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es deseamos MEJOR 1987
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C/o Rdo. Anton Romeu,1
Esquina Martin Pujol.
Tel. 38024 53 - 384 13 06

C/o Pujol, 37
Esquina Maestro_ Nicolau.

Tel. 389 4066

BADALONA

(junto .ambulatorio).

BADALONA
(cerca estacion ferrocarril).
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DEL COMERC: I DE LA INDUSTRIA

Ens pIau dunir- nos ales celebracions que con

formen la tradici6 del nostre poble i d'una rna

nera especial ales Festes Nadalenques, per
que fan perdurable un Missatge que preconitza
un objectiu amb el que hem de sentir-nos molt

. identificats: I'esperit de solidaritat

Gran Via de les Cons Catalanes, 621 - Telefons 318 1800 i 318 40 50

080 I 0 Barcelona

Tothom ajuda tothom.
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Deramlques Prim
Reformem la seva casa!

Selectes revestiments I paviments de marbre
GRES i CERAM ICA diferents formats
Sanitaris ROCA - GALA - SANGRA
Alxetes BUADES - GROHE i d 'altres IIn'ies classlques
MONOMAN DO tots colors
Iia gamma mes variada de MOBLES DE BANY I CUINA

Ens trobara a:
.

Prim, 78 - 8adalona
Teletcn 384 25 88

·re el
millor

utilitari
per totes

__� les Festes
de

NADAL
I

Francese Layret, 72
Tel. 3S9 57 11

Extens assortit de tapes
calentes i frede,s

Entrepans calents i freds

Us oferim el millor ambient
i servei

Plaea Alcalde Xifro, 25

T.elf\ 388 28 94 - \BADALONA

Restaurant---
..

'R� ··1���o�E .� •..-

Bc;>das, comuntcnes, Bautizos,
Banquetes y Convenciones.

Diagonal de la Costa Brava, 10 - 12 - Tel. 395 36 05

(CANYET) BADALONA

.

_RlnlF.
DESPATX CENTRAL

Venda anticipada de billets de
-

ferrocarril
Avda. Sant Ignasi de Loiola, 9

BADALONA

:vespa PARLADE
UNICO CONCESIONARIO EN BADALONA DE

MOTO VESPA S.A.
AOEMAs TOOOS LOS MOOELOS BICICLETA BH

ASISTENCIA BMW - YAMAHA - SUZUKI - HONDA - KAWASAKI
N P __ PEP_ VENTURA; 33-35 - Telf. 387 10 50
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Diu I'Alcalde

Una vegada mes, la vella roda del Temps es a punt de
fer morir un any, perque el seguent pugui neixer i obrir-nos
les portes de noves esperances.

Ha estat un any intens i carregat d'esdeveniments deci
sius per al present i per al desti no sols de Catalunya i d'Es

panya, sino tambe de la nostra ciutat.
Voldria que la tradicional alegria i felicitat de les festes

de Nadal, Any Nou i Reis fos una realitat en totes les llars
de Badalona, i alhora, fer arribar a tots els badalonins els
meus millors i mes sincers desitjos de progres, pau i
solidaritat.

.

JOAN BLANCH I RODRIGUEZ
Alcalde de Badalona
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IU, Chesterton que
«quan Crist nasque dins
la cova i el Cristianisme
dins les catacumbes ( ... )
l'Olimp encara omplia
l'espai com un mivol
immobil que afectava
moltes formes podero
ses; la filosofia encara

_ seia en els llocs enlairats
i fins en els solis dels reis.» (vid. «L'home
perdurable»; cap. «EI Deu dins la caverna»).
Deu, manifestant-se en el seu Fill molt esti
mat, Jesus; ens porta la Bona Nova. I diu
el gran escriptor angles, jugant amb les pa
raules que, efectivament, aquesta va ser una
Noticia Bona i una Noticia Nova.

