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Confirmant tots els pronostlcs

«La Penya» aconsegueix el
tercer titol de la temporada

Final de la Copa Princep d'Asturles
RON NEGRITA JOVENTUT, 99 · TDK MANRESA, 80
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FACI'S LA PANERA A GUST SEU

REGALS DE NADAL PELS NOSTRES CLIENTS,
SUBSCRIPTORS I LECTORS

------- --- - - - - ·�-13r.
Per el concurs «REGALS DE NADAL» I
Canonge Baranera, 64, 1 r. BADALONA I 4t.
--------------------------�,
Desitjo prendre part en el concurs «REGALS DE'
NADAL» i accepto les bases presentades :
Nom I

I 5'Adrec;a Ie.
Tell.' I
Poblaeio ,

L.-.�_:_ .

.

--

Podran aeonseguir tres talonaris de xees,
per valor de 50.000 pesetes eada un,
perque vostss mateixos omplin la panera
amb generes dels ccmercos del CENTRE
COMERCIAL CARRER DE MAR

BASES

1 r. Per participar calera nornes omplenar el butllen que
figura al peu d'aquestes bases, i remetre'l a

REVISTA DE BADALONA, Canonge Baranera, 64
1 r., indicant en el sobre : «Pel concurs REGALS
DE NADAL». Tarnbe podra dipositar-se a la bustla
que quedara instal.lada al CARRER DE MAR, 74.

2n. Tant els clients del CENTRE C_OMERCIAL CARRER
DE MAR que comprin per un valor minim de 500
pessetes, com els subscriptors i lectors de
REVISTA DE BADALONA podran remetre tots els
butlletins que vulguin, ja que tots entraran en

sorteig. Tindra, doncs, mes oportunitat qui mes
cupons hagi rernes.

EI termini d'admissi6 de butlletins acabara ales
24 hores 'del dia 22 de desembre del 1986.

EI sorteig per I' extracci6 dels tres cupons
guanyadors es celebrara, en acte public, ales vuit
de la tarda del dia 23 de desembre, a la sala
d' exposicions de «La Caixa», carrer de Mar, 40.

Eis noms dels guanyadors .seran publicats a

REVISTA DE BADALONA.
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Editorial

La tesce que ve realitzant I'lnstitut

Municipal d'Educaci6, oespres d'uns co

mencements vaci/ants, perc amb una em

penta que ho erreoess« tot, es tan post
tiva que mereix un reconeixement espe
cial. Formaci6 i reciclatge permanent del
professorat, supervisi6, control, ectivi

tats, orientaci6.
L'IM� diu que la formaci6 del prates

sorat es important per evencer cap a la

renovecie pedagogica que ens cal ales

nostres escotes. «Aquesta formaci6 per
manent no es atribuible especificament
a cap departament ni instituci6, sin6 que
ha de partir de I'escola, perqu« la forma

cio ee una necessitat de la propie dina

mica escolar».
EI que I'IME vol es que cada centre

,

pugui evencer en la capacitat de ref/exi6
sobre la propie experiencie, i que cada

mestre «pugui adecuar la seva feina ales

caracteristiques de la gent i al 1I0c on

exercetx». Com pensen molt be els res

ponsebtes de I'lnstitut Municipal d'Edu
cecto, la ref/exi6 pedagogica ha de tenir

un csrecter obert i processual en una con

cepci6 global de I'escola. «Els centres

educatius de la ciutat avancen peraquest
cami de renovaci6 amb pas ferm; des de

I'IME volem ajudar els col./ectius esco

lars en aquest proces».
En realitat, aquesta es la tasca de

I'lnstitut: eiuder, per eixo fou creat. En

guany, en just reconeixement a la seva

tasca -a vegades criticada i menstingu
da per alguna minoria del sector-, I'IME
badaloni ha obtingut el PIa Institucional
conegut com FOPI. Sera una experlencie
de dos anys de formaci6 permanent per
ales escoles oubtiques, i, tant la conse

lIeria que governa Maite Arqu», com els

responsables de I'lnstitut i els mateixos

professors, esperen que el resultat del

treball del seminaris, cursos i tallers, i
revenc de les esco/es serveixi per a tots

els centres de la ctutet.
E/ PIa Institucional de Formaci6 Per

mament del Professorat es embicios. Als
cicles especificament de meterles, s'hi
incorporen seminaris de I/engua i cultu

ra catalana, aproximaci6 al medi natural

de Badalona, aquariums, jardineria, her
bes remeieres, integraci6 del nen sord, fo
niatria i logopedia, educaci6 per la pau,

.

recerce, el bose, les rieres de Badalona,
tallers de natura ... Que pot plaure mes a

tots plegats que el treball per a una mi-

1I0r formaci6 i educaci6 dels nostres

nens! Encoratgem I'IME i donem la ben

vtnquae al FOPI.

NOll impuls per a la
«Fundaci6 Olof Palme»

Olof Palme a Badalona (14-XI-1985)

Poques entitats, fundacions 0 patronats
han pogut gaudir a Badalona de tants recol
zaments i suports de personalitsts il.lustres
com li passa a la no nata «Fundacio Olof
Palme», No es que ens sorprengui, ans al

contrari, que la iniciativa de crear un Hoc que
tingui com a principal objectiu organitzar i
promoure estudis sobre l'obra del desafor
tunadament desaparegut primer ministre
suec, 0, el que es el mateix, sobre la pau, en

definitiva, generi un seguit de respostes to
tes encoratjadores per fer-Ia possible. EI que
realment ens te intrigats es el llarg part que
suposa, pel que es veu, trobar un local que
reuneixi les minimes condicions exigibles.

Avui, divendres, visita Badalona l'am

baixador de Suecia a Espanya, acompanyat
del consul d'aquell pais a Barcelona, per tal
d'interessar-se perla marxa del projecte, tal
com REVISTA DE BADALONA va publi
car el passat dia 25. Ens hauriem de felici

tar pel nombre de visitants que es traslladen
a la ciutat i relacionen aquest Municipi amb
la «Fundacio Olof Palme» iamb el fet que
la nostra poblacio fou, com ja s'ha dit mol

tes vegades, una de les darreres que visita el

lider socialdemocrata abans de caure'
assassinat.

Des que la diputada socialista Anna Ba

lletbo ho digue per primera vegada a Nova

York, s'ha tornat a parlar de forma espora
dica de la Fundacio que tindria la seva veu

a la nostra ciutat. Fins i tot abans que ens

visites el secretari general de les Nacions Uni

des, Javier Perez de Cuellar, ja es va dir que
un escultor andalus tenia encarregada una

obra de grans dimensions que es col.locaria

davant del local que seria seu de la Fundaci6.

«Badalona es com un port on avarem

aquest vaixell de la pam)

Despres que Perez de Cuellar pronuncies
des del Museu Municipal frases com la de

l'anterior titol marginal, i' que rememores,
ben emocionat, sequencies de la vida d'Olof

Palme, s'ha avancat un xic cap ala creacio

del centre d'estudis i debats. A mes de

I'Ajuntament, d'altres institucions que estan

d'acord amb la idea han elaborat els esta

tuts que regiran el funcionament de la

Fundacio.
Des de la Casa Gran s'apunta que el prin

cipal problema que ha impedit fins ara de

fer realitat aquesta creacio, es el cercar un

local adient. Hom sap que la nostra es una

ciutat on costa de trobar un recinte cobert,
d'unes dimensions que permeti aplegar en
cara que sigui pocs centenars de persones,

i tambe ho es a vegades encertar amb un de

mes petit. No obstant, potser haurem de co

mencar a pensar que no es tracta de dificul

tat sino gairebe d'impossibilitat, 0 perque no

existeixen locals adients 0 perque, al contra
ri, si n'hi ha son molt amagats.

Si es confirmessin els rumors que asse

nyalen les instal.lacions de l'antie Escorxa

dor com possible seu, la qual cosa no hem

aconseguit, tindriem que la biblioteca cen

tral que es vol habilitar alla, i la Fundaci6,
comptarien amb un marc formidable, que
de passada suposaria la descentralitzacio de

determinats equipaments, que bona falta fan

en un barri com es La Salut, del que, a part
de la loteria recentment, els seus habitants

es queixen que no se'n recorda ningu.
En resum, que la «Fundacio Olof Pal

me», la creacio de la qual estern convencuts
que arribara tard 0 d'hora, es un d'aquells
casos tipies que els politics anuncien sense

haver sospessat abans les difieultats que

comporta el fet de portar-los a terme. En

aquesdta ocasio, pero, s'ha de dir que les

campanes al voiles llenca una politiea bar

celonina, i que els seus companys nomes van
poder assentir. No obstant, esperem que sera

decisiu l'impuls de l'ambaixador.

JOAQUIMA UTRERA

Membre de l'Associacio Catalaua de lao

Premsa Comarcal
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Els escrits
destinats a aquesta secci6 de RE
VISTA DE BADALONA no han de so

brepassar de l'extensi6 d'un foli me
canografiat a doble espai. Es impres
cindible que siguin signats ..,_encara

que es demani la seva inserci6 sota
oseuaontm= i que hi consti el domi
cili i el numero del Document d'lden
titat del seu autor, aixf com tembe el
seu numero de teteton. En el cas
a'entitets 0 col.lectius neure de
cons tar-hi el csrrec que ocupa, el se
gel/ de I'entitat 0 cot.tectiu i el name
ro del Document d'ldentitat del
signant.

No sera publicada cap carta que
no reuneixi aquests requisits, i, a

mes, REVISTA DE BADALONA es re

serva, en tots els casos, la seva pu
blicaci6 integra 0 el dret de resumir
les 0 extractar-Ies quen aixi ho con

sideri adient.

CENA HOMENAJE

EI pasado dia 21 de noviembre, en un coque
ton local del Club Nautico Betulo, de nuestra ciu
dad, se celebre una cena de homenaje a cinco com
ponentes de la plantilla de la empresa «Fundicion
de Hierro Enrique Molina, S.A.», uno de los cua

les es precisamente el senor Enrique Molina, se

guido de los senores Jose Roca, Santos Garcia (ex
jugador del Badalona), Francisco Garcia y An
dres Guerrero.

La cena dio comienzo a las nueve, con asis
tencia de la plantiIla de la ernpresa y sus respecti
vos conyuges, ademas de algun familiar y amigo
del senor Molina.

En las mesas habia flores para todas las seno
ras, y a medida que se iba consumiendo el exce
lente menu y las copas se iban vaciando, la eufo
ria iba en aumento y la camaraderia se hacia mas
ostensible.

Aproxirnadarnente a la mitad del agape, el se
nor Molina requirio la atencion de los comensa

les para agradecer su asistencia al acto, que cali
fico de ceria de hermandad, elogiando el buen
comportamiento de la plant ilIa en toda las fases
mas 0 menos dificiles que ha tenido que superar
la empresa, 10 que daba pie a la decision de se

guir en la linea del precendcnte sentado en el ana
1982. en el que. se celebre un acto similar v en el
que los homenajeados fueron el que suscribe y el
senor Jeronimo Blasco, y que =-prosiguio el se

nor Molina- esperaba que no fuera el ultimo.
pues ya habia otros al caer.

Seguidamente, en medio de una Iluvia de
aplausos, se procedio a la entrega de un ramo de

COMPRA
OR

JOIERIA
PALLEJA
compro joies usaoes

Arbres, •. TI". 389 23 15

flores para la esposa de cada uno de los homena

jeados; a continuacion hubo un valioso reloj de
pulsera y placa conmernoracion tambien para cada
uno de ellos, todo esto regalo de la empresa.

Acto seguido se hizo el silencio para contem

plar el regalo que los trabajadores de la empresa
hacian a su patrono, consistente en un hermoso

pergamino alegorico firmado por todos los com

ponentes de la plantilla, cuidadosamente enmar
cado, y que el senor Molina recibio visiblemente

emocionado, dando las gracias brevemente pues
to que las palabras apenas podian brotar de sus

labios.
Todavia hubo otro regalo, consistente en una

hermosa figura de bronce representando tres efe
bos muy graciosos, y tarnbien hubo figuras para
los demas, todo ello regalo de sus cornpaneros de

trabajo.
Resumiendo puesto que la resefia detallada se

ria rnuy larga, el que suscribe tuvo la firme sen

sacion de que los directivos de la empresa y el resto

de los trabajadores, salvo los roces que producen
los intereses creados, caminan muy unidos reco

rriendo la espinosa senda del mundo laboral.

Congratulaciones.- SALVADOR PUJOL

ENCARA A UN CREIENT

Reprenc de bon grat la conversa amb «Un
creient», arnb la venia de REVISTA i de la rna

nera que ho permet una' breu epistola en aquesta
seccio.

L'amable interlocutor expressa l'esperanca que
la pagina que aqui es dedica regularment a la ru
brica «Esglesia» pugui un dia canviar -rnes que
de nom, com diu ell, diria jo que de sentit
eclesial- i s'obri al «trans-ecumenisrne». Vull dir
li que em sen to, en general, espiritualment con

cordant amb la intencio que es manifesta en el dar
rer periode de la carta d'«Un creient», si no fos
que, segons I'esquema que ens presenta, adoleix ,

a la meva rrianera de veure, d'una certa precisio
conceptual. S'endevina facilment, es clar, que
se'ns vol indicar que hauriern d'optar per aquest

Aquesta setrnana s'ha parlat de ...

__ ...........

ecumenimse que el teoleg dominic P. Chenu qua
Iifica de «cosmic» en un treball seu, recent. En
ell es fa referencia al pensament d'un peoner de
I'ecumenisme «ampli», el sacerdot teoleg indi Rai
mon Panikkar, que aboga per un dialeg «intra
religios», que hauria de conduir «a integrar en si
la veritat percebuda en I'altra religio, inclus si hom
resta fidel a la propia opcio. Cal, doncs -diu
Panikkar-, anar mes enlla d'una fenomenologia
o una historia de les religions, i conduir el dialeg
vers una teologia que defineixi les condicions con

cretes d 'una cornunio en la veritat de les altres tra
dicions». Aquest si que em sembla ser un marc

ben precis d'un ecumenisme cosmic, totalitzant.
Pero es que aquest ecumenisme -com ve a dir

Chenu- es troba ja en el Decret «Ad Gentes» i
en la Constitucio «Lumen Gentium» del Concili
Vatica II (que tant se'ns recomana de rellegir!).
Abusaria de l'espai que se'm concedeix si porta
va aqui els textos mes significatius al respecte, en
els documents conciliars indicats. Si que els puc
citar: Ad Gn 11-,15; L.G. 16.17; i tambe «Gau
dium et Spes» 22,5. En el Concili -cal dir-ho
va fruitar tota la llavor sembrada en el«moviment
ecumenic» antecedent, treballat en els camps de
la reflexio teologica, de la pastoral, de la missio
nologia, etcetera.

Referent a la cosa concreta del sentit 0 orien
tacio que pugui tenir la pagina «Esglesia» -que
justament ara ja «te» cine anys-, prego a «Un
creient» que vulgui veure, en la modestia i la li
mitacio del nostre intent, una confessio d'ecume
nisme, manifesta en el que deiern al presentar la
pagina, el 28 de novembre de 1981. Deiern: Vo
lem «fer un servei a la fe crist iana adulta i criti
ca. Fidels al moviment ecumenic actual, estern
oberts a totes les confessions religioses de la ciu
tat que treballen pel Regne de Deu, Desitgern
col.laborar a I'edificacio de l'Esglesia-cornunio
presentada pel Vatica II». En aquest esperit, no
pensavem ni pensem en cornunitats «allunyades»,
«equivocades», «indiferents», etc. Diu el P. Chenu
que «quan ella (l'Esglesia) les rebutjava com ido
latriques, era infidel a la seva naturalesa». Aten
tament. -JOSEP MB RIERA MILA

=_-;W



Avui, dia 28 de novembre, fa justament
quatre anys que l'Opus Dei fou erigit com
a Prelatura personal, una configuraci6 ju
ridica que respon plenament al carisma fun
dacional d'aquesta institucio. Des d'aquell
2 d'octubre de 1928, dia que el Fundador de

l'Opus Dei veie clarament allo que Deu vo

lia, milers d'homes i de dones, de totes edats
i condicions: solters, casats, vidus i cape
Hans, han· estat testimonis de l'incansable
afany de Mons. Escriva de Balaguer -avui
en proces de beatificaci6- perobrir pas a

un designi divi: Un secret. Un secret, a crits:
aquestes crisis mundials son crisis de sants.
Deu vol un grapat d'homes «seus» en cada
activitat humana. Despres ... pax Christi in
regno Christi -la pau de Crist en el regne
de Crist» (Carni, n? 301).

L'Opus Dei va sortir endavarit poe a poe;
no fou facil. La crida universal a la sante

dat, que mes tard el Vatica II proclamaria
com un dels grans objectius de l'Esglesia, i
el fet que hi haguesin homes i dones dedi
cats «sense moure's del seu lloc», sense can
viar d'estat ni de tasca professional, a fer
se resso d'aquesta crida universal, no era fa
cil de comprendre. Al fundador el titllaren
de foil Ell, amb el seu habitual bon humor,
hi afegia: «Foll, si, pero d'amor de Deu»;
«follia» que el dugue a escriure: «Aixo, -el
teu ideal, la teva vocaci6- es ... una follia!

REVISTA DE BADALONA 28-11-86 s.OPINIO

Quatre anys de la prelatura
Opus Dei

Mons. Escriva de 8alaguer

leis altres -els teus amics, els teus

germans- uns folls ... No has sentit algun
cop aquest crit molt endins? Contesta amb
decisio , que li agraeixes a Deu l'honor de

pertanyer al «rnanicomi» (Cami, n" 910).
La mateixa «follia» s'apodera de milers

de persones i l'Opus Dei s'estengue rapida
ment pels cine continents. Passaren els anys
i cada vegada es veia necessaria amb mes ur

gencia una nova configuracio juridica que

respongues a aquesta reaIitat eclesial. Men
trestant, l'Obra seguia caminant amb les

aprovacions pontificies necessaries, que apIi
caren la normativa vigent en aquell moment,
pero no apropiada a la realitat plenament se
cular de l'Opus Dei.

EI Concili Vatica posa les bases estruc

turals necessaries perque el nou fenomen teo

logic, ascetic i pastoral de l'Opus Dei tingues
el seu propi lloc en l'organitzacio de l'Esgle
sia. Un lloc peculiar, segons les peculiars ca
racteristiques d'aquesta institucio: ambit in
ternacional, clergat procedent de la propia
institucio i uns laics -gran majoria- que
es dediquen sense canviar per res el seu es-.
tatut personal de laics, de fidels corrents, als
fins apostolics propis de l'Opus Dei.

El Concili posa les bases. Pau VI sugge
ri al Fundador que convoques un Congres
General de la institucio per examinar la ma

nera de dur a terme la solucio juridica de

l'Opus Dei amb la figura de la Prelatura per
sonal pensada per la «realitzacio de peculiars
iniciatives personals», segons el Decret
Presbyterorum ordinis del Concili. Final

ment, Joan Pau II, despres d'intensos tre
balls d'estudi que duraren tres anys, ide con

suites als bisbes, erigi la Prelatura de la Santa
Creu i Opus Dei.

