIiures i 50 mts. lIiures, i Jorcii Ur6s (74), 200

mts., papallona.

MIREIA ROURERA
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Els
.
anuncis 'en aquesta secci6 es reben en la nostra direcci6,Canonge Baranera, 64, primer. pis,

de 4 a 8 de la tarda
i en agencies de publicitat.

Tarifa per moduls de 35 x 60 min. minim..
Consulti el nostre servei per _

telefon
i les seves condicions (389 41 58·)

·Traspaso
BAR - R.ESTAURANTE

Alquiler 9:000 ·ptas. Muy centrlco.
PIEmo,·rendimiento. Informaci6n: .

,

tei. 389 49 99

'Se vende
TRASPASA 0 ALQUILA

Bar Cervecerla La Estrella con una.

superficie aproximada de 318 rn'.
Condiciones de paqo. a .convenir.

Trato dlrecte propletario.
Tel. 397 55 19 lIamar de 9 mariana a

9 noche.

Trobada ·gateta
pels volts del mercat Maignon.

Interessats trucar 'al tel: 384 76 27 a
-

les nits .

Al,quIlo '

local semi-industrlal de 210m2. 25 W
fuerza, agua, luz, etc. Alquiler

mensual: 6eLOOO ptas. Raz6n: Hncas
Bellavista. �teL.� 3.89 33'-66

S' ofereix senvoreta
per consultoti medic, auxiliar cllnlca 0
similar, calxera supermercat 0 similar"
Interessats: escriviu a REVISTA DE
BADALONA. Referencia n° H012'

Fincas BeUavista
Nave industrial 3.000 m2 + 100 m2
plantas mas 3� 000 rn' terrenos con
todos los servlcios.' (Pol igono Cros).

Tel. 389 33 66

Fincas Bellavista
Local 500 m2 mas 300 altillos

Tel. 389 33 66

Se alquila
Local para bar en calle Bulata n° 20

raz6n: cane San Pedro. 94.
Tel. 389 52 00 en horas oficina

Dos agentes para
gestiones

dnmtclltarias
(NO VENTAS)

Contrataci6n temporal. Edad 23 a 25
anos. Servicio Militar cumplido. Nivel

,

COU 0 Formaci6n proteslcnal 2 o

grado. Vehiculo propio. Idioma
'catalan.

Todos aquellos interesados en este
anuncio diri'girse por escrito al
Apartado de Correos n° 109 de
Badalona. IndJcando ex-periencia
profesional y curriculum. No se
atenderan visitas personales ..

Pisos en venta
San Sebastian 3 hab. todo exterior,

seminuevo.
T ermas Romanas 4 hab., 90 m2 mas

90 de terraza.
Layetania 4 hab. bane y aseo, amplioRaz6n: Tel. 389 55 02 .

,Fincas Bellavista .
Venta solar, San Adrian. Centrico de
12'5 x 21 =� 4'5 m. Tel. .389 33 66

Se traspasan
las paradas n° 7-8 de frutas yverdras en el Mercado Municipal deLlefla. Interesados pueden IIamar al .

tel. 845 98 78 naches.

-o'! Fincas Bellavtsta

Fincas Bellavista
San Adrian, nave industrial de planta
baja 2-.000 m2 + 2.500 m2 plantas

(Zona Buen pastor)
A 16.000 el m2. Tel. 389 33 66

venta en polfgono inoustrlal terreno de .

4.500 m2 apto industrias y comercios,
exposiciones. Mu.y buena zona.

Tel. 389 33 66

Se necesita
joven dependienta

.

para tienda de Badalona. Interesados
pueden mandar sus datos personates
y nurn. de tetetono a REVISTA DE
BADALONA. Referencia n° 10.013

Se traspasa
la parada 19J planta baja, en el
Mercado Municipal de La Salud.
Raz6n: tel. 387 87 35 (tardes)

.- Dcaslnn
Se traspasa negocio muy rentable, por razones de

salud. 2.500.000, ptas.
I nteresactos Ilamen al tel. 384 43 60 de 9V2 a 11 V2

..
h,
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CARRER _
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POBLACI6 . .- : � D.P PROVINe:;_IA .