Una noticia excepcional, .que no va ser
.

confiada als cronistes aulics, els periodistes
de l'epoca, Eis qui la van rebre, -segons ens

conta Lltic en el seu evangeli, van ser «uns

pastors que vivien al camp i que de nit vet
Haven el seu remat» (Lc. 2,8). EI mateix LIuc
afegeix que l'escIat de «la gloria del Senyor»
va fer que hi vegessin ben cIar.

Observem que Jesus, quan compareix i
planta la seva tenda entre nosaltres (10 1,14),
talment un nomada mes, transeunt pels sor
rals d'aquest mon, entrega la seva tarja de
visita a uns pobres desarrapats; a aquells
que, en l' epoca rabinica, els savis de la LIei
teocratica anomenaven despectivament am
haares; ignorants de la norma religiosa,
descastats ...

La cosa va succeir, doncs, entre gent en
taforada en coves. Eis pastors, en el seu aixo
pluc, van tenir una «il.luminacio d'endalt»;
ivan comprendre. Una meravella.

En un altre forat sota terra, que es, com
.diu Chesterton, el «raco on els proscrits son

,: escombrats com a terregada», naixia el «noll
'Rome de les cavernes». Per companyia, Ma-
ria i Josep i dos animals. Pero el nou-nat
«es» (aixi, amb una afirrnacio de «present»,
que no decau) «la llum veritable, la que il.lu
mina tot home» (Jo 1,9), tot i presentar una
imatge tan descurada.

Que estrany que Deu fet home no tingui
cura de presentar-se, com caldria, primera
ment als «seus»! Eis bons, ben acotxats en
els seus poders sagrats, politics, militars 0

civils; solidament assentats en les seves ca

tegories de savis rabins, de ministres del
Temple, .

de forjadors de lleis, 'de «rnanaires»
de la soldadesca expeditiva, garant de «l'or
dre establert»; de poderosos terratinents i ra
maders (perque, es ben cIar, el «seu ramat»,
d.e que parla LIuc, era ben be «el seuxl), dor
ntien un son atapeit, pro fund de seguretats ...

Perfumeria.
VICTORIA LLOBET
Objectes regals per
aquestes Festes.

Desitja als seus clients i amics
Bon Nadal i Felic Any Nou

Francese Layret, 28 - Tel.389 23 44

Ens estima!
Potser tambe avui, «els que poden» i fan

exhibicio de que poden, esperen, segurs per
tots cantons, ben colgats davaH el tou flon
jo de les seves mantes, quela llum, ben edu
cada, els deixondi i els beneficii amb les pri
micies de la Noticia benefactora.

Eis incomoda constatar que el Jesus de
l'evangeli manifesti un tracte preferencial
pels pobres.

gros i nega, practicament, que «tots eis ho
mes som germans».

Nadal adve per a dir-nos que, si no ens

despuHem de cobejances i no ens ajupim per
a poder entrar pel forat estret d'acces a la
Cova de Betlem, on s'ha manifestat Deu fet
earn, sera en va tota la saragata que poguem
organitzar per a escanyar la desesperanca
que envaeix el nostre mon «cansat i trist, tan
lluny de les estrelles», com diu el poeta. Per
que no creiem en el «nou Home de les ca
vernes?» Hauriem de saber que Ell ha vin
gut a trobar-nos i a dir-nos, de part del seu
Pare, que es Deu i ens estima a tots!

Aquesta preferencia de Jesus pels que,
segons el «mom>, no serveixen com elements
de progres, ben cert que a tots ens interpel.la.
Sera en va que guarnim un Nadal de fara
malla i de forca soroll, que es com la dis
fressa d'un mon que fabrica la miseria a l'en- JOSEP MARIA RIERA I MILA