EI Prelat, Ordinari propi de la Prelatu

ra, dirigeix, en el camp apostolic confiat a
ella, els sacerdots incardinats i els fidels laics

que s'incorporen a la Prelatura a traves d'un
contacte en el qual aquesta es compromet a

garantir una continua forrnacio doctrinal
religiosa, espiritual, ascetica i apostolica, aixi
com l'ajuda pastoral concreta dels sacerdots
de la Prelatura i les altres obligacions que
imposen les norrnes de la Prelatura respecte
dels seus fidels. L'interessat -per la seva

banda- declara lliurement que esta decidit
a buscar amb totes les seves forces la sante
dat i a practicar l'apostolat segons l'esperit
de l'OPus Dei, comprometent-se a roman

dre sota la jurisdiccio del Prelat i dels que
l'assisteixen en el govern de la Prelatura, per
dedicar-se al fi que Ii es propi, i a assumir
els deures dels membres de l'OPus Dei, guar
dant les normes de la Prelatura i les indica
cions dels seus directors en materia de regim,
d'esperit i d'apostolat.

Aquesta organitzacio juridica no resta

cap potestat als bisbes, que segueixen exac

tament les mateixes atribucions respecte
d'aquests fidels, ja que la incorporacio a la
Prelatura no suposa cap variacio en el seu
estatut de fidel cristia: segueixen tenint els
mateixos drets i deures que els altres fidels

respecte de l'Esglesia ide la Jerarquia. No
mes depenen del Prelat en allo que es refe
reix a la forrnacio espiritual i apostolica en

caminada a aconseguir el fi especific de la

Prelatura, fi que, per la seva essencia, es fora
de les atribucions de Is Ordinaris locals.

JOAN MARCt i PETIT
Prevere
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de Nadal

Eis «guanyofils»
No puc parlar ara d'eleccions, perque la

campanya electoral es closa. M'han quedat
pendents uns temes relacionats amb l'afer,
i em dol de no haver-ho fet abans, cosa que
ara m'obliga a tocar-los en abstracte. Per
exemple, el dels «guanyofils», 0 sigui aque
lles persones que tenen una certa tendencia
a inclinar-se mes que per les conviccions, que
no en deuen tenir gaires, per allo que pugui
ser guanyador. Estan pendent del que pot
passar i son earn propicia ales enquestes
dopinio.

EI «guanyofil» es troba en tots els raeons
de la societat. EI «guanyofil» es troba ales
empreses, quan hi ha crisis de poder, quan
algu trontolla 0 cau en desgracia. Es propens
a trencar tota fidelitat. Situacions encararnes
perilloses es donen en el si de les adrninis
tracions, ales conselleries, a tot arreu on hi
ha carrec politic inestable. Eis «guanyofils»
basculen al costat del qui te mes probabili
tats. Son atents ales puges i baixes, tenen
un olfacte especial per al rumor mes versem
blant i fiable. EI «guanyofil» es l'antitesi de
l'amistat i no dubta davant d'un canvi de
camisa .

EI «guanyofil» engreixa partits quan

aquests van ames, i representa una rebaixa
i un aigualiment de principis del part it que
els arreplega. EI guanyofil no es ben be el
que s'enten per l'oportunista. Perque no

busca nomes un guany economic, busca un

cert con fort social, un estar ben situ at. Pe
ro el subsol de la seva carnadura, en el fons,
hi ha tambe el guany material, el «per si de
cas».

EI «guanyofil» nomes vol mantenir el

prestigi de cara als altres, pero no Ii impor
ta el prestigi que pugui exhibir-se davant de
si mateix, EI guanyofil no te cap estima de
si mateix. Arraconades les conviccions,
menystingudes les fidelitats personals, no sap

que vol dir l'etica, ni els ideals, ni cap pro
jecte col.lectiu. No s'immuta per res. EI

«guanyofil» pot ser el fruit d'educacions de

teriorades, de societats desidelitzades, pero
es sobretot una actitud de fasedat i de dimis
sio que segurament s'arrossega des de molt
antic. Eis paisos fets poden pair un exces de

«guanyofilseBn canvi, als paisos a mig fer
i ndigesten i de vegades retarden tot

recobrament.
Dies com el 22 de juny son idonis per

que molts que no es reconeixien «guanyo
fils» s'autodescobreixin a si mateixos. EI

«guanyofil» es capac de fer professi6 d'ha
ver votat el que no ha votat si resulta que
s'ha equivocat. Si ha errat, se'n dol per pres
tigi propi. Li hauria agradat encertar el pro
nostic i arrengl rar-se amb el guanyador. I

ho supleix mentint i mentint-se.

Festes
BADALONA - CENTRE

desembre 1986

DIMARTS, 16
Crida de les Festes, a carrec del Molt Honorable Senyor MIQUEl

COll i AlENTORN, President del Parlament de Catalunya.
Celebrem les NOCES D'OR dels nostres amics: -Benltez-Cabrero.

-Capella-Cervera, .Grange-Asensio, -Isamat-Saldo, -Llobet

Salvad6, • Pu ig-Verges, •Tortajada- luz, .Vila-Sole, -Arrasa

Mojica, -Bamich-Alves, -Bettran-Bofill. -Bolx-Cramunt,
-Castetlton-Casas, -Colome-Businol. -Domenech-Doll.

•Roses-Puig.
Actuaci6 del grup «LA FAMILIA PICAHUL»

DIMECRES, 17
Excursi6 pre-nadalenca. Visitarem les CAVES CODORN lUi el

bonic poble d' Espinelves amb la seva FI RA DE l' AVET.

Dinarem a Sant Celoni: Amanida amb tall, canelons de Sant

Esteve, rostit de Nadal, pomes al forn, plat de music amb

rnoscatell, assortit de neules i torrons, pa, vi, aigua, cava i cafe.

DlJOUS, 18
Presentaci6 del PRIMER LLiBRE d'En JOAN ABRil.
Celebraci6 del POEMA 1.000 d' En JOSEP COOlNA.

Actuacions:
«PICART», Mag-il.lusionista,

«TON 1-TEDO», Cornic-parodista.

DIVENDRES, 19
ACTE DE SI M PATIA ALS MAJORS DE 80 ANYS

Sequira un extraordinari concert de sardanes i musica catalana, a

carrec de la COBLA RAM BlES

PROGRAM A
Primera part

Pel fill que no vindra - R.Serrat
Veils amics - J. Serra
Somni - M.S. Puigferrer

En Peret Barreto - R. Viladesau
Nit de Nadal - J. Gr-iV8

Davant la Verge - E. Morera

seqona part
Ball pia de Llavaneres - J. Serra
Bal pia de verema - A. Cohf Grau

Eis tres tambors - T. Gil Membrano
Les flors - J. Perich
L

I

Arlesiana - J. Serra

Capvespre d' estiu - J. Perich
JOSEP ESPAR I TIeD

TORRONERIA

d6.�
A XIXONA TENIM FABRICA PROPIA

ON ELABOREM ELS NOSTRES
TORRONS ARTESANS

NO TENIM SUCURSALS
Francese Layret, 98 Teft. 389 06 34

Cloenda: LA SANTA ESPINA - ELS SEGADORS

DISSABTE, 20
Rida d'un GRAN LOT DE NADAL, al qual s'h! afegeix un VIATGE

DE CAP DE SETMANA A ANDORRA, per dues persones.
Clouran els actes, els nostres amics de I'OHFEO BADALONi amb

un extraodrinari CONCERT NADALENC



ESTE ES SU'MOMENTa PARA SER

B E A �U I F u LT

,.,....,.......-.-"'"

BEA,UTIFUL

ESTEE LAUDER

PERFUMERIA
\"

lc�osMETa,cWA.

�an.o Baranera, 48. TeL 38047 95
Arbres, 16. Tel. 389 1641
Mar, 32. Tel. 384 09 09
Mar, 35. Tel. 3894047
BADALONA
Avda. del Caudillo, 18·20. Tel. 381 4855
SAN ADRIAN DEL BESOS

PRESENTAMOS BEAUTIFUL. LA NUEVA FRAGANCIA DE ESTEE LAUDER
Estee Lauder ha creado una fragancia tan bella, tan majestuosa yen un ambiente
tan lujoso, romantico y floral que 5610 el nombre BEAUTIFUL puede describirla.
Una fragancia que Ie hara sentirse la mujer mas atractiva del mundo.

Venga al mostrador de Estee Lauder y para celebrar su
visita Ie entregaremos un bello y practice juego
Beautiful compuesto de bolso y neceser de viaje,
por su compra especial de productos Estee Lauder.

Del 1 al 6 de diciembre

.

Los productos Estee Lauder s610 se venden en sus concesionarios exclusivos.



Amb ..motiu del
3er. AN IVERSARI
agraeix la resposta

positiva dels
badalonins i de les

firmes comercials que
detallem:

. t . IFL"n..Rrt

Prim, 172
Tel. 384 42 78 i 389 55 04

EI conjunt musical CHUPI i I'humorista RAMON

Eis senyors Obiols, amb tot el seu servei

JAUME 'RODES

CANONGE BARANERA, 99

TEL.. 3B9 09 43

BADAL.ONA

HORARI:
,

Feiners de 10 a 1
ide5a.8

EXPQSICIO D'OLIS
Del 29 de nevembra al 31' de desembre

.
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REVISTA DE BADALONA i la Cambra de Comere
organitzen:

EI premi al millor empresari
badaloni de I'any

cionades amb el mon de l'empresa, i ho va

rem proosar a la delegacio de la Cambra de

Cornerc del Barcelones Nord, a la Federa

cio d'Empresaris de Badalona i al Consell

Economic i Social de la ciutat. Pocs dies des

pres la Cambra de Comerc ens va fer arri

bar la seva resposta afirmativa, aixi com co

munica tambe l'aportacio economica que
havia destinat pel Prerni. La Federacio

d'Empresaris va creure que no podia
participar-hi, per consideerar-se part interes
sada 0 Economic i Social encara no ha do

nat una resposta, pero confiem que ho fara

properament.
Si la nostra ha estat des de fa molts anys

una ciutat eminentment industrial, i conti

nua essent-ho, malgrat que rnoltes empreses

hagin tancat en els darrers temps, ens agra
daria que representants d'organitzacions i

entitats que vetllen pel desenvolupament eco
nomic de Badalona tinguin ocasio d'escollir,
una vegada a l'any, lapersona que ha des

tacat al front d'una empresa sigui del tipus
que sigui, es a dir, petita, mitjana 0 gran.

REVISTA DE BADALONA publicara,
a partir del mes de gener vinent, un cupo de

vot, en el qual les pcrsones que hi vulguin
participar podran escriure els noms que con

siderin mereixedors del guardo, i remetre'l

a la nostra Redaccio. Paral.lelament des

d'aquesta seccio anirem publicant entrevis
tes a industrials que, per diferents raons, po
den ser interessants de coneixer.

Si podem descobrir que a una ciutat com

Badalona, que es caracteritza per tenir una
industria diversificada, es fabriquen produc
tes curiosos, tant des del punt de vista de poe

frequents, com de la seva senzillesa, tambe
pot ser interessant.

.

Amb la vista posada al 1987 voldriem

La Cambra de Comerc hi dona suport .
anunciar tambe I'aparicio d'una seccio pe

riodica sobre Ia borsa, que ens permeti de
REVISTA DE BADALONA va creure seguir les puges i les baixes de la que per a

que la iniciativa pod ria sernblar. interessant molts representa el terrnornetre de l'econo

tarnbe a d'altres entitats i institucions rela- mia d'un pais.':_ JOAQUIMA UTRERA

Un dels objectius que tenim les persones

que fern possible aquesta Seccio de REVIS

TA DE BADALONA es de reflectir si no to

tes si les mes destacables incidencies que es

produeixen en el mon de l'economia i de

l'empresa de Badalona. Intentem tractar les

que son noticia, be perque tenen previst fer
inversions importants 0 be perque passen per

una situacio de conflicte laboral. Si col.lo

quessirn en un plateret les informacions que',
oferim que podriem qualificar de positives,
i a l'altra costat hi posessim les que rnes aviat

no ho son, segurament que l'ultim plat pe
saria mes, i no tant perque es produeixin mes

fets noticiables conflictius que dels altres, si
no perque el que passa, entenem, es que es

sent els empresaris persones fonamentalment

pragmatiques, centren les seves energies en

les tasques propies dels negocis, i molt de

tant en tant es recorden que determinat pro
ducte 0 potser aquell mercat oriental amb
el qual treballen podria interessar a l'opinio
publica.

Des de diferents instancies s'ha dit molt

sovint els ultirns anys que fan falta empre

saris amb empenta, disposats a invertir, a

arriscar-se, 'a deixar-se portar pel seu olfac
te 0 per un estudi de mercat a l'hora de sa

ber quin producte fa falta al mercat -en un

moment determinat. Naturalment que els

que aixi opinen pensen que si abundessin els

executius no faltarien tants 110cs de treball.

REVISTA DE BADALONA decidi de

promoure un Premi, que es concediria al Mi

llor Empresari badaloni de l'any, perque en

tenem que seria l'ocasio de fer coneixer un

seguit d'homes d'empresa que porten una

feina incansable i discreta que d'alguna ma

neta s'hauria de reconeixer.
.

� DIEPSA
·Asesoria Fiscal - Laboral - Contable

·Oeclaraciones de Renta

.Seguros en General

·Oeclaraciones y Asesoramiento sobre el

I.V.A.

c/. Guixaras, 2-8,
Tel. 387 28 50
BADALONA

Agenda

��
liJs

FINANCASA'
fnmobflfarfCl

EI Consell Economic i Social de Ba
dalona ha organitzat una jornada de tre
ball sobre «Econornia i Societat», que
tindra lloc .el divendres dia 12 de
desembre.

.

Esta previst que comenci ales nou del

mati, i compta amb l'assistencia del se
guents conferenciants:

Joan B. Casas. Llicenciat en Ciencies

Economiques, diplomat en Alta Direccio
Financera de l'Empresa i en Cursos so

bre les Comunitats Economiques Euro

pees. La seva conferencia versara sobre

«Badalona 1986: una perspectiva econo

mica».
. Josep Anguera i Torrents. Llicenciat
en Ciencies Economiques i Dret per la

Universitat de Barcelona, catedratic de

la UAB.
Intervindra en la conferencia ante

rior.
Robert Garcia Cairo. Badaloni. Doc

tor en Ciencies Economiques. Par lara de

«L'empresari i el Mercat Cornu».
Jaume Argerich. «Master in Bussi

ness Administration» de l'INSEAD de

Fontainebleau (Franca), Col.labora a la

societat municipal «Reactivacio Badalo

na, S.A.». La seva conferencia es titula

«Un repte per al futur de Badalona com

a ciutat: la recomposicio de la funciona

litat econornica».
Albert Rull. Doctor en Ciencies Eco

nomiques. Tractara de «Catalunya en el

desenvolupament de la politica social».

Albert Ballesteros. Economista de

l'Estat. Parlara de «L 'empresa publica
i societat».

. Viat.gas i excursions
VIVES

.

'Oelegaci6 de 8adalona
O'AUTOCARS CANALS S.A.

Gulxlras, 55 .. Tal. 387 08 �3

.Ricardo Straus: bajo duplex, 4 habitaciones, Gran salon, bonita terraza,

perfecto estado. 2.850.0'00 ptas. Tel. 2160599

.Alfonso XIII: 3 habitaciones, exterior, seminuevo, bonita terraza.

3.600.000 ptes. Tel. 2160502

• Badalona: 4 habitaciones, gran patio, perfecto estado. 2.750.000 ptas.
Tel. 216 05 99

.Avda. Lloreda, seminuevo, 3 habitaciones, parket, vista al mar.

2.800.000 ptas. Tel. 2160599

.Badalona - Alfonso XIII, exterior, 4 habitaciones, gran salon, terraza, nuevo.

5.100.000 ptas. Tel. 2160599

-La Morera, 4 habitaciones, exterior, nuevo. 3.200.000 ptas. Pago en 20 alios.

Tel. 216 05 99
-La Morera, exterior, 4 habitaciones, terraza, caletaccion. soleado.

5.100.000 ptas. Tel. 2160599 .

• Plaza Pep Ventura, exterior, alto y soleado, plaza parking incluido. Pago en

20 alios. 5.000.000 - Telf. 2160334 .

• Badalona, centro, 3 habitaciones, dos dobies, todo exterior. 3.750.000 ptas.
Tel. 216 05 99

-Badalona, Bufala, exterior, magnifica cocina, 3 habitaciones, no ref.

3.400.000 ptas. Tel. 2160599

COmpramos su
piso oJ confado

o

gestionamos su

venIaen 15 d1as

1.2160334
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EI tram que passa per Badalona es el menys conflictiu

La CMB aprovara el tracat del segon
cintur6 de Ronda

•

EI projecte del tram del segon cinturo de
Ronda, que anini des de la Meridiana, a Bar
celona, fins a Montgat, sera presentat per
la seva aprovacio, el dia 4 de desembre, en
la sessio plenaria que celebrara la Corpora
cio Metropolitana de Barcelona. En l'ordre
del dia tambe hi es inclosa la proposta
d'aprovacio dels trams del cinturo que van

des del Prat de Llobregat fins a la Diago
nal, tarnbe de Barcelona, ides d'aquest punt
fins al barri barceloni dels Penitents.

La financiacio d'aquests projectes que
modificaran sensiblement la xarxa viaria del
cinturo industrial de Barcelona costara uns

cinquanta-cinc mil milions de pessetes, quan
titat a la qual hauran de fer front la Gene
ralitat de Catalunya, el MOPU i la mateixa
Corporacio. Tot fa suposar que despres de
la constitucio del Comite Olimpic de Barce
lona, les tres institucions arribaran a un

acord per tirar endavant aquest projecte del
tot necessari per una ciutat que vol organit
zar uns dels esdeveniments mes importants
del segle XX a l'Estat Espanyol.

Els projectes del segon cinturo de Ron
da, que s'aprovaran la propera setmana, de
fineixen exactament els espais que afectaran
les obres i senyalen on es produiran les en

trades i sortides, a mes de marcar les zones

de proteccio que necessita el desenvolupa
ment del projecte d'aquesta via rapida de
circulacio.

EI tracat menys conflictiu

EI tram del segon cinturo de Ronda que
va des de la Meridiana fins a Montgat, surt
del terme municipal de Barcelona i passa pels
de Santa Coloma de Gramenet i de Badalo
na. Segons el conseller d'Urbanisme de
I'Ajuntament de Badalona, Eduard Torta
jada, «el tracat del segon cinturo de Ronda
pel terme municipal de Badalona es el menys
conflictiu de tots, ja que passa per zones no

"

urbanitzades, en la seva majoria, j reserva
da des de fa molts anys per a construir-hi
el clnturo. No hi ha cap irnpacte en el texit
urba, i, en tot cas, es una intervencio molt
tranquil.la perque passara per la part alta del
poligon de Montigala, pels barris de Bufala
i de Bonavista, amb una amplada inferior
a la que hi ha reservada en aquests moments,
i passara tambe entre el Mas Ram i el Ce
mentiri Nou, amb tota la tranquil.litat per
aquella zona».

lara ...

La revista CES

Una vegada aprovat el tracat del segon
cinturo, tot sera a punt per l'execucio del
projecte, que podria estar finalitzat en el ter
mini d'un any, en el cas del tram Meridiana
Montgat; pen) ara cal aconseguir els diners
necessaris per tirar endavant les obres. Aixi,
doncs, haurem d'esperar la constitucio del
nou Comite Olimpic de Barcelona perque les
institucions implicades en la financiacio del
projecte del segon cinturo de Ronda es po
sin d'acord en la part que pertoca a cadas
cuna d'elles. -ANGEL MARIN

Ha sortit el numero 36 de la publicacio
de noticies CES (Cultura, Economia, Socie
tat), que edita la Caixa de Sabadell, i que
en aquesta ocasio, sense deixar de banda els
temes economics, presenta un caracter mar
cadament cultural. Ja l'article editorial, amb
el titol «EI Sant Joan, una aportacio a la nor
malitat literaria», es una mica l'exponent del
to d'aquest numero, que tambe es fa resso
del treball on es recullen quins han estat els
grans trets de la sisena convocatoria del Pre
mi Sant Joan; de les declaracions de Dolors
Oller, membre del Jurat; dels escrits refe
rents al llibre «Historia d'una pedra -

Cavall Bernat de Montserrat- 1935-1985,
de J osep Barbera i Suque, i a la presentacio
de l'obra «EI Pantocrator romanic de les ter
res gironines», d' Antoni Noguera, arnbdos
publicats amb la col.laboracio de la Caixa
de Sabadell.