T�LtFON ; - ; : , .. , .

Es subscriu a REVISTA DE BADALONA enles condicions que es detellen:

(M9rq�i amb 'una X �I que Ii irrteressi)
_

PERIODICITAT

D Trimestral: 954'- ptes. 0 - Sernestral r.90'8'- ptes.

o Anual: 3.8�-6'- pt'e-s.�
PAGAMENT

-

•

Traspaso paradas , Particular
n° 100-10H06-107, de aceitunas y

conservas, en Mercado Maignon.
Raz6n: tel. 389 15 87

desea comprar estudio, con terraza.

Prerefible centro. Para ofertas tel.
.

387 26 14 tardes.'

._

La Morera i

Se traspasa
Calle Jaime I, esquina TElOE.

(junto Ceramlcas la Morera)
Casas unifamiliares en venta

4 dorm. Bane y aseo. cocina

comedor-estar, garaje y jardfn
privado. Informacion: Tel. 246 64 97

- Peluqueria senoras
Tel. 384 06 22

Sub8criviu·vo� a :

ST1l�BADMONll.
--- ..

_------------_

PERIODIC INDEPENDENT I BISETMANAL D'INFORIIACIO

Canonge -Baranera, 64, 1 r. 2n. - Tel. 38941 58 *-_ BADALONA

(contestador 'telefbnic eutornatrc permanent)

Is rebra al seu domtcill

BUTLLETI DE -SUBSCRIPCIO

NOM :
r ••••••••••••••••••••••••••••••••••

COGNOMS
-

,

'

_ .

o COBRADOR (nomes Badalona - centre ur ba )

o CONTRA REEMBORSAMENT
*

o GIR.POSTAL
*-

.,..,_.,- <.

o REBUT PER BANC 0 CAIXA.D'ESTALVIS-( inaiqui-ho)
Entitat

Sucursal

....................... :
-

_

.

........................................ o_o

-
_. _

..

-
..

Cte. Cnt. n." _.-.� ..

..........
" _.r

a de
-

..
de )98 ...

EI subscriptor,

Data dalta

* Les despeses seran a compte del subscriptor.

Se traspasa
BAR

Bien situado, con clientela fija.
Ricardo Strauss, 21 - BAR MANIN

I nteressados; tel .• 397 96 42

Vendo.
barca de pesca. casco de madera

.
plastltlcado. E. 5' 50 M. 1'95 Y P

..

0'70. Lista 3a de Barcelona. 'Motor

Diesel, tita 5 HP. Tel. 39.5 06 66

Tiana
Cas'is de pobl_e en venda, amb jardi.
Duplex amb plscina, jardi, parking

. Torres de gran cateoorta.
Finques Bellavista. Tel. 389 33 66

(tardes)

Fincas _ Bellavista
ct. -Mar

. local en traspaso de 'una superficie de

60 m2. (Arrendarnlento por 10 anos).
Abstenerse curiosos. Pla�a de la Vila,

n° 7, 10 (9 a 10 mananas).

Fincas B_eUavista

.alquuo entresuelo cornerclal en zona

Avda. Alfons XIII, de 160 m2 .apto
_

consultorio medico, academlas, etc.

_ Alquiler: 6(:'),000 ptas, meso

Consultenos. tel. 389 33 66

-Grac'ies a
.1 "Esperit Sant

A.

•Vendo ma�qtlinas de

.

contecclen
•Al-quilo local

Se venden maq. para confecci6n de
.

prendas deportivas. Se' alquila local en

e-/. San 13afael de 80 m2 y 23.000

ptas./mes (sin .IVAL tnteresaccs
.

llarnar tel. 389 17 03



- local comerci'al. Apto despacho.
enema, consUTtorio. etc. en etmismo

_

centro de San Adrian.
Plaza del Ayuntarruento

Tel.389 3.6 39 Y 389 42 36
Sr . .Navarro
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INSTITUTO NACioNAl
DE EMPlEO

tN.E.M.