,eutr)GlQS£4.g@
.BscOlA. D'IDIOME�

Bones Festes
de Nadal i un
felic Any 1987

M a Carine Costa

Industria, 30-32, 1 er 2 a

08912 BADALONA - Tel. 384 58 20

INFORMACI6: M.a Carme Costa
Tel.: 387 6997'
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EI vint-i-cinc de desembre
Vet aqui la trajectoria del Sol Nou des

de.la nit del mon i dels temps: els munta

nyencs encenien dalt dels turons fars i figue
res, per abrandar la fredor de la celistia i
atiar el Sol a remuntar el seu curs. Els drui
des, la sisena nit de la lluna del solstici d'hi
vern, s'endinsaven, vestits de blanc, en la
densa roureda per segar amb falco d'or el
vesc sagrat. EI cap de casa, acomplint un ri
tus patriarcal, realitzava libacions sobre el
tio revell per tal d'atraure magicament les
prosperitat,'] una abundosa cria del bestiar
i "l'aviram i la familia. Vora la lIar de foc,
els romans guarnien de verd la capelleta del
larari amb les figuretes dels deus lars i hi en
cenien llumenetes per invocar-ne les benedic
cions. Els pastors sacrificaven un xai -el
«manyac»-, ofrena primicial, per obtenir
la fecundidat dels ramats. I a pages mata
yen un gall, I'au solar, com celebrant un ri
tus heliolatric. ARoma, la religio imperial
va oficialitzar les festes solsticials instituint
el dia del Natalis Solis Invicti, dedicat al Nai
xement del Sol. L'astre solar esdevingue un

simbol imperial, dominant d'un cap de eel
a l'altre.

.

Mentrestant, els primers cristians eren or
fes de festivitats propies en aquest temps de
l'any, tan ric de tradicions i expressions folk
loriques al seu entorn: el seu calendari litur
gic no assenyalava sino les reunions domi
nicals i la celebracio anyal de la Pasqual, em
manllevada de la tradicio jueva. No es pas
que fossin indiferents a celebrar el naixement
de Jesus, sino que de la data les Escriptures
no en concretaven res. Mes aviat aixo els es

timulava la curiositat; pero, per mes calculs
que feien, no n'arribaven a desxifrar-ne el
dia: uns deien que Jesus nasque el 28 de
marc, ja que la creacio.del mon s'esdevin
gue un 25 de marc �l'equinocci de prima
vera, en el calendari roma-«, perque es quan
se separen en part iguals la llum i les tene

bres, i el Sol -el Messies es el «Sol de
Justicia»- fou creat el quart dia. D'altres,
pero, deien que el19 d'abril, 0 el20 de maig,
o el 2 d'abril... Els de mes enlla, com Cli
ment d'Alexandria,' ridiculitzaven aquestes
menudencies. Tanmateix, les diverses ten
dencies rondaven pels volts de la primavera.

Crta. Mataro, 27
Tel. 389 42 00

Crta. Sta. Coloma, 10
Tel. 387 19 48
BADALONA

P�a. Pep Ventura,
-

22
Tel. 387 25 97

No obstant, Juli l'Africa, en la seva Cro
nografia, de l'any 221, es decanta pel 25 de
desembre, considerant que el 25 de marc fou
el dia de la creacio del mon i de la concep
cio de Crist -es a dir, I'Bncarnacio=-, i tam
be de la seva mort: nou mesos exactes des
pres del 25 de marc seria la data del natalici.

Aquesta proposta, tanmateix, va ser molt
combatuda per part de la jerarquia eclesias
tica, perque venia a coincidir exactament
amb els cultes orientals solars de Mitra iamb
la celebracio romana del Sol Invicte. Ja prou
feina tenien a evitar que els cristians hi par
ticipessin, els sermons no resultaven gaire
fructuosos. ..

I

Pero fou aquesta dificultat, precisament,
que decant a a la fi l'establiment del 25 de
desembre com a festa liturgica del Naixe
ment de Jesus. I mes, tenint en compte di
versos fets conjunturals que la feien opor
tuna encara mes:

L'any 325, el Concili de Nicea havia afir
mat solemnement que des del mateix mo
ment de la concepcio i el naixement, el Verb
de Deu s'havia unit ala humanitat de Jesus
-allo de les dues naturaleses=-; en contra
dels fieterodoxes, que insistien que la divi
nitzacio de Jesus tingue lloc en el moment
del seu baptisme al Jorda. Convenia refer
mar' aquest dogma cristologic instaurat la

. festa del naixement de Jesus, «Deu i home
veritable» .