-".--"-------.�-- -r
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CAMPANYA ESPECI1l
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._Sf FR�N_f_ESC LAYRET 185·187 TEL.: 389 3?_§.� BAD�LONA ...

per a tu "i per als teus fiUs!

-en Canonge Baranera, 97 - Tel. 384 17 38
MODA DONA, _ VESTEIX-TE JOVE!

-en Jesus, s- - Tel. 384 20 93
NENS I NENES
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SHOW de MODA en el CLUB NAuTIC BETULO!

La nit de' dissabte passat, dia 22, davant
del Club Nautic Betulo s'observa una nodri
da afluencia de socis, habillats amb vestit de
«soiree». Cosa poe corrent per tractar-se

d'una Festa de nit: la major part dels socis
anaven acompanyats dels seus fills, grans 0

petits. El Club celebra el seu tradicional so

par i el lliurament de premis als esportistes
classificats en les competicions de la iem
porada.

El restaurant on tenia lloc l'interessant
acte presenta un ple de gom a gom. Es ru

moreja que la major part dels socis no va

ren poder-hi assistir per manca d'espai.
Des d'aquestes linees hem de felicitar

l'organitzacio del Club i constatar que, a

part que alguns sods no hi varen poder ser
hi presents, va ser un exit total.

Despres del sopar, i durant el servei del
cafe, va tenir lIoc el repartiment de trofcus:
calurosos aplaudiments, paraules de felici
tacio per part de la presidencia i de les auto
ritats, i ... com a cloenda d'or, el fi de festa.
XAROL BOUTIQUE, per a dona i nens, ens
va delectar amb una immensa mostra de Mo
da en el vestir, presentant les seves col.lec
cions d'hivern 1986-87, de les seves tendes
en Jesus, 8, nens i nenes, i en Canonge Ba
ranera, 97.

Encapcala la desfilada la sortida de les
mes petites, que lluien vestits de gran estil
infantil, denotant que XAROL, nens i ne
nes, esta dintre de la primicia de la moda,
i aixi ens ho demostra en totes les seves

presentacions.
El detaIl que va pronosticar que seria una

desfilada diferent, va ser que les petites des-

filants, nenes de 4 a 6 anys, varen llencar al
public grapats de «confetti», detaIl que re

sulta molt' divertit.
A partir d'aqui, XAROL ens deleita amb

tota la gamma de models per totes les edats,
de nen, nena, jove i senyoreta. Podriem des
tacar conjunts molt ben coordinats, com els

que mostraren les joves, lluint un simpatic
barret negre, d'ampla ala, i peces comodes

d'abric, com les que lluien els nens de bas

quetbol. Tarnbe hem de destacar la col.lec-:

selecta rmisica, molt a to de la presentacio
dels models, i molt ben interpretada per les
novelles models que tan professionalment
desfilaren. Va COffer a carrec d'aquests fills
grans i petits, que varen sorprendre al eo

mencarnent d'aquella nit al trobar-los aeorn

panyant els seus pares socis del Club.
Per fi, per que no, des d'aquestes linies,

hem de felieitar cordialment la direccio de
les botigues XAROL per la seva esplendida
i interessant demostracio de moda; l'equip

cia presentada per senyoretes de 20 anys,
col.leccio d 'una linia totalment del moment
i a l'altura de la moda francesa 0 italiana.

XAROL nornes va poder oferir, en

aquesta mostra de moda, una trentena de
models diferents, dintre de la seva amplia
col.leccio d'hivern, ja que, si hague ofert to
ta la col.leccio eomplerta, ens hagues sor

pres amb la sortida del Rei Sol. Esforc que
volem agrair a tan gentil participacio.

Tota la desfilada fou amenitzada per una

de eoreografia, molt original i molt propia.
aixi com tambe la col.laboracio de hi perru
queria Montse i el gabinette d'Estethicien
ne «El Centro».

Total, un gran fi de temporada esporti
va, amenitzat per una pinzellada artistica
amb un «Show» de moda anomenat BOU
TIQUES XAROL.

SANJORDI
'

Fotos: MiqueJ Segura
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Les bases del «Premi AI Vent»
Tal com va anunciar REVISTA DE BA

DALONA, avui publiquem integres les ba

ses del «Premi Al Vent. Solstici d'Estiu»,
que ha convocat la llibreria «AI Vent» de la

nostra ciutat. Diuen aixi:

I.-El premi AI Vent. Solstici d'Estiu es

convocat per AI Vent, Llibres, amb la col.la

boracio del Secretariat de la Festa Nacional
dels Paisos Catalans de Badalona. La con

cessio d'aquest premi literari de narracio

breu s'inscriu dins dels actes de celebracio

de la Diada Nacional dels Paisos Catalans,
en la festa de Sant Joan, Solstici d'estiu, a

la ciutat de Badalona.

2.-L'import del premi AI Vent. Solstici
d'Estiu es de 50.000 pessetes.

3 .-Les obres aspirants a aquest premi de
narracio breu han d'esser originals i inedi

tes, escrites en catala i en prosa, d'una ex

tensio entre quinze i trenta fulls de mida ho

landesa, mecanografiats a doble espai i per
una sola cara.

4.-Els originals han d'esser presentats per

sextuplicat. En ells no hi cons tara la identi
ficacio de l'autor, el qual trametra en sobre

.

tancat i a part, el seu cognom i la seva adre

ca i telefon. En aquest sobre el titol de l'obra

ha de cons tar a l' exterior. La tramesa dels

originals i la identificacio de l'autor es fara

simultaniament, en sobres diferents i tancats.

5.-No sran admeses obres que haguessin
estat premiades en altres certarnens.

6.-El termini de presentacio de les obres

aspirants al premi s'obre pel solstici d'hivern
de 1986 i es clou el dia 21 de marc de 1987.

Les obres han de ser trameses a AI Vent, LIi
bres, carrer de Sant Joaquim, 19.

7.-El Jurat qualifieador estara format per
tres personalitats de les lletres catalanes, un
membre del Secretariat de la Festa Nacio

nal dels Paisos Catalans, a Badalona, i un

representant d' AI Vent, Llibres. Enguany el

jurat estara format per Pere Calders, Ramon

Proximo dia 1 de diciembre

a las 22 horas

GRAN FIESTA INAUGURACU)N
de la sede del

CDS
Centro Democnitico y Social

en Badalona

(c/. Lleida, 7. Punto Rojo lnternacional)

i iCENTRATE!!
Tambien en Badalona

Dpto. De Imagen del CDS en Badalona

Barnils, Donald Sam Abrams, Joan Soler i

Amigo i Elena Sunol.

8.-L'acte de concessio del premi AI Vent,
Solstici d'Estiu s'escaura el 24 de juny de

1987, el dia de Sant Joan, a Badalona, dins
la celebracio de la Festa Nacional dels Pal

sos Catalans. En el veredicte, el jurat deta
llara els noms dels autors i els titols de les

obres participants, destacant-ne el finalista,
i hi proclamara l'autor i l'obra guanyadora.

9.-El nom de l'autor i el titol de l'obra

guanyadora seran fets publics en els perio
dies mes destacats de les capitals de cada un

dels Paisos Catalans.

1O.-AI Vent, Llibres es compromet a fer

les gestions convenients per a l'edicio i di
fusio de l'obra guanyadora i d'altres obres,
si escau, que el jurat recomanes publicar per
la seva qualitat i interes. En qualsevol pu
blicacio de l'obra guanyadora, caldra que hi

consti «Premi AI Vent, Solstici d'Estiu»,
convocat per AI Vent, Llibres, de Badalo

na, i l'any en que fou atorgat.

11.-Si el premi restes desert, podrien ser

atribuits accessits, l'import dels quals seria

determinat, en tal cas, pel jurat qualificador.

12.-Qualsevol situacio no prevista en

aquestes bases, aixi com la interpretacio, en
cada cas, del seu articulat, seran resoltes pel
jurat.

13.- Un mes des pres de la concessio del

premi i dins el termini de tres mesos, les

obres no premiades pod ran esser retirades

pels seus autors, a AI Vent, Llibres.

Radio Ciutat de Boda/ona

: I I'r 11111.llll��' 111111, I
102mhz. FM
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Dos-cents cinquanta
mil joves ja tenen el
Carnet Jove

Despres de quatre dies de distribucio, un
de cada quatre joves catalans ja te el seu Car
net Jove. En aquests moments s'han exhaurit
practicament els dos-cents cinquanta mil car
nets que s'havien impres inicialment. La Di
reccio General de Joventut, davant d'aquest
exit que ha superat totes les previsions, esta
preparant una segona edicio.

EI Carnet Jove es una iniciativa de la Di
reccio General de Joventut de la Generali
tat de Catalunya, que preten facilitar als jo
yes l'acces al mon de la cultura, del lleure,
de l'esport i de tot allo que contribueixi a
l'augment de Uur qualitat de vida. En un pri
mer moment, 2.765 comerciants, empresa
ris i institucions, entre ells tarnbe, natural
ment, gent de Badalona, s'han adherit a la
iniciativa, oferint importants avantatges en
molts i diversos productes i serveis.

Els avantatges inclosos en el Camet Jo
ve van des del mon de la cultura fins al lleu
re, tot passat pel transport, l'ensenyament,
la moda, el turisme, etc. Els descomptes van
des del deu per cent fins al cinquanta per cent
en determinats serveis i, fins i tot, en alguns
casos, la gratuitat.

A partir de I'experiencia d'altres paisos,
s'havia previst una primera edicio de dos
cents cinquanta mil carnets, pero s'han des
bordat totes les previsions. A hores d'ara,
un vint-i-cinc per cent dels joves catalans ja
tenen el CarnetJove. S'han distribuit, doncs,
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Nova direcci6 local de Convergencia
En l'assemblea local de Convergencia

Democratica de Catalunya celebrada aquest
dimarts darrer, dia 25, presidida pel respon
sable de l'Area d'Organitzacio Territorial,
Antoni Jorda, Lluis Franquesa i Bonet va
ser elegit president del Comite Executiu lo
cal. L'acompanyaven en la seva candidatu
ra Salvador Llibre i Angulo i Pedro Rodri
guez i Labrada com a sots-presidents; En
ric Colet i Petit com a tresorer; Ester Me
llado i Barberan, Josep Alonso i Montes,
Martin Royo i Martinez, Josep Maria Ribes

'

i Ardanuy i Miquel Giro i Torroella com a

vocals; Marcel Riera i Bou com a represen
tant del Grup Municipal i Josep Pera i Co
lome com a representant de la J.N.C.

La candidatura que encapcala Lluis
Franquesa, que era l'unica presentada, va

aconseguir el recolzament total per part de
l' Assemblea: el noranta-cinc per cent dels
vots.

Els punts mes destacats del seu progra
rna de treball son:

Augmentar la incidencia de C.D.C. a

Badalona.

prop de dos-cents cinquanta mil Carnets J 0-
yes en quatre dies.

Davant d'aquest exit, la Direccio Gene
ral de Joventut editara nous Carnets d'aquf
a poques setmanes. A mes cal tenir en comp
te que molts comercos i institucions es van

adherint progressivament a la iniciativa.
Aixf, es compta ja amb tres-cents nous con
venis per a la primera ampliacio de la Guia
del Camet Jove, que es realitzara durant el
primer semestre de l'any vinent.

PONT DE LA CONS'TITUCID: 1\1INI-CREUER. BALEARS
Vlatgl amb els d� easa

Sortida:
Retorn:

DE. TOTA CONFIANCA

Potenciar les Sectorials com a equips de
suport i assessorament de la politica local de
C.D.C.

'

Continuacio del Pacte de Govern fins a
les pro peres eleccions municipals.

Preparacio de les properes eleccions
municipals.

Un cop procIamat el nou presidentlocal,
l'assemblea va aprovar per unanimitat, i a
proposta d'ell, remetre una carta al president
de la Generalitat i secretari general de l'ex
culpacio dictada pel PIe de l' Audiencia Ter
ritorial de Barcelona per l'anomenat cas de
Banca Catalana, aixf com demostrar-li l'ad
hesio de tots els militants i simpatitzants de
Badalona.

EDICTO
Habiendo sufrido extravio la Carta de

Conceslon del nicho n° 336, serie 2, pi
so Osario, del Cementerio de San Pedro,
expedido a nombre de Josefa Gimenez
Llorens, y solicitado duplicado de la rnis
ma por Josefa Prunera Gimenez, por ser
depositaria de la misma, se publica el
presente anuncio a fin de que, dentro del
plazo de tres meses, quien 0 quienes se
consideren perjudicados formulen ante
esta Corporacion Local las alegaciones
que sequn derecho crean pertinentes 0

procedentes a los fines senalados.
Badalona, 17 de noviembre de 1986

EL ALCALDE

MAlI. ',1.34.• Till. ,311,'1'. oa.
"

5 desembre (divendres) ales 23.00 hores.
8', desembre (dllluns) ales 08.00 hores.

Divendres 5: Presentacio a bord. Cocktail benvinguda. Sopar. Sortida del Port Barcelona.
Gran festa.

Dissabte 6: Esmorzar. Arribada a Eivissa ales 09.00 hores. Dia lIiure a bord. Possibnl
tat de comprar en vi sites per I' ilia. Sopar i ball.

Diumenge 7: Esmorzar. Arribada a Palma ales OB.OO hores. Dia lIiure. Possibilitat visites
facu Itatives. Sopar. Gran festa fi de creuer.

'

Dilluns 8: Esmorzar. Arribada a Barcelona ..Fi del creuer.

Cabina 4 persones 17.B20 ptes. Subscriptors 17.100 ptes.Cabina 3 persones 1B.950 ptes. Subscriptors 1B�250 ptes.Cabina 2 person,es 22.050 ptes. Subscriptors .21.000 ptes. '

CONDICIONS ESPECIALS PER A· NEN,S

Preus per
persona:
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Fil a I'aguila

LA CIUTAT

EI mon de I'automobilisme, per dintre, es molt desconegut per la majoria de les

persones. N ormalment els telenoticies ens ensenyen espectaculars rebolcades de cot
xes i pilots malferits. A part de tot aixo hi ha la passio de la velocitat i dels circuits

dificils. Circuits que son un muntatge on els corredors no depenen nomes de les se

yes meravelles i acrobacies de pista, sino de diners. Es costos de mantenir, a part
que els guanys, de vegades, si no es esgarrapant la consagracio ni es veuen. De tot

aixo ens en parla un corredor de rallys badaloni, Jordi Grinyo, de vint-i-tres anys,

que, segons ell, «esta en un bon moment».

Jordi Grifio, corredor de rallys
«Hi ha gent que abans de tenir el carnet ja somnia

amb correr i anar rapid»

-D'on et ve l'aficio de ser corredor de
cotxes?
-Hi ha gent que abans de tenir el car

net de conduir ja somnia en correr i anar ra

pid. AI principi no saps si ets bo 0 no ho ets.
Peri> en el fons tothom es pensa que ell es
el millor. Jo vaig estar durant tres anys sen
se correr, encara que tenia moItes ganes de
fer-boo Tot va venir per una revista d'ambit

nacional, que es diu «Autohepdo», especia
litzada en temes automobilistics, que va or

ganitzar un concurs per a tothom que vol

gues correr, i que al qui guanyes se Ii farien
unes proves per tal de triar un corredor. A
la persona guardonada se Ii pagaria tota la

temporada, Ii pagaven un cotxe, i ell no ha
via de pagar res. Llavors em vaig apuntar,
i entre els cent vuit que erem, provinents de
tot I'Estat espanyol, jo vaig quedar en se

gon lIoc de la classificacio. Aix« em va fer
pensar que potser si que era rapid, pero es
que realment tine un cert nivell. A partir
d'aqui vaig treure I'impuls per a comprar
me un cotxe, un «Samba» concretament, ara
[a fa dos anys i escaig, i vaig comencar a

correr.
+-Com es aquest mon de l'automobilis

me, que pot entrar-hi qualsevol a qui li agra
di la velocitat?

"

Pot entrar-hi qualsevol, nomes que s'ha
de treure el carnet de la Federacio i ja esta.
No cal que se sigui molt bo ni que se'n sapi
ga molt. Aqui el problema es de diners. Hi
ha gent molt dolenta que va en cotxes molts

bons, i hi ha gent que promet molt i, en can
vi, va en cotxes dolents.

" -Surt molt car tenir debilitat per la

rapidesa?
-Car no, carissim! Ja dic que del capi

tal en depen tot.

-Suposo que tu deus estar fart de veu

re caigudes i bolcades de cotxe forca
espectaculars...

"

-Els cotxes es destrossen i realment es

una cosa molt espectacular quan la veus, per

que produeix una gran impressio. Pero pe
rillos no ho es.

-Com que no es perillos?
-No, perque el que realment es fa mal-

be quasi sempre es el cotxe. i per alxo surt

tan car.

-Significa aixo que tu no li tens por, a

la carretera?

-No, perque l'aficio sempre venc a la

por. L'altre dia vaig veure per televlsio una

classificacio dels esports rnes perillosos, i

vaig observar que al principi hi havia I'alpi-

I

nisme, i d'altres que anaven seguint, men
tre que l'automobiIisme ni se I'anomenava.

-Com es la teva temporada actual?
Ho porto bastant be. De moment he

guanyat bastant de carreres de la meva ca-

tegoria. Actualment estic fent un campionat
de promocio que es diu «Volant Rack de Ca

talunya», Per comencar es el millor que hi

ha, perque et donen premis i ajuts, Per

exemple, nosaltres correm amb rodes de car
rer. Nose si t'hi has fixat, pero els corre

dors correm amb rodes IIises. L1avors, es

clar, aixo els bons ho fan i nosaltres ho fern
amb les gastades. La diferencia es economic,
perque si una rod a bona.costa .quinze mil

pessetes, la nostra en val sis mil.
-Amb aquest esport tan car, s'hi gua

nya alguan cosa economicament?
"-No. Per aixo que has d'intentar de per

dre el menys possible. Nemes aqui, a I'Es
tat espanyol, hi ha tres corredors que es po
den permetre de guanyar-s'hi diners. Pero,
es clar, son persones que hi treballen d'una
manera oficial. 0 sigui, que al carnet d'iden

titat, en 1I0c de posar-hi professio una aItra

cosa, diu «pilot de rallys».
- Hi ha alguna mena de quatre regles

per guanyar una carrera?

Estrenar, basicament, 0 sigui anar dies
abans, juntament amb el copilot, i estudiar
les dificultats de la corba, les dretes i les es

querres; 0 sigui, el terreny en general. Lla
vors, el dia que es va a entrenar tot aixe jo
ho haig d'explicar al copilot, ell s'ho apun
ta i despres el dia de la carrera es ell qui em
va avisant a mi.

Com veus el nivell de pilots a Catalunya?
-Esta bastant be perque n'hi ha hagut

que han anat a correr a fora i han fet un bon

paper. A fora tampoc no hi pot anar tot
hom, perque si aqui ja costa carissim, ima
gina't a I'estranger ...