0IcII.. " Em".. d. .st. cludad:
c/. Galileo. 2,bis y st . Layetania. 22,

I.N.E.M. recuerda Ia obligatoriedad de las'
tmpresas que anuncian sus puestos de

'rabait de a.e!,d�r a los trabajadores
tnvlados por las Oficin�s de Empleo. asi
comO de comunicar y efectuar la
'ramitaci6n correspondien1e ante estas.
r"ativa a las personas contratadas
cualesqulera q�e estas tuesen.

Se precisa
TORNERO'

especializado en rnaqulnas de control
nurnenco (indispensable expertencla).
tnteresados lIamar a OMECAL, S.A.

.

Progreso 231 - Tet. 388 22 16

Pintor
Pmte, 'empaoele, estuque.
.enmoquete. en comodos

'

plazos, es la mejor garantfa.
lIame sin compromtso, Ie
daremos presupuesto.

Tett. 387 -87 46

,

, Fot6gr:afo

• Sodas - Banquetes

E"specialidad en fotos infantiles

Aribau. 17 - telf. 38"1 52 48-
.

_
Artigas .

OFERTES I DEMANDES

Es lIoguel! pisos
als vottants Ptaca Pep Ventura

Ra6: Tel. 398 10 21

Sra. Paquita

Venta 0 alquller
DE PISOS. LOCALES.

APARTAMENTOS. TORRES, SOLARES
V CASAS. INFORMACION:

,

FINCAS M.T. ROIG • A.P.1. c/.

Principe de Vergara, 7

Telf. 384 69 02

Vendo piso
cerca de la playa';
Centrico, nuevo.

Maximas Facilidades '

Tel. 389 49 60

Plso an vanta
y local comercial. junto 0 por

separado. Call. Independenda. 150.
centro aufal.. parada autobuseS.

Tetf. 399 48 S2

PER' ANUNCIAR-SE A
AOUESTA SECCIQ NO CAL

- �UE VINGUI

iFACI-HO PER TELEFON!
Tel. 389 41 58 (2 Unies)

, (consultl les condlclons d'aquest servei)

,

Tiana
ALQUILO To'RRE

amueblada verano y fines de semana,
como segunda vivienda

Tel. '395 2,0 02

En v8nta
local comircial de dot plantas. 1 1

planta 115m' pr.parado para
merceria, per'u�. lana; 21 p�.

185m·, preparad.l para glmna,iI.
. est.tica, belleza y almacen. -

"

Call i Pujol, 198" Tell. 387 57 12 .:

Comp,amos-
.

SOLARES. TERRENOS� CASAS. .

EDIFICACIONES 0 FABRtCAS VIEJAS.
para rehabilltaf 0 construIr.

Interesados dlrlglrse aI Apartado de
Correos

.

n
1 143 de BadalOna

ANUNCIOS EN

-La Vanguardia
TODA LA PRENSA

Tel*'onol 3,9 Zl 46 Y 319 43 31

Servei a tercers

d' EDICIONS
'BADALON I NES ,'-' S ..A.

l 'nterlm als tallers d' arts grafiques,' 'entitats, institucions i

emprases, de Badalona. i comarca. .

, Treballs de fotocomposici6 de textos per a revistes, lIibres, publicacions, butlletins.
programes. cataleqs i confecci6 de fotolits per a impressi6 a offset.

Dirigiu-vos al carrer del Canonge Baranera, 64, fer. - Telf. 389 41 5a.
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La- vida te. aquestes coses
.

, L'Emili, de caracter exaltat i barrilatie;
tenia quelcom de trapella, parlava clar,::Qi
buixant les frases, fumava cigarretes... QUaii'
n'hi donaven, L'Emili i en Ramon. perta;
nyien al mateix partit politic. A vegades en

taulaven tina conversa que prenia un"caire
frenetic, delirant, Llavors la Setrillera, que
no estava per quines cabories, sortia amb un

estirabot que els deixava desconcerf•s, �s
clar, ho deixaven c6rrer.

_

,

;
-

.