D'altra banda, la voluntat sincretista de
l'emperador Constanti, amb intencionalitat
tan politica com religiosa, va voler unir el
culte solar amb el culte cristia, L 'Edicte de
Mila s'havia proclamat l'any 313, el Nadal
cristia fou instituit el 354: el calendari filo
calia remarca «VIII Kal. Ianu. natus Chris
tus in Betleem Iudae», es a dir, el 25 de de
sembre. Vegem com la incorporacio de la
festivitat romana ni tan sols va amoinar-se
a modificar el nom de «Natalis»: del Nadal
del Sol es va passar al Nadal de Jesus ...

L'estrategia de l'Esglesia va decidir-se fi
nalment per «batejar» els ritus i festivitats
del paganisme. Sant Agusti exhorta els fi
dels a no dedicar la diada del solstici al Sol
«sino al Creador del Sol». I Lleo el Gran
Blasma que encara hi hagi qui celebri en, tal

dia el Naixement del «Sol Nom). Saitt Gre-
. gori, en I'Alta Edat Mitjana, dona aquestes
instruccions als monjos predicadors de les
Galies, de Britania i de Gerrnania: «EIs cris-

. tians no han pas de destruir els temples dels
idolatres, sino solament els idols que s'hi tro
bin, i despres beneir-los amb asperges
d'aigua beneita ... Aixi, el poble s'entregara
voluntariament i adorara el veritable Deu,
dins dels mateixos llocs on adorava les fal
ses divinitats». I mes endavant encara ho re

bla, permetent de continuar celebrant ritus
pagans dins els temples cristians, tan sols
modificant-ne la dedicacio: «Orneu el taber
nacle de branques d'arbre i celebreu-hi amb
pompa el festi sagrat. I que els animls no si
guin immolats al diable sino que ho siguin
per a 'consumir-los en honor de Deu»,

Vet aqui, doncs, com els ritus i creences
ancestrals provinents del paganisme foren
cristianitzats. I quina riquesa i diversitat de
costums n'ha derivat, quin caliu mes sensi
blement huma, quina devocio mes sincera i
popular, quina oportunitat de contemplar i
realitzar en la comunitat cristiana el misteri
de Jesus en el seu naixement ... Arriben a ser
fins a tal punt indestriables les traces de pa
ganitat del Nadal cristia, que qualsevol in
tent de suprimir els seus trets provinents del
paganisme -com qui vol arrencar el jull

� abans de la sega- s'arrisca a deixar-nos sen
se el nostre Nadal. I de la tnateixa manera,
qualsevol intent de suprimir els seus trets
cristians s'arrisca a perdre tambe les viven
cies ancestrals d'aquesta festa, i aixi mateix
la identitat mateixa del Nadal tradicional:
Tant allo que era «paga» com el que es «cris
tia» son mostres de la religiositat popular
-del nostre antic i er nostre nou

testaments-. Avui vivim en una societat
profana, fins i tot els cristians actuals do
nen molt 'poques mostres del que antropo
logicarnent es pot considerar religiositat; pe
ro no es pot pas matar tot el que es gras!
Unes festes tan nostres com son les de Na
dal, pretendre-les tornar profanes seria en

realitat «profanar-les».

JOAN SOLER I AMIGO

i ara tambe:

FUSTES
TAULERS
AGLOMERATS
PORTES
DECORACID
SANITARIS
AIXETES

COMPLEMENTS BANY

FIBRA DE. VIDRE
GRES
CALEFACCID
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Les festes de Nadal ofereixen una ex

cel.1ent ocasio per tal que les families visquin
dins el clima especial que produeix el fet de
posar-se a pensar en la importancia d'un fet
com el Naixement de Jesus, Fill de Deu,

Peca, fonamental, imprescindible,· del
nadal eli familia es el classic pessebre, La se

va tradicio, laque Illes be s'adiu amb l'es
perit nadalenc dels cristians, es mante cada
cop mes viva, sense cedir eilloc al tambe tan
casola «arbre de Nadal», perfectarnent com-
patible amb el pessebre. .