MARGARIDA FERRAs
Fotos: Benet Garriga

�.
� HOTEL
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Santa Madrona, 60
Tel. 384 03 11
8AOAlONA

MUSIC BAR"

Exposici6 Fotografica
Tema: MERCAT TORNER

per Jordi SeglJer
Fins el 30 de novembre

Carrer Jesus, 10 - Telf. 384 39 58



Curs multimedia de catala

Opinio�s, gustos i p�eferencies
Quin espectacle prefereixes?
- Mira la cartellera de cines i teatres. i la pro-

.

gramaci6 de radio i televisio. Elegeix un

programa d'un espectacle que t'agradi molt.
Ara fes una enquesta als teus companys.
Passa per la c1asse fent la sequent pregunta
i anota les respostes:

- Que et sembla (titol del programa 0

espectacle)?
(Model d'enquesta)

1 = Molt avorrit
2 = Avorrit
3=Be

4 = Interessant
5 = Molt interessant

John McDowell Daniel Cassay.

duguem amb les paraules
- Escriu per a cada dibuix els adjectius que

et sem blin mes correctes.

divertit
elegant
esportiu
simpatic
cregut
cridaner
estranger
ben plantat
rabiut
seri6s
sabor6s·
maco

educat
frese

\£. _ A
'i\ -�-
�L
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�
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- Fes una globalitzaci6 dels resultats. (Per
exemple: A mi em sembla molt interessant
la pellicula pen') als meus corn-

panys els sembla avorrida).

CO.nsells, objeccions i dubtes

Recomanacions
1. Si volquessis deixar de fumar 0 fumar

menys. QUE FARIES?
L1egeix el text i apunta totes les idees que
hi trobis. Per exemple:
- BUSCARIA UNA MOTIVACIO CLARA

2. Quins consells consideres rnes importants?
Tria'n tres. Cornpara'ls amb els dels teus

companys. Intenteu posar-vos d'acord sobre
quins sen els rnes importants.

3. Quin titol posaries a aquest text?

Si ets fumador i vols deixar de fumar, bas de saber
,

que pots fer-ho, malgral que el sembli dificil en aquests
moments. Deixar de fumar no �s senzill perqu� provoca
un canvi tant a nivell ffsic com psfquic, perl> no �

impossible. Per a aconseguir-ho, cal:
Tenir una motivecio moll clara per tal de deixar de

fumar. quan lenim un objectiu que ens inleressa molt no
estalviem pas esfo�os per aconseguir-Io. Per a deixar de
fumar, el primer que cal �s lenir un 0 me; motius que
siguin importants per a fer-ho (voler evitar una malaltia 0

l'estat permanenl de baix rendimenl ffsic, Ia tos cronica,
les deficieucies sensorials, tenir un embaBs i un part
sense complicacions, rendir mes en totes les activitats,
alliberar-se d'una dependencia ffsica imental reaJment
costosa i absurda, donar un bon exemple als fills, etc.).

./

Un cop sabem per qu� ho Iem, ens cal resolucio
per a afrontar dificultats pas,satgeres que implica el fet de
deixar de fumar. '/

Thmbe � necessari l'eutocontrol, es a dir,
I'exercici de la capacitat que tenim de fer aIll> que volem
o que ens proposem L'autocontrol �, pere, una facullat
que cal entrenar.

Intenteu-ho un cop; si no us en sortiu, demaneu al
vostre melge la «Gu/A pRACTICA PER A
DEIXAR DE FUMAR.JI ..

Unitat_8

Les seccions del periodic
Individual
- Fes una llista dels noms de les seccions del

diari on apareix informaci6 d'opinio. per
exemple,l'editorial.

Per parelles
- Compara la teva lIista amb la d'un corn

pany i feu una llista comuna.

Grupclasse
- Feu una llista a la pissarra de totes les sec

cions que els alumnes han trobat referides a

opinio i comenteu les caracteristiques que
fun que siguin d'aquest genere.

·Unitat.38
En tot cas, heu de tenir present les segi1ents

recomanacions generals sobre l'bsbi: de
fumar:

El millor �s no fumar. Per tanl, si sou fumador, �s
. preferible que en suprimiu el costum radicalmenl i de

cop.
Si no podeu deiXar de fumar, almenys fumeu en pipa

o be fumeu cigars. El seu fndex de perillositat � menor

que el dels cigarrets, si no us n'empasseu el fum.
Si no podeu deixar de fumar cigarrets, tingueu en

compte, almenys, alguna de les recomanacions segi1ents
(0 mes d'una):

a) Redwu el consum de cigarrets 'a1s que realment

vulgueu assaborir.
b) Procureu no inhaJar el fum.

c) Trieu tabacs amb baixa loxicital, 0 sigui. amb un

contingut baix 0 milj� de nicotina i baix de quitrans.
d) Fumeu tabac amb filne, especiaJmenl amb filtre de
carb6 activat, que ret� el monoxid de carboni .

e) Deixeu les burilles mes llargues,practicamenl a un
te� del cigarret.
Q Feu menys pipades a cada cigarret.
g) Retireu pi cigarrel de la boca entre una aspiraci6 i
la segtlen!. ::t.ft���\\�

L \�. i£iJ:p,.."HoM· :.....
e
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10 PREFiREiXo LA SALUT,
PER AlXO NO FUMO.

Problemes i solucions
1. Treball per parelles:

Busca a la publicaci6 tota la informaci6 que
hi hagi sobre accidents de mitjans de trans

port iapunta les causes de cada accident.
Tenint en compte aquesta Ilista. que faries
si fossis rninistre de transports i volguessis
disrninuir el nombre d'accidents?
Exemple: Abaixaria el limit de velocitat rna
xima ales autopistes.

Treball de cJasse:
L1egeix les teves recomanacions a la resta
dels companys i comenteu-Ies.

2. Aquest dibuix i aquest titular formen part
d'un anunci de la segona campanya de pre
venci6 per a la salut. organitzada per l'As
sociaci6 contra el cancer. Quin text hi posa
ries? Escriu-Io amb un company.

PREMSA: Autoaprenents: La Vanguardia, EI Periodico, EI Pals, Dian de Girona, Seqre, La Manana, Dlari de Tarragona, Lecturas, EI Vigia,
Di�ri de Vilanova, Sport, Mun�o Deportivo, Aqul, Claxon, Espais-7, Catalunya Sud. Aules multimedia: Avui, Punt Dian, Regi6 7, EI 9 Nou, EI
Mon, Ausona, Hora Nova, Revista de Badalona. TELEVISIO: TV-3: dilluns, 16 h. (Nivell 2); divendres; 18.35 h. (N-1); dissabte, 18.20 h. (N·2).
TVE (circuit catala): dimarts, 17 h. (N·2). RADIO: Radio 4, Radio Barcelona, Cadena 13, Radiocadena, Radio Lleida, Radio Popular de Lleida,
Radio Ponent, Radio Olot, Radio Terrassa, Radio Mataro, emissores municipals i altres emissores privades de Catalunya. '.

.

Departament de Cultura m Direcci6 General
de la Generalitat de Catalunya W de Politica Lingiiistica



Cursos de patro de pesca
A partir del dia 1 de desembre, i com en

anys anteriors, en els locals de la Confraria
de Pescadors de Badalona, carrer del Car
me, 51 primer, s'impartiran classes de pa
tr6 de litoral de primera, i es comunica a to
tes les persones interessades que poden ins
criure's ales Oficines de la Confraria. L'ho
rari del curs sera de set a nou del vespre, de
dilluns a divendres.
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EI I concurs fotografic «Racons
de Badalona»

EI dia 5 de desembre vinent acaba el ter
mini per a participar en aquest concurs fo

tografic «Racons de Badalona», que ha es

tat convocat dintre dels actes commemora
tius del dese aniversari d'«Edicions Badalo
nines, S.A.».

Tambe les bases del concurs han estat pu
blicades ales pagines de REVISTA DE
BADALONA.

S.II Au...... 87 ,. IADAlONA

Nu.meros premiats:
Dia 25, dimarts, 1.000; dia 26, dime
cres, 3.684; dia 27, dijous, 6.121.

OFE·REIX(J- BAil

tt'¥���
al rasultat dal

•
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CALAIX DE SASTRE

Exposiclo de pintures
Dema, dissabte, sera inaugurada l'expo

siei6 de pintures a l'oli originals de l'artista
badaloni laume Rodes, que es presenta a la
sala del Taller d'Art d'En Feliu Compte, al
carrer del Canonge Baranera, 99. Podra ser

visitada fins el dia 31 de desembre, de deu
a una i de quatre a vuit, els dies feiners.

EI II Concurs de Pintura Rapida
Recordem als nostres lectors que el diu

menge dia 14 de desembre es celebrara el II
Concurs de Pintura Rapida, patrocinat per
REVISTA DE BADALONA, el Taller d'Art
d'En Feliu Compte i la Drogueria Boter. Les
bases han estat diverses vegades publicades
ales nostres pagines.

La Coordinadora d'Estudiants
Ha quedat constituida la Secretaria de la

Coordinadora d'Estudiants Progressistes de

Badalona, la qual sera integrada per Josep
Maria Molina, secretari territorial de I'LB.
Albeniz; Montse Holgado de I'LB. Bada

lona-4; Josep Sagarra, de I'LE.S. Bada
lona-7: M. Gavalda, de l'LB. Eugeni d'Ors,
i Pepi Piedra, de I'LB. Pau Casals.

u::: R£�STA
.

DE' BI.1D4l0NI.1
Director: E.tlnl. Alcover I Mlrt'

Director adJunt: Salvador Alslna I Valls; redactora en cap: Joaqulma Utrera; caps de
lec�16: Jordl Martf (Clutat), Joan Garcfa Riera (Lieure), Antoni CastellA (Esports), Pere

Soriano (CoordlnacI6).
Edit.: EDICIONS BADALONINES. S.A.

Admlnlatrador: Joan Cairat Senaller; cap de produccl6 I relaclons: Josep Marla Pujol'
S6nchez; cap de publicitat: Pere Soriano Casino; cap de dlstrlbucl6 I subscrlpclons:

Marla Dalmau I Torrents.

Naixement
Divendres de la setmana passada va nei

xer el segon fill, aquesta vegada una nena,
del matrimoni format per 1 osep-Rafael AI
sina i Dalmau i Magda Puig d' Alsina. Ala
lOU nada li ha estat posat el nom de Maria.
Es neta de Salvador Alsina i Valls i de Ma
ria Dalmau d'Alsina, tan vinculats ambd6s
a REVISTA DE BADALONA.

Vine a esquiar
La Conselleria municipal de Cultura, 10-

ventut i Esports, conjuntament amb l'agen
cia de viatges «Giramon» i I' «Esqui Club
Badalona», ha organitzat una temporada de

viatges en autocar ales pistes d'esqui, amb
el titol generic de «Vine a esquiar i passa
t'ho guai». Els preus s6n molt ajustats, i les
sortides es faran cada diumenge.

Els deu anys del Teatre Lliure
Amb motiu d'acornplir-se els deu anys

de la inauguraci6 del Teatre Lliure, l'Insti
tut del Teatre de la Diputaci6 de Barcelona
ha organitzat una exposici6 que posi de rna
nifest la importancia que aquest aniversari
te pel teatre catala. EI titol de l'exposici6 es:
«Teatre Lliure, deu anys. 1976-1986».
Aquesta mostra, que ocupa tot el Palau
Guell de Barcelona, s'Inaugurara el dilluns
de I'altra setmana, dia 1 de desembre.

'Carrer del Mar: ,6·1
• Lents de contacte
• Aparells per l'oIda

Tenim obert elsdlssabtes

URGENCIES
CENTRES SANITARIS
Hospital municipal
Dispensari Pomar
Dlspensarl Sant Roc
Urgencies S.O.E..
Ambulancies Creu Roja
Arnbulancles La Pau

389 40 00
39502 54
388 13 40
384 00 65
384 59·00
395 51 61

SEGURETAT
Policia - Urgencies
Guardia Urbana - Urgencies
Guardia Urbana
Comissaria de Policia
Guardia Civil
Guardia Civil'� Urgencies
Bombers

-

091
092

389 33 04
387 04 47
38� 02 53

_ 874 11 00
388 00 80

SERVEIS PUBUCS
FECSA, avaries' 384 00 08-241 52 00
Catalana de Gas, avaries 384 31 00
AigOes, avaries 384 50 12
RENFE, informacio 322 41. 42
Estat carreteres 204 22 47
Transports comarcais 237 45 45
Correus' 384 34 52
Hora exacta, lntormacle 093
I ntormaclo meteoroloqlca

.

094
Noticlar! Radio Nacional 095
I ntormaclo esportiva 097

TAXIS
Parada carrer del Temple

.

Parada Cine Victoria
Parada ptaca Pep Ventura
Parada de la Salut
Servei permanent

384 63 62
384 67 06
387 39 46
387 88 92
387 10 00

FARMAclES
Avui, divendres, Guiton (PreSident Com

panys, 45-49) i Castells (Pau Picasso, 22);
dissabte, Blasco (Figueres, 1) i Monguio
(Francese Macia, 94-96); diumenge, Bech

(Enric Borras, 29) i Casals (Londres bloc 1,
tenda 2); dilluns, Casals (Guasch, 69) i Ni
colau (Avinguda Ros i GUell, 25); dimarts,
Bonet (Eduard Marquina, 12) i Llelxa (Juan
Valera, 2-4).

SANTORAL
Avui, divendres, Soter, Rufus i Mansuet;

dissabte, Sadurni, Demetri i 1I.luminada; diu
menge, I d'Advent, Andreu, Justina i Mau
ra: dilluns, Eloi, NahUm, Natalia i Candida;
dimarts, Bibiana, Elisa i Cromaci.
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L'estudi contempla operacions de trasllat d'empreses de Badalona

La Corporacio Metropolitana de
Barcelona explica el sen paper en el

foment de I'activitat industrial

«L'impacte de la crisi industrial a nivell

municipal ha fet prendre consciencia de la

importancia de les iniciatives locals de cara

a la dinarnitzacio economica ( ... ) Els atrac

tius locacionals de I'area metropolitana de

Barcelona continuen essent molt importants
per a les inversions ernpresarials». Aquestes
afirmacions es poden llegir en l'informe que
ha elaborat la Corporaci6 Metropolitana de
Barcelona (C.M.B.) on es mostren les ini
ciatives locals, en I'arnbit industrial, que
s'han desenvolupat a l'area metropolitana i

quines rernodelacions en l'entramat indus
trial s'han fet, i encara s'han de fer, per can
viar la vella carcassa industrial de poblacions
com, per exemple, Badalona.

L'informe es absolutament critic envers

la politica industrial desenvolupada per la
Generalitat. A l'estudi de la Corporaci6 Me

tropolitana s'hi pot llegir que «I'actitud del

'govern de la Generalitat, en relacio a la se-

va actuacio en materia de politica industrial
dins I'ambit de la C.M.B., s'ha mantingut
en una posicio ambigua i, moltes vegades,
contradictorla, oscil.lant entre una postura
economico-tecnica, reconeixedora de I'im

pacte de la crisi industrial i a la vegada dels
atractius locacionals de l'ambit metropoli
ta, i una postura politica emparada en un

discurs territorialista de marginacio de la rea

litat metropolitana». En un altre paragraf
de l'informe es pot llegir que <des declara
cions del President de.la Generalitat, segons
les quais la Corporacio Metropolitana de
Barcelona es hostil a la creacio d'ofertes de
sol industrial, contrasten amb la realitat des
crita en aquest dossier».

Una ZUR positiva

Deixant de banda picabaralles politiques
o tecniques, el document «Foment de l'ac
tivitat economlca i industrial» parla de la Zo
na d'Urgent Reindustrialitzaci6 de Barcelo

na, de la creaci6 dels Eixos de Promoci6 In
dustrial i de la promoci6 internacional que
es fa de la Corporaci6 Metropolitana de
Barcelona.

Segons l'informe, l'aprovaci6 de la Zo

na d'Urgent Reindustrialitzaci6 a Catalunya
va significar la possibilitat de reindustrialit
zar a l'ambit de la C.M.B. sis municipis, cine
poligons i sol industrial del municipi del Prat
de Llobregat. Una de les conclusions que
s'obtenen del funcionament de la ZUR diu

que «els municipis de Badalona i de Sant

Joan Despi han estat els mes exitosos del

conjunt de la ZUR de Barcelona. Badalona

pel seu montant d'Inversio i Sant Joan Des

pi per la generacio de Hoes de treball». La
inversi6 a Badalona ha estat de 3.484'4 mi
lions de pessetes. La subvenci6 ha arribat als

632'8 milions i s'han creat cent quaranta-nou
llocs de treball.

Operacions singulars de trasllat

industrial
.

El capitol mes interessant de l'informe

de la Corporaci6 Metropolitana fa referen

cia a casos concrets d'empreses molt impor
tants que hauran de patir modificacions, si

no les han patides ja, que poden arribar a

suposar el trasllat de l'actual ubicaci6 que

ocupen, a un altre espai fisic.
El PIa General Metropolita del 1976

mantenia la situaci6 «de feb>, qualificant el
front maritim majorment d'us industrial, La
proposta de canvi d'us presentada per
l'Avenc d'Ordenaci6 de la zona costanera i

la futura localitzaci6 de la Vil.la Olimpica
al Poblenou significa recuperar la vella as

piraci6 d'aquells municipis que, gaudint del
mar, els es impossible la seva utilitzaci6. Les
relocalitzacions industrial estan realitzant-se
amb la finalitat de garantir l'activitat en els

llocs mes adients, segons l'estudi, atenent a
l'especialitzaci6 productiva. Pel que fa ales

operacions singulars de trasllat industrial i

recuperaci6 d'espais a la costa de Llevant,
es tracten els casos deles empreses «Unio Vi
driera d'Espanya», «Cros, S.A.» «CAMP

SA», antiga «Corderia Ribo», «Lejia Cone

jo» ex-factoria de «CELO» i «Union Explo
sivos Rio Tinto». Anem a veure cada cas en

detall.

t Dese aniversari de la mort de
-PERE CANALS I SERRA

que descansa en la Pau del senyor el dia 30 de novembre de 1976.
La seva familia prega una oracle i un pietos record de tots ets qui el

varen estimar.
Badalona, novembre de 1986

Unio Vidriera d 'Espanya

EI solar de la Uni6 Vidriera, situat a ca

vall entre els barris de Casagemes i de Ca

nyad6, ocupa una superficie total de 53.930
metres quadrats. La fabrica esta en desus i
nomes hi funciona una nau en regim de coo

perativa de treballadors. EI Pia Especial de
Reforma Interior que va ser aprovat inicial
ment el febrer d'aquest any 1986 per l'Ajun
tament de Badalona, preveu la recuperacio
d'aquest espai per a zona verda i d'equipa
ments. Contempla tambe la possibilitat de
situar-hi una infraestructura hotelera.

Cros, S.A.

L'informe de la C.M.B. diu que «el Pia

Especial de la Facana Maritima preveu la
transformacio de les industries contaminants

(planta de sulfuric, baslcament) en altres de
mes modernes i petites, i el canvi d 'us indus
trial a residencial i oci dels terrenys que s'es
tenen a I'est d'aquesta planta (des del carrer
de Monturiol), formant un continu de taca
na maritima, conjuntament amb els terrenys
de CAMPSA, que enllacara amb el passelg
maritim actual. La superficie total de l'am
bit es de 224.588 metres quadrats».

Eis motiusde l'actuaci6 publica s6n, se
gons el dossier, «permetre la' progressiva
transformacio dels sols que actualment OCD·

pen les instal.lacions de S.A. Cros en una

nova ordenacio que possibiliti,l'assentament
d'Industries de tamany petit i mitja. Possi
bilitar I'acces a la franja litoral tant des de

la xarxa. urbana immediata a la costa com

des de la xarxa urbana situada aI'altre cos·

tat del ferrocarrU .. Possibilitar la construe
cto del passeig maritim».