Quan el nostre pais era la «zona rOja»F
en Ramon ja s'havia casat amb la Pepeta�
EI 1937 fou nomenat comissari politic. Ell

molt bona impressio als fills del seu nebot. mateix no sabia pas dir ben be com "havia
La filla gran es deia Pepeta, una xicota anat la cosa. Pero, fet i fet, aixc no el lliura

de cutis blanc i suau, cabells i ulls foscos, d'anar a parar al front. Segons deien els
Havis vermells i ben plantada. Era la prome- veins, davant la seva dona sempre havia
sa d'en Ramon, unjove pretenci6s, petulant, d'arriar veles i adaptar-se a I'ordre familiar.

pie de fums, que no tenia pels a la llengua, L'Emili procura esquivar-se del diluvi'de
plantava cara a tothom. Portava unes cor-' sang i de foe que era la guerra fratricida, i
bates de color que feien certa angunia. passar-ho admirablement be. L'Emili con-

La Maria era la mitjana, bonica, bruna, siderava que la millormanera per a comba
de cara angelical, simpatica i de formes es- tre el feixisme era buscar un endoll i quedar
culturals. Sortia sempre acompanyada de la se a la reraguarda.

_

Un dia va coneixer una

Quimeta, la seva germana. L'amic Fradera xicota fresca i bonica, que tenia un cos es

m'havia explicat que un amic seu anava al belt i ben format. La patella es dedica a l'es

darrera de la Maria, pero ella no Ii mostra- traperlo amb una perfecta naturalitat. EI ne-
-

va gens de simpatia, procurava no veure'l. goci esdevingue prosper i funciona fins el dia

Quanla Maria esdevingue la promesa d 'un
-

que. els dos estraperIistes emprengueren el ca

xicot una mica tibat i fatxenda, ambun aire . mlde l'exili.

de llepafils, aleshores I'amic d'en Fradera EI promes de la Maria marxa al front i

considera que el mes prudent era deixar-ho mai mes no se'n va saber, res. En els anys
correr.

-

de la -postguerra, la Maria es casa amb un

LaQuimeta era molt primeta, de.cabells fomer prudent i respectable, 'alt 'com un Sant

castanys clars i ulls blaus que sempre som- Pau i anaren a establir la fleca a Sant An

reien. La xicota no tenia pas un taranna pro- dreu. EI cas de la Quimeta ja es una altra

vocatiu, mes aviat era esquerpa i plantava historia."

cara'als xicots i als ganapies que Ii deien pa
raules desvergonyides i pocasoltes,

.

Moltes vegades, en evocar el passat, m'envaeix una onada melangiosa de records. Eis

records d'aquells anys que els meus companys de jocs jugavem a pilota al bell mig del

carrer. Eren uns anys en que les coses anaven be i la vida era amable i facil. Quins anys

aquells! Parlo dels anys deu, peru la primera guerra europea vingue. a capglrar-ho tot. De

lIavors en�a s'han fet molts. de canvis i el mon ha donat moltes voltes, Es ben cert, el temps
no passa debades i ja tot plegat pertany a la historia.

EI meu bon amic en Jaume Fradera

m'havia contat la vida i miracles de la fa

milia de l'Emili, un amic seu. Tot plegat, es
una historia bastant pintoresca. Comenca a

partir de Ies dues germanes bessones de cer

ta edat, ·anomenades <des Setrilleres».

Habitaven una de les cases on avui hi ha

l'ediflci.de.I'oflclna de FECSA, al carrer de
la Cretii�Ana�en sempre juntes: a comprar,
a passejar, i'a treballar a Can Guixeras: eren

inseparables. Les teixidores d'aquesta fabri
ca les anomenaven les Setrilleres. Certament,
el sobrenom era forca escaient. Les dues ger-

. manes eren no molt altes, ni massa baixes:
de la mateixa estatura, bastant grassonetes.
Veritablement, tenien cadascuria "la figura
d'un setrill. Ningu no sabia el seu nom, pe
ro tothom les coneixia per les Setrilleres.

EI veinat -sabia que aquella parella venia
remeis casolans. L'unguent de l'abella .per
a guarir nafres, el xarop d'herbes que feia

miracles, i unes arrels magiques per a obte

nir una bona digesti6. Endemes, algunes vel
nes tafaneres asseguraven que les Satrilleres

a estones tiraven les cartes. Tot aquest bum
bum era ocasionat perque veien entrar i sor
tir de la casa gent estrafalaria i desmarxada.