CAMPSA

EI dia 13 de marc d'enguany I'Ajunta
ment i CAMPSA signaven un conveni de

col.laboraci6, de cara a la reintegraci6 dels

terrenys ocupats per CAMPSA als usos re

sidencials i de lleure. Segons l'informe, «a

canvi del desmantellament de les instal.la·
cions i de la cessio amb reserva de domini
de Is seus terrenys, aixi com de la cancel.la•
cio de la concessio que gaudeix sobre els ter

renys de la zona maritimo-terrestre, CAMP·
SA podra instal.lar nous punts de venda de

carburant i combustible liquids en terrenys

aptes per aquest fi que Ii proporcionara, per
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Tot el tram de la platja,
des del terme municipal de Montgat
fins ales torres de la FECSA,
pot veure's afectat pels projectes de la

Corporacio Metropolitana de Barcelona

una periode de vint-i-cinc anys, I'Ajunta
ment. Aixi mateix, els terrenys en domini de
CAMPSA seran qualificats de zona residen
cial per a us immobiliari privatiu, donant
los d'edificabilitat de 1,2 m' sostre / m' su
perficie, a I'objecte que quedin compensats
per a CAMPSA els danys i perjudicis oca

sionats per la paralitzacio i desmantellament
de la seva factoria».

Antiga Corderia Ribo

La propietaria del solar ocupat per l'an
tiga Corderia Rib6, que tanca despres de fer
suspensi6 de pagaments, es «Prointecsa».
Eis solars continuaran acollint activitats in
dustrials. La superficie total del solar es de
5,3 hectarees.

.

Lejia Conejo (S.A. Casamitjana
Mensa)

La factoria de la Lejia Conejo, a Mont
gat, ocupa un terreny de 29.188 metres qua
drats a primera linea de costa. La nova fac
toria hauria d'estar a prop de Barcelona i del
Barcelones Nord, ja que es el Hoc de resi
dencia de l'actual rna d'obra. Ames hauria
de tenir una superficie de 23.000 metres qua-

,
'

drats. EI trasllat de Ia factoria va exigit per
la renovaci6 de la facana maritima.

Ex-factoria CELO

Les prop de 6,5 hectarees ocupades fin's
fa poe per la factoria CELO, a Sant Adria
de Besos, han estat adquirides per l'empre
sa d'hipermercats PRYCA. La construcci6
de I'hipermercat suposara una intensificaci6
de I'activitat economica del barri de Sant
Joan Baptista, d'aquella poblaci6 vema, se
gons I'informe. Entre eis acords adoptats per
I' Ajuntament i PRYCA destaca la urbanit
zaci6, per part de I'empresa, del tram de

I'avinguda de la Platja, que s'esten fins el
carrer d'Eduard Maristany, i del tram co

lindant de l'avinguda de Cristobal de Moura.

u nion de Explosives Rio Tinto

La facto ria de la Uni6n Explosivos Rio

Tinto, a Montgat, ocupa dues grans exten
sions a banda i banda de la carretera gene
ral, amb un total de 73.212 metres quadrats
de superficie. Segons I'estudi metropolita, hi
ha una necessitat de traslladar la fabrica,
perque «a part de I'elevada contamlnacio
ambiental que causa, ocupa uns terrenys vi
tals pel projecte de reforma de la facana ma-

ritima. AI costat de I' operaclo de trasllat de
la factoria cal contemplar Padquisicio de la
finca Jordana, de prop de quatre hectarees,
tambe propietat de Rio Tinto, en rao de la
seva situacio al bell mig del terme munici
pal de Montgat, prop de les bateries de la
Costa». La nova factoria d'Explosivos hau
ria de disposar de cine hectarees, estar a prop
de la xarxa ferroviaria i en un radi de vint
quilometres del port de Barcelona, i dispo
sar de facilitat de desguas d'aigiies negres i
de refrigeraci6.

Aquesta es la situaci6 en que han de que
dar les factories esmentades, situades a pri
mera linia de mar, 0 molt a prop. L'estudi
tambe parla de la dinamitzaci6 industrial, i
en aquest punt esmenta el cas de Ia crisi de
I'emprcsa Piher, tot esperant la continuitat
de la factoria i la salvaci6 deis llocs de tre
ball. En definitiva, dones, quan aquest pIa
s'hagi portat a la practica haura canviat el
mapa industrial i fisic de Badalona d'una
forma notable. L'informe assenyala que «en

cap cas la Corporacio Metropolitana de Bar
celona no vol incidir negativament en el fu
tur de cap empresa per motius urbanistics».
En qualsevol cas, l'obsolencia urbanistica de
moltes de les empreses esmentades i dels seus

equips industrials facilitara l'execuci6 del
que ara es un projecte sobre el paper, pero
a punt de convertir-se en realitat.

JORDI MARTI

SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS.

Conservaci6n y limpieza de LOCALES, FABRICAS, OFfCINAS,
ESCALERAS COMUNITARIAS, etc.

Umpleza de moquetas y afinatto y crista!lzados de terrazos y marmotes
�

Luna, 37·39 • Tel. 384 04 31 . BADAlONA
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27 de novembre

Ahir, dijous, dia 27, les escoles d'EGB feien festa perque era

el Dia del Mestre, el sant patro dels qui exerceixen la noble pro

fessio de l'educacio dels infants, Sant Josep de Calasanz. Pro

piament la festa liturgica l'Esglesia la celebra en el mes d'agost,
pero, per ser temps de vacances, es trasllada als primers mesos

del curs escolar, el dia 27 de novembre, sempre tenint en comp

te la possibilitat de trasllats, per aprofitar algun pont.

Que em suggereix aquesta diada?

Primer de tot que l'infant es una persona, una petita perso

na. Com a persona se l'ha de respectar, com a petita se l'ha d'aju
dar a creixer. No se l'ha d'afeixugar amb pesos que no pugui
suportar: un temps per a cada cosa, i cada cosa al seu temps.

Perque la seva personalitat pugui desenvolupar-se correcta

ment, cal desenvolupar unes actituds que em semblen basiques.

Quines actituds hem de desvetllar en la mainada?

• Cal desvetllar la curiositat, el desig de recerca i el sent it

critic.
• Tarnbe el sentit de fraternitat, de solidaritat i de generosi

tat. Que tinguin un cor gran i uns ulls oberts; que siguin sensi

bles per tot, i que no passin de llarg davant de les llagrimes.
• Sobretot els hem de desvetllar el sentit de I'amor; que sa

piguen estimar, que estimin intensament, sense limits, sense fron
teres. I que comprenguin que hem nascut per ser felicos, cada
un i tots junts. Que arribin a entendre que per ser, tots hem de

ser; que per tenir, tots hem de tenir.
• Que descobreixin que s'han de guanyar el pa amb la suor

del seu front, i, per tant, que aprenguin a manejar les eines per
fer alguna petita reparacio i plantar algunes llavors. Que cone

guin el camp que ens alimenta cada dia, que sapiguen distingir
les plantes, que les estimin, que les cuidin.

• No es pot oblidar el sentit religios, Tot el que hem dit te

un fons religios, perque tot el que es huma es cristia, pero es

educatiu que el nen 0 la nena vegin l'orientacio d'aquestes acti
tuds vers Crist, l'home ideal, el centre de l'univers ...

Que li falta a l'humanisme per que sigui cristianisme? Sim

plement una cosa: una consciencia. Quina? La consciencia que

els valors humans son volguts per Crist. Ell no vol res mes sino

que siguem homes de debo. Ell ens ofereix el tipus d'home ideal.

Per aixo es bo que a l'infant se li parli de Deu i del seu Fill

Jesucrist.
Quan jo era petit anava a col.legi a «Can Culapi», als esco

lapis de la Ronda de Sant Antoni, a Barcelona. En aquell temps,
el27 de novembre era festa nornes per nosaltres, els alumnes de

l'Escola Pia. Mes endavant es va estendre a tots els col.legis
d'EGB. Que aquesta arnpliacio del patronatge calasanci ens ajudi
a apreciar la pedagogia cristiana, perque formem no is i noies

que, a semblanca de Crist, creixin en edat, saviesa i gracia.

ANDREU PASQUAL I JOSA

La Noticia
«Siquem conscients deIs moments que vi

vim. Ja es hora de desvetllar-nos. Avui tenim

la salvaci6 mes a prop nostre que quan vam

ebrecer la ie». -Romans 13,11

Si som sincers hem de reconeixer que sovint vivim ador

mits, caiem en la rutina i t'ener tent. Se'ns escapen molts mo

ments privilegiats en la nostra vida.

Sant Pau ens convida a ser conscients dels moments que

vivim, perque es en la nostra vida concreta de cada dia que

Deu, en Jesucrist, se'ns manitesta i ens crida a viure el me

ravell6s dialeg de I'amistat.

Preparem-nos a celebrar .el Nadal d'aquest any oberts a
la vinguda quotidiana del Senyor que se'ns ta trobadfs en el
cemt feixuc pero joi6s de cada dia. -J.C.A.

Esglesia de Badalona

LA PASTORAL DE LA SALUT.- Els representants dels grups

parroquials que atenen la pastoral dels malalts segueixen trobant
se cada mes, per ajudar-se en la tasca pastoral que porten entre mans

i per a coordinar nous grups. La propera reunio sera a la parroquia
de Sant Joan Baptista, de Sant Adria del Besos, dema, dissabte,
dia 29, a dos quarts de cine de la tarda.

COMENf;A EL TEM�S D'ADVENT.- Es el temps liturgic de l'es
peranca. Durant aquestes quatre setmanes abans de Nadal posem

un accent mes fort en aquesta virtut.

Les comunitats cristianes ajuden els fidels a viure aquesta espi
ritualitat propia de l'Advent, a traves de les celebracions i de sig
nes, com per exemple la corona d'Advent.

L'esperanca no es la resignacio. Ens projecte cap al futur, un

futur pie de vida, que es presenta -escriu Mn. Josep M. Aragones->
amb totes les seves possibilitats i que ens demana que vencem les

dificultats que ens surtin al pas. L'esperanca cristiana, a mes, ens
fa esperar en una persona.No esperem un esdeveniment imprevist;
nosaltres esperem una persona, Jesucrist, capac de compadir i de
salvar. I aquesta persona es tan a prop nostre que es un home com

nosaltres, i es tambe Deu amb nosaltres.

Les guerres

La guerra es horrible. Permolt que se'n at

gui es poc ... no. tine paraules per a ponderar
la terrible desfetal... De les set .del mat! fins
a les set del vespre hem assistit tics-cents
vint-i-cinc terits ... Com ploraven els soldats /a
mort dels seus companys!

Doctor PERE TARRES
del «Diari. de Guerra», 22- VI/-38

Barca de Pere

«LAMADURESA HUMANA I CRISTIANA».- Es el titol d'una
exhortacio pastoral del nostre arquebisbe, Nards Jubany, publica
da aquesta tardor. «M'ha semblat oportu -diu- fer unes senzi

lIes reflexions: pastorals, que ens ajudin a aprofundir les nostres

responsabilitats de persones i de creients enmig de l'Esglesia i del

mon que ens toea viure. Son unes reflexions que voldria que ens

portessin a tots pel cami d'un sincer examen de consciencia 0 de

revisio de vida; per tal de veure que es el que l'Esperit ens demana
com a individus i com a Esglesia diocesana. Per ser fidels a Jesu

crist i a la seva Bona Nova, per viure'l amb compromis en la nostra

societat actual, i en esperit de servei als homes concrets d'ara i d'aci».

Recomenem la seva lectura.
.

UNA GUIA DE PREPARACIO AL MATRIMONI.- Els secre

tariats de Pastoral Familiar de les diocesis catalanes han publicat
un opuscle titular «Farem junts el cami de cada dia». Vol ser una

ajuda a la reflexio per als joves que demanen el sagrament del ma

trimoni. Presenta els problernes, provoca interpel.lacions que de

manen una reflexio, insinua les solucions concretes i, aixi, prepara
els nuvis per a una millor obertura i comprensio quan assisteixen
als cursets 0 trobades d'acolliment prematrimonial.

«NETWORK».- Es el nom d'un grup de pressio constituit als Es

tats Units d'America del Nord per una religiosa, Carol Costen, el
1971. La seva finalitat: Militar per la justicia a la Hum de l'Evange
li. Fer arribar als membres del Congres dels Estats Units el clam
dels «sense veu»; de la poblacio mes impotent i marginada. Amb
la idea «no pas de promoure opinions personals sino de crear un

clima favorable a una presa de consciencia per part dels represen
tants del poble, per tal que no s'oblidin dels «sense veu» en els seus

debats i en les lleis que voten».

EI grup publica una revista bimensual que te un bon acolliment
entre els legisladors.

.

.

«Network» es apreciada per la Conferencia de Superiores Ma

jors de religioses. Aquesta Conferencia forma part del Consell d'Ad
ministracio de la revista i Ii aporta sosteniment financer.
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Minicometes

(final)

Potser una de les peces mes importantsde l'evidencia en contra de l'exotica inter
pretacio de les imatges del satel.lit venen de
l'expert en meteor its Peter Willman i els seus
col.legues al National Research Council del
Canada. «Sky and Telescope» va demanar
a Willman que estudies els informes de
Frank i els comentes,

Basicament la seva critica es basa en la
fallida en detectar els impactes de minico
metes en la superficie de la Lluna amb els
sismografs desplegats pels astronautes del
prograrna «Apollo». «Quatre sismografs,
enregistrant durant un periode d'observaci6
totalitzant prop d'un any i detectant mas
ses tan petites com 10 kg caient en «Qualsevoilloc de la Llurra», no mostren evidencia
d'aquests objectes». De fet, les dades de
l'«Apollo» revelen que objectes de la mas
sa de minicometes impacten en la superficie
lunar de deu milions a mil milions de vega
des menys sovint que les prediccions del grup
de Iowa.

Podria ser basada aquesta discrepancia
per variacions en el nombre de cometes en
les rodalies de la Terra? No hi ha manera
de dir-ho. No obstant, les dades dels sismo
grafs lunars i el «Dynamics Explorer 1» van
ser recollides en una decada de diferencia.
Poe mes es pot dir sobre el subjecte fins que
observacions independents confirmin 0 de
neguin l'existencia dels pegats negres en

l'ernissio de la lluminositat de l'aire. Si son
reals i son causats per impactes de cometes,
moltes- idees basiques sobre I'evolucio de la
Terra i els planetes hauran de ser revisades.
Si no es confirmen, hi ha 'algunes estranyes
observacions que necessiten una explicacio.
-JAUME SACASAS I DOMENECH

Efemerides
astronomlques

Dia 29 -, Venus a prop de la Lluna.
Dia 1 de desembre - Sol surt ales 7,57h;

es pon ales 5,23 h. Lluna nova.
Dia 7 -T,a Lluna a prop de Mart i Jupi

ter. 1972: EE.UU. llanca Ia darrera i mes
llarga (302 h) missio «Apollo», el num. 17.

Dia 8 - Lluna en quart creixent.
Dia 11 - Venus assoleix la maxima bri

llantor.

Planetes

A la matinada, Venus destaca intensa
ment en direccio Est, ja que aquests dies es
ta assolint Ia maxima brillantor de la
temporada.

.

Al vespre, Jupiter i Mart s'acosten l'un
a l'altre a I'ensems que van baixant .cap a
l'horitzo oest.

Saturn i Mercuri i es troben en condi
cions d'observacio molt dolentes. -J.S.D.
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Despres del «somni. ..»
Sempre he cregut -i crec encara

que quan es presenta una creacio a l'opinio publica -sigui del tipus que sigui
sobren les manifestacions orals 0 escri
tes, ja que per part de la persona 0 el
col.lectiu del fet, s'ha dit ja tot el que ca
lia a traves de l'obra presentada.

Malgrat aquest parer, voldria, com a

responsable del muntatge d' «EI somni
d'una nit d'estlu», adrecar-me de forma
oberta i sincera a l'amplissim conjunt de
persones i entitats que, ala crida feta per
«La Caixa» per a celebrar dignament el
seu 75e. aniversari a la ciutat de Badalo
na, varen respondre magnificament i de
forma totalment desinteressada.

Deixant de banda el resultat de I'es
pectacle representat -ja que la critica i
el public han ernes el seu veredicte-, si
que caldria potser donar a coneixer la
gran cornplexitat i l'esforc enorme que
es va necessi��r abans no s'aixeques el te-
16 per primera vegada.

Des dels inicis a la posta en escena va
transcorrer un llarg perfode, on les reu
nions, la recerca del lloc mes adient, tant
en el sentit artistic com en l'economic, la
visio dels dis tints grups, l'eleccio dels ac
tors, els canvis derivats de les circums
tancies, es van endur una bona part del
temps descrit. La resta, la mes important,
va ser la de mes esforc per part de tots:
la gestacio de l'obra, on des del mes pe
tit gest, la minima modulacio de veu, de
moviment, de posicio dels actors, fins a

l'escenografia, la musica, les cancons, els
Hums, la coreografia, el maquillatge, ne
cessitaven una atencio activa i constant.

I es aqui on haig de destacar el gran
treball, l'immens esforc que varen dur a
terme tots els components d'aquesta ge
gantina familia que durant tant de temps
ens yam reunir gairebe diariament, per
intentar de presentar un espectacle que
honores l'eferneride que se celebrava i,
per sobre de tot, que fos digne de la ciu
tat de Badalona que tants i tan bons es
pectacles esta acostumada a presenciar.

Tothom des del seu lloc va ser prota
gonista de l'obra, perque tothom, per po
ca intervencio que tingues, va fer una en- .

trega total de la seva persona: en l' estu
di a fons del seu paper, en els llargs i fa
tigosos assaigs que acabaven moltes ve
gades a altes hores de la matinada, en les
repeticions necessaries de les escenes en
que intervenien, en el treball a I'ombra,
tan necessari i tan poe reconegut, en la
dedicacio total i absoluta per part de tots,
sense oblidar les institucions culturals i
civiques de Badalona, que varen donar
tota classe de facilitats i ajudes per dur
a bon port les representacions. Sense ells,i publicament ho manifesto, no hauria es
tat possible la posta en escena d' «EI som
ni d'una nit d'estiu».

Pero el fet principal a destacar no es,
ni de bon tros, l'exposat fins ara, mal
grat la seva importancia. El que consi
dero per sobre de tot es la gran il.lusio
amb que es va empendre el treball i la
companyonia que va existir. Pel que a mi
fa, soc el que n'he sortit mes beneficiat,
perque durant aquest any crec que he fet
grans i solides amistats amb persones
que, be desconeixia, 0 be nomes teniem
una coneixenca rutinaria.

Cree -i amb aixo acabo- que tot fer
, artistic que no suposi un enriquiment es
piritual i huma que ens ajudi a compren
dre i estimar mes el proisme, es un art
absurd, imitil i que no serveix absoluta
ment per a res. Jo, a traves d'aquesta ex

periencia, d'aquest «Somni... », d'aquest
any de neguits i d'alegries, m'he enriquit
gracies als bons amics que m'han envol
tat, i la meva confianca es que ells pen
sin de mi alguna cosa semblant. De tot
cor dono les gracies a ells i a la ciutat de
Badalona per oferir-me l' oportunitat de
coneixer a tots una mica mes i considerar
me un badaloni, encara que sigui de se
gona fila.

JOSEP DIEGUEZ

SUPER PROVI
Especialidad en:
• Carnes frescas
• Jamones de Teruel
• Embutldos
• Licores

OFERTAS DIARIAS
Provldencla. 152 - BADALONA

-Frente Mercado Torner-
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Nou L ----'I
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Adernas:

II GOLPE
II DE
• ESPECIALISTAS
• GERARD LANVIN

••
BERNARD GIRAUDEAU

Ademas

LA- MANO
MICHAEL CAINE

•

••

•

II

II

SE INFIEL Y NO MIRES CON QUIEN
ANA BELEN - CARMEN MAURA

I. I
Tel. 389 28 73
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-
.

presenta
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TITUI·
BADAlONA

. BAHYS - TERRASSA,
Sla', Madrona sIn. Platja

BADAlONA

Tel. 389 49 20
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Cine Nou
Mar, 23 - Telf. 389 25 09

TARGET (AGENTE DOBLE EN
BERLIN)

Nordamericana. Director: Arthur Penn.
Interprets: Gene Hackman i Matt Dillon. Es
plonatae. Color.

Walter Lloyd es director d'una cornpa
nyia de fustes a Dallas. El seu fill Chris, de
vint anys, aspira a ser un corredor de mo-

.

tos professional. Tots dos viuen en la ma
teixaciuta, pero ho fan en m6ns totalment
diferents. La muller de Lloyd, amb l'excu
sa d'apropar mes pare ifill, organitza unes
vacances que es veuran truncades, ja que.
mentre duren un avis els fara coneixer el se
grestarnent de la mare. La realitat es queWalter es un agent de la CIA.

st INFIEL Y NO MIRES CON QUIEN
Espanyola. Director: Fernando Trueba.

Interprets: Ana Belen i Carmen Maura. Co
media. Color.

Paco y Fernando, propietaris d'una edi
torial i en crisi, aconsegueixen un contracte
amb l'escriptora que mes yen, Adela Mora".

"

La nit de la firma del contracte, Paco de
mana a Fernando el seu pis per a portar-hi
un «ligue». Per la seva part, Carme, la mu
ller de Paco, demana la casa a Rosa, muller
de Fernando, per a portar-hi igualment la
seva conquesta.

Cine Picarol - Sala 2
Placa de la Vila, 5 - Telf. 389 28 73

LOS INMORTALES
Nordamericana. Director: Russell Mul

cahy. Interprets: Christopher Lambert i Ro-
naee Hart. Aventures. Color.

.

Manhattan, any 1986. Dos homes llui
ten � mort amb les sves espases en un duel
que posara fi a una rivalitat que ve de quatre segles i mig enrera. Tot va comencar a
Escocia, l'any 1536, quan un membre del
clan escoces fou ferit greument per un ferot
ge guerrer. El seu destf. queda marcat, hau
ran de batre's en un duel a traves de les edatsfins que quedi un sol vencedor.

QUADRES
MARCS
MOTLLURES

CANONBI! BARANI!RA, stst
TI!L. SSst ost 43
BADALONA

LLEURE
Cine Piearol - Sala 1
Pla�a de la Vila, 5 - Telf. 389 28 73

2001, UNA ODISEA DEL ESPACIO
Nordamericana. Director: Stanley Ku

brick. Interprets: Keir Dullesa i Gary Lock
wood. Clencla-Iicclo. Color.

un dels guardians i empren la fugidaarrossegant-hi el seu company, el qual, sense cap altra opci6, ha de seguir-lo.
LA MANO

Nordamericana. Director: Oliver Stone.Interprets: Michael Caine i Andrea Marcovicci.

El descobriment d'un inexplicable mono
lit a la lluna, d6na origen a una expedici6amb desti a Jupiter, sota les ordres d'un cer
yell electronic anomenat Hal-9000.

Circol Catolic
Avui, divendres, ales deu de la nit, ACTIVITATS CULTURALS DE TARDOR:

LA GABIA TEATRE presenta l'obra de
Botho Strauss, «ROSTRES CONEGUTS,SENTIMENTS AI .BIGUS». Diumenge, a
dos quarts de set, el Grup G.T. La Salle, de
Barcelona, presenta la cornedia-musical
«FRANCESCO».

Cine Verbena
Mar, 20 - Telf. 389 13 42

GOLPE DE ESPECIALISTAS
Francesa. Director: Patrice Leconte. In

terprets: Bernard Girardeu i Gerard Lanvin.Aventures. Color.

Centre de Sant Josep
Diumenge, a les sis, RIALLES BADALONA presenta l'espectacle HISTORIESPER RIURE.

.

A punt d'acabar la seva comdemna, un
. presoner es traslladat a 1,In nou centre penitenciari. Durant el viatge, que es fa amb una
furgoneta, tenen un accident que obliga els
guardians a baixar-lo i emmanillar-lo amb
un altre presoner. Aquest aprofitant el mo
ment de confusi6 estrangula amb la cadena

Museu Municipal
Diumenge, a les sis, la secci6 dramatica

del Museu presenta la comedia d' Adrian Or
tega, «SANSON I LA LILA». Direcci6: An
gel Sanchez.
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MOTS EN CREU

L'escapada del diumenge
MONTSERRAT

No responem de la gentada que es pugui tro

bar un diumenge de tardor pels volts del Mo

nestir de Montserrat. Es per aixo que per la nos

tra escapada us proposem aquesta vegada fer

una visita diferent a l'habitual que sol fer-se a

la muntanya i descobrir el relleu i la vegetacio

(que encara en queda) dels voltants del Mones

tir. Podem triar qualsevol d' aquestes rutes sor

tint del Monestir, al qual haurem arribat des de

Monistrol.

La Cova de la Verge: Es un cami bo i pla

ner, embellit amb els quinzemonuments que re

presenten cadascun d'ells un misteri del Rosa

rio Al cap de vint minuts a peu s'arriba ala Co

va. Aqui fou trobada la primitiva imatge l'any

880 i aqui fou bastida l'actual capella. Un fu

nicular salva el desnivelI que hi ha entre el San

tuari i el cami de la Cova.

Sant Jeroni: Un transbordador aeri, que te

l'estacio a la carretera, abans d'arribar al Mo

nestir, porta, en un viatge d'allo mes emocionant, a l'errnita de Sant Jeroni. Es el punt

culminant de la muntanya des del qual, en els dies clars, es poden obtenir viste- pancrami

ques que van des del Pirineu al mar.

Sant Joan: L'ascensio a l'ermita de Sant Joan es comoda si utilitzem el funicular que

arrenca del costat mateix de la placa del Monestir, pero molt mes gratificant, com
la resta

d'excursions, si es fa a peu. Des del cim pod rem contemplar un ample i bonic panorama.

EI cami dels Degotalls es celebre per l'aigua que cau gota a gota a traves de les penyes.

Eis monjos del segle XVIII emprengueren la construccio d'un grandios safareig i cisterna

per aprofitar aquesta aigua. Es gairebe adossada a la muntanya, prop de la capella de Sant

Iscle.

Capella de Sant Iscle i Santa Victoria: Es situada vora els xiprers que duuen al mirador

dels Monjos. La fundacio d'aquestes actuals capelIes (abans eren ermites) sembla anterior

al segle IV, per la qual cosa tindriem, gairebe segur, el primer establiment religios de la

- muntanya a mes de mil cine-cents anys d'avui.

La recenta de la
Judith

No ens hem oblidat de la resta d'ingre

dients, no. Perque amb la seva i el cap de

lluc es prepara una salsa, afegint-hi el 110-

rer, el julivert, la farigola, la picada d'ame

telIes i la maicena. Tot aixo es remena ben

be fins que queda en forma de salsa que re

gara el lluc. EI plat se serveix calent.
Lluc a la vallesana

EI d'avui torna a ser un menu de peix.
Eis seguents ingredients serveixen per a qua-

tre persones.

'

Vuit rodanxes de Hue; frese, quatre esca

marlans igualment frescos, 60 grams de xam

pinyos, 60 grms de cloisses (xalmejas»),

identic pes de pesols i maicena, un cap de

lluc, una seba, ametlIes torrades, julivert i

els ingredients aromatics secrets: farigola,

llorer, conyac i vi blanc.

L'elaboracio d'aquest requisit no es gens

complicada. Cornencarem netejant el lluc i

tallant-lo a.trossos de 125 grams. Un cop ta

lIat, I'amanirem amb sal i pebre i el passa

rem per la farina abans de fregir-lo. Acte se

guit el posarem en una plata que anita a pa

rar al forn.
Mentrestant bullirem els pesols i els xarn

pinyons. Una vegada cuits, s'hi afegeix el

Hue; i s'hi distribueixen les cloisses i els esca

marlans de forma estrategica perque tot ple

gat comenci a agafar bon aspecte. Una ve

gada preparat, es flameja amb el conyac i

el vi blanc.

1 2 3 4 5 6 789
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2
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5
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6
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7
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HORITZONTALS: 1. Peix menut.- 2.

Diuen que en el petit hi ha la bona confitu

ra. Instrument que serveix per a fer avan

car una embarcacio.-
3. Repeticio d'un so.

Altar en que s'ofereixen sacrificis.- 4. Que

cornpren totes les parts.- 5. Sigles comercials.

Prefix que significa tres. Arbre.- 6. Ball an

dalus, Edicte publicat per ordre d'una

autoritat.- 7. Que te forma de nap.- 8. Al

reves, afirrnacio. Nota musical.-
9. Establir

en despoblat l'estada provisional.

VERTICALS: 1. Individu de l'especie
humana.- 2. Topada de dos cossos que s'en

contren. Alla.- 3. En certs jocs de cartes, la

que venc les dels altres colls. Digne d'esser

l'assumpte d'una epopeia.- 4. Nom
d'home.

Melodia tipica canaria.- 5. Al reves; que te

una gran potencia.- 6.- Queixa. Al reves,
a

favor.- 7. LIoc de moltes eres. Liquid vis

cos de carbo mineral obtingut per destil.la

cio de la fusta, carbo mineral i altres mate

ries d'origen organic> 8. Riu gironi. Mesu

ra de longitud igual a la vuitena part d'una

cana.- 9. Home de mar.

SOLUCIO:
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Prendes publlcltartes alsmillers preus
• Discoteques � Glmnasts � Clubs esportlus

• Video-clubs • Col.legJs • Empreses

Avda. Marti Pujol, 301, esc. 11, Art. 1a.

Tels. 384 02 72 - 384 68 12

COMERCIAL

CELINA.
Majoristes genere de punt
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Actes en record de l'Enric Margall
Ja han quedat establerts els actes que orqanitzara el Club Joventut Badalona en record

del que fou destacat jugador de I'entitat verd-i-negra, Enric Margall i Tauler.
Derna, dissabte, dia 29, ales deu del rnatl, s'oficlara una missa funeral per l'anima de

l'Enric Margall, a t'esqlesla parroquial de Sant Josep, de la nostra ciutat.
,

I el proxlrn dia 22 de desembre, dilluns,.a partir de les set de la tarda, se celebrara en
el pavello de la «Penya» la que s'anornenara «Vetllada de basquetbol record-homenatge a
l'Enric Margalln. Es jugaran dos partits de basquet, el primer dels quais, a les set de la tar
da, entrontara als equips veterans del Club Joventut Badalona i d'una selecclo catalana.

Seguidament, a partir de tres quarts de nou, el primer equip de la «Penya» juqara contra
la seleccio espanyola que prepara Antonio I)iaz Miguel.

Resultats i encistelladors
de l'ultlma jornada
Junior masculi

C.B. Granollers, 84 - C. Joventut, 94; Mar
tinez (1), Fernandez, J.A. Morales (21), Sole
(8), Lopez (9), Jimenez (4), Ruf, Pardo (22), Ro
sa (27).

Juvenil masculi
C.B. Granollers, 52 - C_ Joventut «A)), 91;

Ruf (15), Lopez (5), P. Morales (10), J.A. Mo
rales (11), Parra (2), Felix (5), Medianero (11),
Perez (15), Benitez (13), Remon (4) i Tombas.

C.B. Leon XIII, 65 � C. Joventut «B)), 88;
Bartolome (4), Mestre (4), Coca (5), Ibanez (4),
Menna (13), Ponce (13), Bermudo (18), Potoc
(13), Casado (4) i Llopart.

Infantil masculi
Valldernia Mataro, - C. Joventut «A)), 70; Ce
sar (23), Novells (6), Falgueras (6), Llorens (6),
Vllaro, Lleal (2), Berbois, Fernandez, Ventu
ra, Sierra (4), Domingo (11) Planas (12).

Senior femeni
S.E.SE, 62 - C. Jovenfut, 70; Romero (13),

De los Rios (1), Ferre (10), Tisaire (12), Villa
campa (17), Riba, Sota (11), Dlaz, Linan (6).

Reproduccions del
Trofeu de la Lliga
Catalana de Basquet
• Tots els nostres socis i simpa
titzants poden gaudir ales se

ves liars d'una reproduccio re

dulda d'aquest Trofeu tan im

portant pel CI u b Jovent ut
8adalona.

• Eis interessats en adqulrir
aquestes reproduccions, es

poden adrecar a:

Junior femeni

S.E.S.E, 35 - C. Joventut, 51; Zabaco (5),
Bertran, Diaz (2), Cadenas (20), Melero (1), De
los Rios (11), Hipolles (10), Cuesta (2) i Cano.

Juvenil femeni
S.E.S.E., 23 - C. Joventut, 69; Casellas (9),

Guardia (2), Gonzalez (2), Reyes (16), Monte
ro (10), Moreno (11), Pujol (4), Elorz, Cuesta
(7) i Bertran (8).

Cadet
C.B. Joventut, 53 - Sant Josep 50; Planell,

Ventura (4), Teruel (5), Pardo (4), Pastor, Se
rrano, Grlno (5), Marti (4), Hervas (4), Morales
(2), Zueco, Lorente.

E. Laietania, 76 - C.B. Joventut, 92; Casas
(2), Alvarez (2), Calcato (11), Perez (11), Alma
gro (9), Saez (3), Cuesta (0), Valls (11), Roca
(8), Palma (33), Torrents, Domingo (2).

C.B. Joventut, 58 - Salesians DOSA, 49;
Segura, Pena (9), Delgado (8), Correa, Hlbo,
Catarina (8), Perez (4), Badia (7), Casas, Ca
banillas (22).

Infanti!

Escolapis Diputacio, 25 - C.B. J6ventut
«B)), 104; Rasero (2), La Lueta (2), Lebron (12),
Gil (8), Vila (24), Moicker (8), Cano (29), Lopez
(12), Gasulla (7).

Sant Jordi Pomar, 34 - C.B. Joventut «C)),
46; Molina, Guajardo, Sabadell (4), Roca (7),
Ruiz (6), Cespedosa (12), De los Aires.

Recopa d'Europa
de basquet
Dia·2-11-86:
Ron Negrita Joventut-ASVEL Villeurban
ne (Franca)
Dia 20-1-87:
Ron Negrita Joventut-Banik Ostrava
(Txecoslovaqula)
Dia 27-1-87:
Ron Negrita Joventut-TSSKA Moscou
(Unio Sovietlca)

Venda d'entrades pels socis
Dissabte, 29 de novembre, des de les 17h.
Diumenge, 30 de novembre, de 10 a 13 h.

Dilluns, 1 de desembre, de 17 a 21 h.

Preus per partit
Socis seniors 500 ptes.
Socis juniors, menors i jubilats250 ptes.

Abonaments pels tres partits
Socis seniors 1.200 ptes.
Socis juniors, menors i jubilats600 ptes.

Pre-lnfantll
Academia Fuster, 7 - C.B. Joventut, 123;

Cavalier (5), Comas (18), Segarra (20), Gea (19),
Valverde (12), Alvarez (22), Cuesta (18), Cor
tes (9).

C.B. Joventut, 45 - Gitanjali, 40; Balat (2),
Quilez (2), Arias (12), Castillo (5), Masdeu,
Gonzalez (6), Espiga (12), Franch (2), Lomis
sa (4), Berbois.

Alevi
Sant Gabriel, 14 - C.B. Joventut «A)), 83;

Garcia (6), Balat, Camps (22), Lopez (3), Her
nan, Cabane (10), Borras (11), F. Garcia (6), Ta- .

rrad, Perich (14), De la Fuente (7), De los Aires

(2).

Benjami
C.B. Joventut, 65 - Sant Josep, 17

Partits previstos pel
cap de setmana
Dissabte, dia 29:

Infantil masculi
C.E. Tela - C. Joventut «A)) (12 hores)
C. Joventut «B)) - Escolapis Diputacio (11 ho

res, a la Nau de Can Rlbo),

Cadet masculi
A.E.C.C. Mataro - C. Joventut ccA)) (19 hores)

Senior femeni
Sedis - C. Joventut (20'30 hores)

Junior femeni
Sedis - C. Joventut (18'30 hores)

Juvenil femeni
Sedis - C. Joventut (17 hores)

Diumenge, dia 30:
Junior masculi
C. Joventut - Santiago Apostol (12'15 hores,
en el pavello)

.

Juvenil masculi
C. Joventut ccA)) - C.B. Mollet (10'45 hores, en
el pavello)

Ja as a la venda la loteria
de Nadal

. Ja hem posat a la venda el nurnero de 10-
teria corresponent al sorteig de Nadal. L'es
mentat nurnero es el 51.358 i els interessats
en adquirir-Io poden passar per la secretaria
del Club, en els horaris d'oficina establerts.
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avda. marques de montroig, 125
telefono 387 28 00
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Final de la Copa Princep d'Asturles

Ron Negrita Joventut, 99
TDK Manresa, 80

FITXES TECNIQUES

R.N. JOVENTUT

Villacampa
Johnson
Jofresa
Margall
Crespo
Schultz
Montero
Jimenez
Bartolome
Soler
Totals d'equip

Cistelles
de 2 punts

5/10
19/24
414
4/7
3/6
2/6
0/3

1/2
1/2

39/64

TDK MANRESA Cistelles
de 2 punts

Mayes 10/17
Frazer 8118
Palacios 0/4
Creus 2/5
Blanco. 1/2
Pulolras 6/10
Tarin 1/3
Herranz 2/2
Ayuso
Totals d'equip 30/61

Cistelles Tirs
triples lliures
2/5 2/2

1/2
1/1 2/2
1/3

4/4

0/1

Falt�s - PUNTS
personals

1 18
2 39
1 13
4 11
1 10
3 4
2 0
2 0
1 2

2
17 99

___________� �-��_���M_'_%_.__-"===== ...J
Arbitres: Mas i Mitjana.
Marcadors parcials: 5 m. (19-7,10 m. (36-20),15 m. (44-26), descans (52-40); 25 m. (67-52),30 m. (78-54), 35 m. (89-62) i final (99-80).

4/10 9/10

Cistelles Tirs Faltes
triples lIiures personals

4/4 4
4/7 2

1/2 1/2 1
0/2 2/2 1
1/4 0/3
1/3 3

PUNTS

3/11 11/18 11

24
20

4
6
5

15
2

4
o
80

No es va produir la sorpresa i el Ron Ne
grita Joventut, confirmant tots els pronos
tics, va obtenir a Vigo el tercer tit0 I de la tem
porada, en guanyar el TDK Manresa en la fi
nal de la Copa Prlncep d'Asturies, per dinou
punts de diferencla (99-80).

Un parcial de 7-0 en el primer minut de
joc, amb una cistella triple de Villacampa no
rnes iniciat el partit, ja va marcar el que se
ria el signe de la final. Ambd6s equips van
defensar individualment, perc amb una ma
jor pressi6 i efectivitat per part verd-i-negra,

BASOUETBOL Pavell6 del Joventut (Avgda. Alfons XIII)

que podia controlar molt be les accions ofen
sives de Mayes i Frazer, els maxims perillsdel conjunt rnanresa.

Va millorar el TDK una mica amb I'entra
da de Pujotras, que va substituir Blanco, pero I'efectivitat del Joventut en atac era for
midable i, curiosament, I'home mes apagat
en aquest aspecte va ser Villacampa que,
despres d'una sortida fulgurant, va desapa
relxer practicarnent de la pista.