A vegades, les Setrilleres entraven a la

botiga del meu pare per a comprar una pas
tilla de parafina. La Setrillera d'ulls rodons

era xerraire, tenia una veu de nas que feia

un tremolo com el que fan les cabretes. L'aI
tra Setrillera parlava amb una veu forta de

_

_ tenora esquerdada, sempre somreia com si

Ii fessin pessigolles. Les dues germanespar
laven cridant, era el costum normal entre

tots els treballadors del ram textil. Quan en

traven cridaven: Ave.Maria Purfssima. Jo,
en escoltar aquell «Ave Maria Purissima»

corejat per les veus desafinades de les Setri

Ileres, no podia contenir la rialla.
Un dia algu va fer c6rrer la veu.que una

de les germanes s'havia casat amb un burot,
una mica bufat i bastant estaquirot. Uns dies

despres, els veins van veure Ia germana en

trar i sortir sola de casa. Eis nuvis anaren

a viure en una casa del carrer de Sant Josep
i de Roses. Aquesta casa avui ja no existeix.

Quan es realitza el tracat de l'autopista, unes
cases del carrer foren enderrocades.

En Joanet, divulga pel velnat que la Se

trillera no va anar a conviure amb la seva

germana i el burot. EI cas era que a la casa

hi vivia Ia sogra maniatia i dues cunyades
solteres, beates i malcarades, que If haurieri
fet la vida impossible. EI casament fou la

causa de la separaci6 definitiva de les LLE-GI.USetrilleres.
Les Setrilleres tenien un nebot que feia

_.

de boter i habitava una casa del carrer Lle6. �TIn1l1l\1TOITiEI nebot, en quedar vidu, pensa en la tia que �.'lU.UULlL.. �'1l..
estava sola i separada de la seva germana.
Llavors Ii propasa anar a viure amb ell i els

.

Menthn: de I' ASSll�·i"dl.-l C;1I.;I.tll<l de 1<1
_ (

quatre fills, tres noies i 'un noi, Dit i fet, la Prcmsa ('�'ln;tr':<l1

presencia de la ti ala casa del·boter causa
-

...... ....__........
-.,

JOAN ABRIL

SOn dos...
i- per a tota la vida.

iCUlDA'LS!

�unc�Qe�
CAMPANYA DE PROTECCl6 OCULAR.

ASSOClACI6 D'uT!LrrAT PUBIJCA.

Els papers-.d'aqui,
���

en la_I-Iengua d'aqui.
o

... CMNIUM CU�TURAt
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ANIVERSARI DE «LA CAIXA»

A BADALONA
Dia 14 de juny, ales 17 hares

CERCAVILES
A ,Ies 19 hares
..SARSUELA

.
per la Companyia Llrlca Espanyala

LA CANCI.ON DEL OLVIDO i MOSAICO LIRICO
Pavell6 Joventut de Badalona

* * *

.Dia 15 de juny, ales 18.30 h.
. NOVELES CATALANES .

ROMERO SAN JUAN
Presentadar: JUSTO MOLINERO

* * *

Dia 16· de juny ales 10 i 15 hares
FESTIVAL DE MAGIA

Pavel16 del Joventut de Badalona

Dia -17 de juny ales 10' i 15 h.
FESTIVAL DE PALLASSOS
Pavell6 Joventut de Badalona

.

�.. "laCaixa"
"f' CAIXA DE PENSIONS



OPTICA HISPANO
DIPLOMADOS

iMIOPES!
lENTES MAS DElGADAS Y MAS LIG'ER'AS

-

Presenta las nuevas lentes. para MIOPIA de grosor
y peso espectacularmente reducidos �,

C/o Rdo, Ant6n Romeu,1 c/o Pujol, 37

Esquina Martin Pujol. Esquina Maestro Nicolau.

Tel. 38024 53 - 384 1306 Tel. 389 4066

BADALONA BADALONA

(cerca estaci6n ferrocarril). (junto.ambulatorio).

DOS OPTICAS A SU SERVICIO ---