Eis badalonins continuaven augmentantles diferenctes en el marcador i als onze mi
nuts (38-22) Julbe ja havia donat entrada a
Schultz per Crespo i a Montero per Jofresa,
malgrat que els dos jugadors substitutts ha
vien jugat prou be durant els minuts que van
estar en pista. Ais setze minuts el Joventut
assolia el que seria maxim avantatge de la
primera part (46-29), encara que els del Ba
ges, amb una certa millora detensiva, van poder arribar al descans amb nornes dotze
punts avails en el marcador, una dlterencia
curta, pel que s'havia vist en els primers vint
minuts de joc.

_

En els dos primers minuts de la segona
part, pero, el partit [a estava rnes que deci
dit. Tres cistelles de Villacampa i unes altres
tantes de Reggie Johnson van fer que el Jo
ventut poses el marcador en 67-47. En el
Manresa es va espabi lar Clyde Mayes, perc
les.seves cistelles van quedareclipsades per
la fenomenal actuaci6 de Johnson, que cul
minava una i altra vegada les jugades de la
«Penya». Dotze cistelles de catorze intents
en aquest segon periode, ames dels molts
rebots que va capturar, parlen per si sols de
l'eflcac labor del pivot verd-i-negre, que quan
no est a Schultz en pista pot Iluir rnoltrnes
les excel.lencles del seu joc «tlpicarnent
NBA» .:

En els ultlrns minuts del partit els dos en
trenadors van optar per fer jugar tots els seus
efectius de la banqueta, la qual cosa la va

aprfitar millor el TDK Manresa, ja que en els
dos ultirns minuts va poder reduir en deu
punts la dlterencla de vint-i-nou que Ii va arri
bar a portar I'equip badaloni.

AI final de I'encontre es va lllurar a Reg
gie Johnson el trofeu que I'acredita coni mi
Ilor jugador i encistellador de la final, i.tarn
be van ser lIiurats els corresponents trofeus
de guanyador i finalista als capitans dels dos
equips, Josep Maria Margall i Jordi Creus,
per part de les autoritats vigueses i de Pere
Sust, president de la Federaci6 Espanyola de
Basquet.- ANTONI CASTELLA

Venda anticipada per als socis:

Dimarts, 2 de desembre - Hora pendent de TVE
RECOPA D'EUROPA (Partit d'anada)

R. NEGRITA JOVENTUT -ASVEL VILLEURBANNE (Franca)

27

Dissabte, dia 29, des de les 5 tarda.
Diumenge, dia 30, de 10 a 1.
Dilluns, dia 1, de 5 a 9 tarda.

Preus per partit:
Socis seniors: 500 ptes. / Socis juniors, menors i jubilats, 250 ptes.Abonaments pels tres partits:

Socis seniors: 1.200 ptes. / Socis juniors, menors i jubilats: 600 ptes.



Vesteix el teu descans

esportiva i elegantment

Fou inaugurada oficialment «SPRINT)),
la nova botiga dedicada a I' Sportwear
i a la venda d'articles per a I'esport, si
tuada al carter del Canonge Baranera,
85.

Divendres passat dia 21 de novem

bre, ales vuit del vespre, el pare car

mellta rnossen tluls va donar la seva be

nedicclo a totes les seves dependencies.
Entre els convidats assistents volem

destacar la presencia de I' alcaldede Ba

dalona, Joan Blanch, i del regidor Mu
nicipal Desiderio Leon, aixi com I' assis

tencia, entre les persones del man del

basquetbol, de Pere Sust, president de
la Federaclo Espanyola; de l.luis Piquet,
president de la Federacio Catalana, i Jo

sep uuls Cortes, segon entrenador de

la Seieccie Nacional. Hi foren tambe pre
sents directius de les firmes comercials

rnes rellevants, com Adidas, N ike, Kel

me, Dassler Puma, New Balance, Ser

gio Tachini, aixi com reconeguts espor

tistes, entre ells Josep uuls Arilla, ex

jugador de I'equip nacional de tennis,
i d'altres. Hi varen ser presents a la vora

.

de dues-centes persones, entre els fa

miliars, clients i amics.

Ens caldria destacar tarnbe la idea

del viure esportiva i elegantment, que
es tradueix del montatge i del bon gust
de les instal.lacions de «SPRINT» i de

les seves marques i models escollits.

Cal dir que la direccio de «SPRINT»,
en aquest acte, va obsequiar els pre
sents amb un coctel iamb alguns ob

jectes al.Iusius a la firma.

INAUGURACID
OFICIAL·
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Si finalment no as
desqualificada ...
Badajoz sera la seu de la
Copa del Rei de Basquet

Dimecres passat, a les set de la tarda, en
els locals de l'Associaclo de Clubs de Bas
quet, a Barcelona, es va procedir a obrir els
sobre de les candidatures a ser seu de la Co
pa del Rei. Finalment, en contra del que s'ha
via comentat, nornes van ser dues les ciutats
que van fer una oferta en ferm, Tenerife i
Badajoz.

La ciutat canaria posava damunt de la
taula 1'4.200.000 pessetes, mentre que Bada
joz, a traves de la seva Fundacio Municipal
d'Esports, oferia 14.500.00 pessetes. Per tant,
quedava nomenada la poblaclo extremenya
com seu de la Copa del Rei, pel petit marge
de tres-centes mil pessetes. Cal recordar que
I'any passat va guanyar la subhasta el F.C.
Barcelona, amb quinze mil ions de pessetes.

De tota manera, una vegada conegut que
Badajoz havia estat la ciutat designada, van
arribar les primeres reaccions contraries, que
explicaven que aquella ciutat no reunelx les
eondicions que s'exigeixen a la que ha de ser
seu de la fase final de la Copa del Rei, com
pot ser, per exemple, el fet de no disposar
d'una cornunicacio aerla regular amb la res
ta de l'Estat espanyol.

Per aquesta rae, doncs, fins avui, diven
dres, no es decidira si Badajoz es confirma
com seu de la Copa del Rei, 0 be si es des
qualificada, per no complir la reqlarnentaclo
establerta, en favor de Tenerife.- A.C.

R.N. Joventut
Breoqan Lugo

Aquest sera l'ultlrn partit que el Joventut
[uqara a la seva pista en la prlrnera fase de
la L1iga, ja que aquesta es la penultirna [or
nada i, en el darrer partit, la «Penya» visitara
la plsta d'Estudiantes, a Madrid.

L'enfrontament amb el Breoqan no del
xa de ser un pur tramit, ja que el Joventut ja
ho ha fet tot en la primera fase, mentre que
les possibilitats d'acces del Breoqan ala se
rie A-1 son practlcarnent nul.les. Nemes una

earambola en les resultats de les dues ulti
mes [ornades pod ria atorgar el passi de Is ga
Ilees a la serie principal de la segona fase
del eampionat.

Ames, el Breoqan ja esta pensant en la
serie A-2, i per aixo ja ha decidit de substi
tuir el seu america Vfctor Anger, que no Ii ha
donat massa bons resultats,. per Rudy
Woods, un pivot negre que te vint-i-set anys,
fa 2'10 metres d'alcada, i que en les darre
res ternporades ha jugat a ltalia, De tota rna
nera, encara no es segur que Woods pugui
debutar amb el Breoqan contra el Joventut,
i es probable que encara jugui Anger.

EI fet que aquest partit es jugui despres
que el Joventut hagi assolit un tftol, amb tot
el que aixo comporta, esperem que no in
flueixi, com qaireoe sempre, en el rendiment
dels homes d'Alfred Julbe, i que, despres
d'oterir a l'atecclo el nou trofeu conquerit,
el Joventut sumi una altra victoria ala Lliga,
tot preparant I'encontre del proper dimarts,

I corresponent a la Recopa, enfront del Villeur
banne trances.c- A.C.

.

La «Penya», rebuda en
olor de multitud

Com ja es habitual cada vegada que
el Club Joventut guanya un tftol, tet bas
tant habitual aquesta temporada, la plan
tilla verd-i-negra va ser rebuda pels seus
aficionats a la Placa de la Vila, per cele
brar la victoria en la final de la Copa Pnn
cep d'Asturles.

Malgrat la transrnisslo per televlslo,
en aquell mateix moment, del partit del
Barcelona de futbol, prop d'un miler de
seguidors de la «Penya» van aclamar els
seus idols que, amb el seu president L1uis
Conesa al front, i tarnbe amb la presen
cia de I'alcalde, Joan Blanch, van saludar
des de la balconada de l'Ajuntament, al
hora que es disparava un castell de focs
artificials.

EI capita de I'equip, Josep Maria Mar
gall, va oferir el troteu a I'alcalde. L'acte
es va tan car amb els breus parlaments de
Lluis Conesa i Joan Blanch.

Cal dir que per aquesta nit a les dot
ze, la firma Ron Negrita ha organitzat una
festa de celebraclo dels tres tftols con

querits fins ara, que tlndra lIoc a la dis
coteca Titus.

EI sopar de la Uni6
Aquesta nit de divendres, i dintre de Is ac

tes cornrnernoratlus del seixante aniversari
de la tundaclo de la Unio Glmnastica i Esper
tiva de Badalona, es celebrara un sopar de
germanor al restaurant del Club Natacio
Badalona.

Durant I'acte seran lliurades distincions
als atletes rnes destacats de la temporada
i als rnes distingits de cada seccto, i es lllu
rara tarnbe el trofeu «Unlo» al millor atleta ba
daloni amateur, que enguany ha estat Hec
tor Venteo, seqons que va decidir el Jurat del
concurs.

Eis altres atletes distingits d'aquesta
temporada son Andreu Marfn, sots carnpio
d'Espanya 20 km. marxa; Ricard Pueyo, me
dalla de broze al Campionat Mundial de mar
xa i millor esportista de la unto: Salvador Lo
renzo, carnpio de Catalunya i d'Espanya
d'halterofflia; Joan i Jordi Forcadell, cam
pions de Catalunya de lIuita olimpica infan
til; i Albert Sanchez, carnpio de Catalunya ab
solut de lIuita greco-romana, mini-mosca.

Cicle de conterencles sobre
Medicina i Esport
Miquel Nolis parla del
basquetbol

Dilluns va cornencar al Museu Municipal
la segona tanda de conterencies, a la qual
en seguiran cinc rnes en els propers mesos,
a rao d'una cada meso

La conterencla d'aquesta segona tanda,
que duu el tftol de «Inlciaclo al basquetbol»,
fou a carrec de Miquel Nolis, home prou co

negut pels afeccionats al basquet per la se
va magnifica labor d'entrenador del primer
equip de la Penya, si be actualment dirigeix
un equip inferior.

Nolis es referi, entre d'altres coses a que
el rnes important es que si a un jove Ii agra
da el basquet I'ha de practicar, i que no im
porta el mes minim I'edat en que comenci
a fer-ho. Va remarcar tarnbe alguns punts
clau dins del reglament del basquet com el
tir de falta, els passos, etcetera. Assenyala
que perque un equip pugui funcionar ha de
fer que I'hora dels entrenaments sigui el

menys avorrida possible, i que si no es aixi
no.es pot dir que hagi estat un bon entrena
ment. I, finalment, que tot jugador, a I'hora
de saltar a una pista, ha de saber adaptar-se
i oblidar-se dels problemes. V. DAUDER

5'emporten les torres
de lIum del camp del
Badalona

Ahir, dijous, personal deI'ernpresa
J.J. Vila es presenta al camp del Badalo
na amb una ordre judicial, per emportar
se'n les quatre torres que donaven Ilurn
al terreny de joc.

Segons ens dlque uri portaveu de la
junta, aquest ha estat el final d'una ges
tio mal portada per les anteriors juntes.
«Nosattres -ens ha dit- hem intentat
evltar-ho, pero aquella empresa va dir que
no volia sentir parlar del Club de Futbol
Badalona»,

Problemes? Com s'entrenara el pri
mer equip? La Federaclo perrnetra can
vis sobre els horaris ja establerts? Quan
I'equip cornencava a trobar el bon cami,
el deixen ales fosques. -P.S.

CENTRE TERAPEUTIC PODOLOGIC

Podolegs: ROSER SABATER BILBENY
JOSEP M a BERNAOO BONOIA

-Ateccions i deformitat dels peus
• Plantilles ortoped iq ues
.Cirurgia podologica

Prim, 209, 1er, 2a
BADALONA

Tels. 384 40 11 - 389 23 90
Hores convingudes
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LLiGA NACIONAL - PRIMERA DIVISIO
�

R. NEGRITA JOVENTUr - LR. BREOGAN

30 ESPORTS

Pavelle) del Joventut
Avqda. Alfons �1I1

Dissabte, 29 de novembre - A un quart de nou
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Segueixi_ la Penya
amb els de casa

AMB (eLA PENYA" A TOT _ARREU!
RECOPA D'EUROPA!

Sortida divendres, 5 de desembre - BARCELONA/PRAGA: sortida €1] avlo. Trasllat

a I' hotel i hostatge. Dissabte: PRAGA: reqirn de pensio completa; visita de la ciu

tat: part antiga, castell de Praga, pont de Carles, catedral, etc. Diumenge, PRA
GA/BRNO/BRATISLAVA: esrnorzar i sortida en autocar cap a Brno, amb breu visi

ta, dinar i cotinuacio cap a Bratislava; arribada a I'hotel, sopar i hostatge. Dilluns,
BRATISLAVA/OSTRAVA: reqirn de pensio completa; al rnatl, visita de la ciutat; a

la tarda, sortida en autocar cap a Ostrava. Dimarts, OSTRAVA: pensio completa;
mati Iliure per a visitar la ciutat; a la tarda assistencia al partit de Recopa d' Europa
Ostrava-Rom Negrita Joventut. Dimecres, OSTRAVA/PRAGA: esmorzar a I'hotel;
sortida en autocar cap a Praga; dinar i tarda lliure. Dijous, PRAGA: reqirn de pensio Sortida ales 7 del
completa; al mati excursio per .a visitar el castell de Karsltein. Divendres, PRA- ,

(PI d I
GA/BARCELONA: esmorzar i trasllat a l'aeroport per a sortir en avio destlnacio Bar- man ac;a e s Parses
celona. Arribada i FI DEL VIATGE. Catalans) -directe Madrid;

PREU PER PERSONA: 65,650'- PESSETES arribada, temps Iliure i

AQUEST PREU INCLOU:
assistencia al partit.

Anada i tornada en avio, Barcelona/Praga/Barcelona. Hostatge en hotels turis- Tornada d esp res del
ta superior, en habitacions dobles amb bany Idutxa. Regim de pensi6 completa. partit. PRE U EXC LU S I U,'
Trasllats, visites i excursions en autocar. Guia acompanyant.

Preu del visat: 2.000 ptes.: preu entrada, a confirmar. 3, 000 ptes + entrada
_

PLACES LlMITADES, MiNIM 25 PERSONES qarantida.
Aquests preus son pels lectors de REVISTA DE BADALONA i SOCIS DEL JOVENTUT

Inseripeions i reserves: Viatgi' amb els de easa
o GAT. Informaci6:

k trlBjes Iberia J 389 19 08 VIA'ffiEStREVISfA

9 desembre: OSTRAVA - R.N. JOVENTUT

Viatge a Txecoslovaqula

MAl, 134 • T.... 381 11 01

Dissabte,
dia 6 de desembre

Campionat Nacional
de Lliga

ESTUDIANTES
R.N. JOVENTUT

DE TOTA CONFIANCA



Des de fa cinc anys I'esport ciclista ha
reivindicat una data (un dia d'entre tres-cents

seixanta-cinc) per a celebrar la Festa de la
Bicicleta. Per una vegada la nostra ciutat
s'ornplenara de «blcis» pels carrers i per unes
hores deixara de ser «el bressol del basquet- .

bob). Un club, la Unlo Ciclista La Salut; una
assoclaclo de veins, la de Joan Valera, i un

. home, Juan Guirao Romero -president de
I'entitat ciclista-, son, en col.laboracio amb
la Conselleria municipal IV-La Salut, els prin
cipals artifexs de la Festa. Una Festa que es
ta oberta a tothom que hi vulgui participar.

eeSi, si, -s'apresura a contestar Juan
Guirao-. Nosaltres comptem amb tots els
ah�ccionats al ciclisme, tant sl estan tsde
rats com si no ho estan; tant si pertanyen a

algun club com no ... Tothom pot venir a la
nostra Festa: nomes cal que vinguim amb bi
cicleta i que segueixin el recorregut esta
blert»,

La sort ida de la comitiva es prevista per
dos quarts de dotze del migdia des del local
de I'Assoclaclo de Vetns de Joan Valera, lIoc
on dues hores rnes tard concloura el recor
regut:
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Per un cop, el basquet a segon terme

Diumenge es el dia de' la bicicleta

JUSTfCIA I PAU
Rivddeneyraq 10 . t5drcelona . 2

. Tel. 3176177 .

- EI trajecte esta forc;a be i es per anar-
10 fent tot «xlno-xano», ja que no ens ho pre
nem com una cursa sin6 com un passeig.
L'itinerari es el segiient: Associaci6 de Ve·ins
Joan Valera, Australia, Europa, Aribau, Bal
mes, Onze de Setembre, Simancas, cerdo
va, avinguda del Maresme, Almeria, Congres
Eucaristic, Guifre, avinguda de Marti Pujol,
Sant Joaquim, Rambla (on farem una para
da d'uns deu minuts), Iris, Sant Bru, Prim, Via
Augusta, avinguda de Marti Pujol, Coli i Pu·
jol, avinguda de Puigfred, passatge Rod6,
Rambla de Sant Joan, avinguda de Catalu
nya, avinguda del Marques de Sant Mori, Ge·
neral Weyler, Baldomer Sola, avinguda d'AI·
fons XIII, Don Pelai, avinguda del Marques
de Sant Mori i Joan Valera.

Juan Guirao no es amic de donar xifres
sobre la possible particlpaclo que derna pas
sat es pot donar en la Festa de la Bicicleta,
perc espera que se superi el nombre d'ins
cripcions de l'edlclo anterior:

- L'any passat varern ser uns quatre
cents i cofio que enguany augmentin. Per un
millor control, els interessats en acompa
nyar-nos pels carrers de la nostra ciutat es
preferible que formalitzin la inscripci6 a la
Uni6 Ciclista La Salut 0 a l'Associaci6 de
Ve·ins de Joan Valera. Es per crqanltzar-ncs
millor, perque repartirem uns petits obse
quis ... Ara be, qui no s'hagi inscrit i ens vegi
pedalejar i Ii agafin ganes de sequlr-nos, tam
be podra venir amb nosaltres, i de fet en ca-

da edici6 hi ha hagut forc;a «espontanls» que
s'han sumat al pilot.

Si be I'entitat deqana del ciclisme a la
nostra ciutat, el Club Ciclista Betulo, roman
al marge de la «Festa», no es pot dir que les
relacions entre els dos clubs estigui dete
riorades:

-Miri, fa cinc anys va neixer la «Festa de
la Blclcleta» i ho va fer al nostre barri, a La
Salut. Potser per alxc pot semblar que sstl
guem distants, pero no es cert. Crec que si
la iniciativa haques sortit de l'Ajuntament
ens haguessin demanat, tant a ells com a no

saltres, la nostra coUaboraci6 i lIavors par
lariem d'aquesta uni6 a que voste em fa reo
Ierencla. Per altra part no s'ha d'oblidar que
quan Badalona es final d'etapa de la Volta
o de la Setmana Catalana, I'Ajuntament ens
reclama a nosaltres i a ells perque cooperem
amb el Consistori en l'elaboraci6 del circuit
urba.

=-Inundats per cotxes, autobusos, ca
mions, rnotos. .. creu que algun dia es podra
fer realitat, a la nostra ciutat, un «carrll blcl»
que ens pugui servir d'esbarjo almenys un
d ia a la setmana?

- Diversos cops he parlat amb responsa
bles municipals sobre la convenlencla de tra
car un «carrll bicl» a la ciutat, com es a Bar
celona. Sembla que hi ha bona voluntat per
part de l'Ajuntament i que, en tot cas, el pro
blema ve per la manca d'amplada dels car
rers. Sembla que s'Intentara quelcom per la
part de baix a platja, en el futur passeig mao

ritim, perc actualment no hi ha res en
concret.

Ara nornes cal que les previsions meteo
roloqiques siguin propicies perqu€ la «V Fes
ta de la Blclcleta» es desenvolupi sota un

agradable sol de tardor. -JOSEp·ANTON
COVES

OFERTES I DEMANDES

Eis anuncis en aquesta seccio es reben en la nostra direcci6,
Canonge Baranera, 64, primer pis,

DE 9 A 1 DEL MATi
i en agencies de publicitat.

Tarifa per moduls de 35 x 60 mm. rrumm.

Consulti el nostre servei per telefon
i les seves condicions (389 41 58)

Es venen
les parades n° 164-165 al Mercat

Torner. Truqueu als tels. 555 19 72 i
\

389 17 94

.

Compro
dos locales, 0 naves industriales entre

200 y 400 2

Raz6n: Arqui Serveis S.A.
Telf. 388 38 12 Y 388 35 50

Es ven

la parada de peix n° 107 en el Mercat
Municipal Torner.

RaG, Telf. 387 53 44 (matins)

Compramos
Solares. Terrenos para viviendas e

industrias. Casas y edificaciones para
construir.

Telf. 388 38 12 Y 388 35 50

Compro casas
Para derribo en Badalona y solares
para construir. De particular (no

importa zona).
Telf. 388 44 03

Es ven balanca
electronlca

Primera marca, semi nova, menys
d'un any d'us. Es sobre-taulell amb

columna,
RaG, tel. 389 20 58

Empresa constructora
necesita

persona administrativa ordenada, para
atender oticina. Incluso valoracion
presupuestos. Interesados deben
mandar su curriculum vitae a

REVISTA DE BADALONA, ref. 10.115
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Solares. Terrenos para viviendas e

industrias. Casas y edificaciones para
construir.

Telf. 388 38 12 Y 388 35 50

Compro casas Compramos'
Para derribo en Badalona y solares

para construir. De particular (no
importa zona).
Telf. 388 44 03

Compro
la parada de peix n° 107 en el Mercat

Municipal Tomer.
Rao, Telf. 387 53 44 (matins)

Es ven
dos locales, 0 naves industriales entre

200 y 400 2

Haznn: Arqui Serveis S.A.
Telf. 388 38 12 Y 388 35 50

Es venen

J.LL.

Gracies a

I'Esperit Sant
les parades n° 164-165 al Mercat

Tomer. Truqueu als tels. 555 19 72 i
389 17 94

Ingeniero tecnlco
electr6nico

con conocimientos de BASIC, 10 necesita empresa de

electronlca situada en Badalona. Menor de 25 arias, no

precisa experiencia. Presentarse en Avda. President

Companys 112-116, de 10 a 13, 0 lIamar

al telf. 389 20 62

Servei a tercers

d' EDICIONS
BADALONINES, S.A.

L
I oferim als tallers d' arts grafiques; entitats, mstituclens i

ernpreses, de 8adalona i ccmarca.

Treballs de rotocornposrcro de textos per a revistes. lIibres. pubucacions. butlietins.

programes. catareqs I contecc.o de lotolits per a impressro 'a offset.

Dirigiu-vos al carrer del Canonge Baranera. 64. 1 er - Telf. 389 41 58

Se alquila local
de 80 m2, para negocio 0 almacen.

Calle Mariano Benlliure, 37, 10.
Telf. 387 64 99

,

Pisos, Teya
3 hab., catetaccicn gas ciudad, gran

'

vista, 4.200.000. Entrada 1.500.000.

Orteu. Tels. 323 30 05 Y 555 01 38

Compro piso
Zona centro de Badalona

de particular.
Telf. 388 44 03

Es ven balanca
electronlca

Primera marca, semi nova, menys
d'un any d'us, Es sobre-taulell amb

columna.

Rao, tel. 389 20 58

Empresa' constructora
necesita

persona administrativa ordenada, para
atender oficina. Incluso valoraclon

presupuestos. Interesados deben

mandar su curriculum vitae a

REVISTA DE BADALONA, ref. 10.115

G. VERA
Fot6grafo

• Reportajes gr�licos

• Bodas - Banquetes

Especialidad en fotos infantiles

Aribau, 17 - telf. 387 52 48
Artigas
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INSTITUIO NACIONAL.

DE EMPLEO
I.N.E.M.

0IcItI.. dl EMpl10 de est. ciudad:
st. Galile� 2 bis y C/. layetania. 22.

I. N. E. M, recuerda la obliga,oriedad de las
empresas Que anuncian sus puestos de
Irabajo de alender a los ,rabajadoresenviados por las OfiCinas de Empleo. asi
como de comunicar y etectuar ta
tramitaci6n cerrespeneente ante estas,

. relativa a las personas ccntrataoas
cuaiesQuiera que estas luesen

Piso en venta
. Y local comercial, junto 0 porseparado. calle Independencia, 150.Centro Bufal* (parada autobuses)Tel. 399 48 52

"

.

Venta 0 alquller
DE PISOS, LOCALES,

APARTAMENTOS, TORRES, SOLARES
Y CASAS. INFORMACION:

FINCAS M.T. ROIG • A.P.I. ct,
PrIncipe de Vergara, 7

Telt. 384 69 02

En venta
locai comercial de 2 plantas. 1 a

.

planta: 115 m2, 21 planta: 185 m2.
Muy bien situado. Coli i Pujol, 198' .

Tel. 387 57 12

PER ANUNCIAR-SE A
AQUESTA SECCIO NO CAL

QUE VINGUI

iFACI-HO PER TELEFON!
Tel. 389 41 58 (2 linies)

(consulti 115 condlclons d'lqulst slrvli)

Tiana
DUPLEX - ZONA RESIDENCIAL

4 habitacions, 2 banys, menjador
estar, llar de foe, cuina equipada, 2
parquinqs, piscina, zona comunitaria,
molt de sol. Vistes mar i muntanya.
Preu: 9.000.000 Tel. 555 26 71

Sr. Palau

'Joven
administrativa

(imprescindible mecanografia)
se necesita. Interesadas escribir a
REVISTA DE 8ADALONA. Referencia
10.110 dando sus datos personates ynumero de teletono

I.

Falta dependenta,

J
Divendres i dissabtes

per tocineria.
Tel. 387 11 93 - C/. Sant Ramon, 4

8adalona

«Senoras que se

aburren»
y tengan buenas manos.

Damos trabajo para hacer bordados ... ,

apliques ... , etc. a domicilio. Maxima
sertedad. Calle Zaragoza, n° 10.
Tel. 388 42 02. Sra. Joaquina.

CURANDERA
CARTAS TAROT

Visitas: lunes y rnlerccles, de 3
tarde a 10 noche. Carretera de
Rubi, 168, Terrassa Telefono
780 43 65. C/. Borras, 134, Saba
dell, jueves, viemes, sabado,

de 3 tarde a 10 noche.

ANUNCIOS EN

La Vanguardla
TODA LA PRENSA

Tetefonos 389 21 46. Y 389 43 38

. Es venen
4 lIantes

R-18/ R-12 / R-14
3 forats. 28.000 ptes.

Telf. 384 22 78

,

easa en venta
zona calle Prim, 140 m2 construidos
en planta i un piso, mas 60 m2 de
patio. RazDn: Telf. 387 40 00

EL SEU ANUNCI.
PER LA PROPERA EDICIO?

Vingul 0 telefonl a
I

REVISTA D'E BADALONA_jDe 9 a 1 del mali

Un record del nostre
aniversari. Una peca
de qualitat i discreta.

SAMARRETES DE

cot.laboracio a 400,- ptes. al comptat
LES TROBARA ALES NOSTRES OFICINES
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TEMPS ERA TEMPS

La poesia es eterna

La poesia es una de les poques coses sublims i eternes que existeixen en aquest mon

de penes i miseries. D'altra banda, cal subratllar la importancia de la poesia. La poesia,

doncs, es excelsa, divina, admirable;
amb el seu conreu els poetes floralescos assoleix:en

un prestigi i1.1ustre, si mes no glories, No tenen altra deria, perque viuen en un altre mon

poetic, la lIuna, pais de somnis. Malgrat tot, no trobareu cap poeta que escrigui versos

i es faci ric. Pero anem a pams, es pot dir sense faltar a la veritat que la poesia posa unes

espurnes d'emoclo a la vida.

L'home, per vanitos i
materialista que si

gui, te la seva estona de lirisme per a fer poe

sia, almenys gene raiment parlant. Els
ado

lescents,' els tendres enamorats
de la prime

ra volada, embriagats de paisatge, de flors

boscanes, de revolts de faldilles i d'il.lusions

de joventut, es prenen seriosament la poe

sia. De fet, son atacats per aquella malura

que sol afectar quan es tenen setze 0 disset

anys. Arrapats amb el deliri de les poesies,

acostumats a fer volar els coloms de la

fantasia.

La nissaga dels poetes locals es perdura

ble; no hi ha un sol poble, per insignificant

que sigui, que no tingui el seu poeta flora

lese. En moments de suprema inspiracio, es

criuen poesies farcides de palla decorativa

que parlen de postes de sol, de la rosada del

mati i dels clars de lluna. No hi manquen les

flors, les frescors primaverals, els
ocells del

camp. Pen) pels pagesos els ocells del camp

son uns lladres que es mengen el gra.

Hi ha homes que des de la seva tendra

infancia es dediquen a escriure poesies en

certa manera esfilagarsades, de pa sucat amb

oli i d'una desconcertant mediocritat. Tan

mateix, son poetes de vol curt, gent curio

sa, veritablement
extraordinaria, que si no

heu de lloar-los no us hi acosteu. La inquie

tud poetica dura una pila d'anys, fins el dia

que emprenem el cami del cementiri.

Des de fa anys i panys hi ha hagut, i sem

pre n'hi haura, persones que de molt joves
escriuen versos com un col.legial, amb la

il.lusio d'un infant que ha trobat un niu. Un

deIs vic is d'aquests jovenets ha estat el de lle

gir llurs genialitats a tothom. Fet i fet, son
somniatruites que viuen dins un nuvol, el

qual no els deixa tocar de peus a terra. E.s

dona el cas curios que un cop han passat els

anys ho deixen correr. De tot a manera, cal

remarcar que, realment, se'ls coneix a la

caza.

Els lletraferits que resulten esser uns poe

tes de qualitat, canten les violetes per la se

va modestia, les seves virtuts pel recolliment

i pel seu perfum. Composen els poemes que

exalten els xiprers per la seva elegancia i els

desmais per la seva tristesa romantica. Evi

dentment, solen escriure poesies que parlen
del eel blau, de les flors boscanes, de les pa

pallones i de les nimfes que dansen per en

tremig dels arbres del bose.

EI rossinyol serveix per a aclarir amb el

seu cant melodies els sentiments amorosos

dels poetes, i encara mes, serveix perque els

poetes guanyin alguns premis als jocs florals,
d'aquells que deixen en el cor de la cort fe

menina uns records inesborrables.

En moltes poblacions importants i en

certs pobles del nostre pais, existia un gru

pet de joves de bona fe, disposats sempre a

organitzar els jocs florals en els dies de la

festa major. Uns jocs florals en els quals hi

participaven poetes forasters, glories oficials,

guanyadors de premis fIoralescos en altres

pobles. Gairebe tots eren pal.lids, ben pen-
.

tinats, vestien de negre i exhibien uns cor

batins irrisoris.

Aquesta mena de disbauxes poetiques,
han estat en certa manera d'utilitat en la his

toria de la literatura. Pero han contribuit a

crear la cursileria tipica, escanyolida, indis

cutible, de l'escriptor de diumenge a la tar

da. En Santiago Rusinol va escriure el sai

net «Els Jocs Florals de Camprosa», que es

una satira grotesca dels fIoralistes de la lite

ratura de gra gruixut, de l'afectacio i sobre

tot de la cursileria.

Cap alla l'any 1932, Josep PIa deia: «I

encara he tingut menys relacio amb aquest

mon dels premis -avui abundantissims- ni

amb aquestes histories dels jocs f1orals, que
sempre he considerat hlperbollques, provin
cials i ridicules. No puc suportar els poetes

dolents». Uns anys mes enca opinava: «Mi

rats amb perspectiva actual aquells jocs f10-

rals d'antany, els veiem com aquell que con

templa un museu de figures de cera».

En el lexic dels jocs fIorals hi ha unes pa

raules que fan posar pe11 de gallina. Per

exemple, entre moltes altres: xamosa, aimia,

joliua ...

Ara que parlo de coses poetiques em plau

reproduir «Una justificacio», del meu ino

blidable arnic en Jaume Mas Arenas. Va es

criure aixo:
«El bon amic Pere Puig Mans m'ha fet

un fIac favor al qualificar-me de poeta etc.,

etc ... no premiat en el VII Certamen Lite

rari de l'Orfeo Badaloni, per tal com jo te

nia per un honor l'haver passat pel mateix
cami per on havien passat noms tant il.lus

tres com Maragall i Costa i Llovera, en jocs
florals de mes envergadura que el nostre mo

dest Certamen, i el mateix Joan Argente,
Premi Salvat Papasseit en el Ve.»

«Considero un deure ineludible de tots

els badalonins que estimen Badalona per da

munt de tot, i que tenen condicions de fer

ho, que prenguin part en una de les poques

festes dignes que ens queden, i crec que la

lleialtat m'obliga a no deixar sense resposta

i, per tant, dec manifestar sense cap reserva
mental i en primer lloc que, per be que no'

conegui la totalitat dels treba11s presentats

en el Certamen, crec que el veredicte emes

respon, no pas a favoritismes ni a debilitats

nepotistiques, ans a un criteri sincer».

«Dec confessar que vaig presentar-hi

quatre treballs: «La ruta joiosa», «La caval
cada imitil», «Cupido al cinema» i «Una vi

da al primer astronauta»,
«La primera es una poesia sense setrill

ni saler: tan poques paraules sobreres i tan
incomprensibles en els temps que correm, no

m'estranya gens ni gota que fos llencada al

cove. Potser presentada 'en un Centre de

Lluisos de. Cerro de Munt -posem per

exemple-> hauria estat premiada amb una

«Mencio honorifica».
.

«La cavalcada imitil» es tan pairal i 'tan

agafada pels cabells que ara, en fred, em fa

l'efecte que es escrita per «Platero», el bur

ro de Juan Ramon Jimenez, que es menja
va fIors i no li feien mal de ventre, el

bruto

teo A qui pot interessar que les aranyes sub

tils filin teranyines en els cellers, mentre el

vi s'hi va fent ranci; que la nau que porta

el foe sagrat i vital d'una altra Pentecosta

arribi a port, i que poguem lliscar el pa?»

«Cupido al cinema» la deIiciosa i auten

tica llauna, en la creacio de la qual vaig

passar-hi moments inenarrables, es d'un

llenguatge tan'deliberadament vulgar i des

cordada que, suposant la maxima indulgen

cia al jurat menys exigent, no podia, no
de

via, esser premiada. Ni els «Epigrarnes»
de

Marcial, ni les «Satires» del massa obIidat

Guerau de Liost, ni les «Decapitacions», de

Pere Quart escauen en una festa de la gala
ciencia: Tot el mes que podem aspirar es que

les generacions futures les tinguin presents

per a110 que tenen de la crua veritat perma

nent».

«Una vida al primer astronauta» es un

treba11 excesivament ambicios. Esta molt

11uny del llenguatge fIoralesc i fins i tot de

les noyes formes d'expressio actuals i futu

res, i tan a prop del «Judici Universal», de

Papini, que trobo molt enraonat i natural

que als amics del jurat, encaparrats amb el

veredicte, no els interesses el lema «I des

pres .. que?». Un viatge 11arg,fet pols, es tan

poqueta cosa ... »

«Com a final, vagi la meva mes cordial

enhorabona al Jurat, pel seu equanim vere

dicte, i a tu, amic Puig Mans, el meu agrai

ment per l'avinentesa que m'has donat per

a poder manifestar la meva intervencio al

nostre volgut Certamen literari».

El 1920, el mariscal Jofre, fill de Rive

saltes, vingue a Barcelona invitat per Josep

Puig i Cadafalch, president de la Mancomu

nitat de Catalunya, invitacio que fou accep

tada. En arribar a la ciutat comtal, la sim

patia envers el glorios mariscal frances i
eIs

sentiments catalanistes es desbordaren, con

cretament, en la festa dels jocs fIorals que

Jofre va presidir. Aquella apoteosica festa

floralesca se. celebra en el magnific i sump

tuos Palau de Belles Arts de Barcelona, avui

desaparegut. Ala sortida del Palau, la mul

titud fou envestida de cop i volta per la po

licia de cava11, d'una manera furiosa, Entre

mig del tumultuos batibu11 s'hi trobava l'ar

quitecte Antoni Gaudi, el qual va rebre un

violent cop de sabre a l'esquena.
Perrneteu-me que us manifesti que, mal

grat l'aficio que sento per la literature, �o
he pogut aficionar-me, formalment,

a escnu

re versos. No puc fer-hi mes, el boligraf
em

cau indefectiblement de les mans.

JOAN ABRIL

TERAl

.Sitiene Yd. problemas con'tl

alcohol acuda a iaAgrupaci6n
AlcOh6licos de Bada1ona, del·

Centro Parroquial de San JOY.

·Martes y viernes de 8.�. 9 tarde



in

al
e-

1-
er

al

e

ep
IU-

•p
m

els

o

re

ar

un

Ilal-
no

riu
em

Si es Radiola es
una gran compra.Por su calidad

Telersores-con uno calidad de imagen que ninguna otra marco puede superar .

V'9€OS con todos las prestaciones que un video puede ofrecer.
Equipos Hi-Fi con unas caracterlsticas que Ie sorprenderon,/Jor su tecn%gla
IAparatos dotados de tecnologla puntera. Como 10 diqitclizocion de los circui-tos electronicos en videos y televisores.

_Por su seriedad y garan#a,

Una marco en 10 que puede confiar y que respondero o todas sus necesido-des antes, durante y despues de 10 compra. _Radio/a, una gran compra.
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AMSTRAD
pew 8256*UN COMPLETO PROCESADOR

DE TEXTOS
+ UN POTENTE ORDENADOR
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PIDADEMOSTRACION EN:

Sepaque puede hacer por Usted el ordenador

yelprocesador de texto pew 8256.

tab
. f � t·

·PROGRAMAS A MEDIDA

.

r § -I.n, 0 Tj Tn a I ca -APLICACIONES DE GESTION

RI�asy Perdlgo, 8 (esq. c/o Mar) -BASE DE DATOS - HOJA ELECTRONICA

BADALONA - Tel. 389 51 66 -TODO TIPO DE COMPLEMENTOS

S Ad·
,

B t II 5
Solicite presupuesto sin comprcmisn

yen an nan: oga e ,

*EXisteta:bien la version PCW8512 con 512 K RAM Y la

IISTIII . .

.. :'

segundaUnidad de Disco de 1 Mbyte incorporada.
C/. Aravaca. 22 28040 Madrid. Tel 459 30 0 L Telex 47660 I NSC r Fax 4592292 DelegaCion en Cataluna CI. Tarragon a . 110. Tel 325 1058. 08015 Barcelona .::