Eis llibres «Belenismo» (editat per I'As
sociacio Pessebrista de San Sebastia, 1976)
i «Figurillas.de barre para el Belen» (de Dora
M. Arcete, Edit. RSEAP., 1980) serviran per
comprendre el sentit de la tradicio i millo
rar les tecniques de muntatge de pessebres,
amb poques despeses, i sempre vetllant pel
bon gust, dins la necessaria senzillesa.

I al davant del Pessebre, les nadales re

viuen la nit de Nadal, en boca delsnous pas
torets que caminen cap al Portal. En els lli
brets «Cantemos la Navidad», volums I i IIj
(Editora Perpetuo Socorro, 1976) s'hi ofe
reixen lletres i cancons querecullen la mes
bonica tradicio de. I'Europa cristiana .

. La joia del Pessebre es encomanadissa.
Potser per aixo els infants busquen noyes

formes de demostrar-ho. Ornamentsdamunt
dels mobles, Hums i vidres .semblen anunciar
la felicitat de les dates que recordem.

A I'obra «Preparemos la Navidad» la se

va autora, J. Janvier, parla per a petits i

grans de tot aquest ambient festiu, tot ofe
rint nombroses idees per al pessebre i arbres :
de Nadal; facils de realitzar, d'acord amb

pressupostos economics'diversos i resultats
molt brilIants (Edit: CEAC, Barcelona,
1981).

En el llibre «Como hacer adornos navi
defies» (Edit. CEAC, Barcelona, 1981) s'hi
exposa On ventall de trebaIl, centres de tau
la, compos icons de boles de colors, detalls
per decorar racons, i suggeriments que per
meten de crear nous ornaments, sobrela ba
se de Is anteriors, tots ells presidits per la sen-

zillesa i el bon gust. .

Una altra activitat propia de l'esperit na
dalenc s6n els regals, que a Espanya s'adju
diquen, amb rao, als Reis d'Orient.

En elllibre «Regales hechos por manos
infantiles» (CEAC, Barcelona, 1982) troba
rem instruccions per lit construir joguines SOf

prenents i detaIls que faran les delicies de
tothom.

.

Finalment, l'obra en tres volums «Tra

bajos manuales para niDos y mayo res» (Edit.
Everest, Leon 1981), de M. Brix i B. Sche
neider, veritable enciclopedia d'artesania
senzilla, presenta centenars de treballs ma

nuals de facil realitzacio, on tothom, grans
i petits, podran trobar coses per a fer per si
mateixos, des de boles de roba, corbates i
«posters» fins a nines, plats decorats i flors
de paper, d'acord amb tecniques elementals ..

Serveixin aquests llibres per ajudar-nos
a tots a viure milIor l'aspecte festiu del Na
dal, sense oblidar el seu veritable sentit: re
cordar el naixement de Jesus.

Llibr.es

JOSt:M. ALMUZARA PEREZ
Arquiteete i Professor

.'lIar i .culna
Llistes· casament completes

Regals Decoraclo - tarnpares
Jel. ·38!_50 11

.

San .. Pere, 10

Asociacion de Propietarlns
llrbanlzaclen MAS-RAM
Pomar Alto - Badalena

Apreciado convecino:

Nuevamente nos ponemos en contacto contigo para innicarte que el proximo
dia 19, a las 21'30 horas en primera convocat6ria y, en caso de no asistir quorum
suficiente, en segunda convocatoria, a las 22 horas, en el Salon del Colegio Pere

.

Verges, realizaremos la reunion anual de esta Comunidad de Propietarios. con el

siguiente Orden del Dla:

1 0
•

- Lectura y aprobacion en su caso del acta anterior.
20 •

- Estado de cuentas y presupuesto para 1987,
30• - Informe de la Junta,
40• - Ruegos y prequntas.

lnsistimos de nuevo en tu presencia a la misma, pues la Junta necesita de tu
.

ayuda moral para poder continuar luchando por los problemas que surgen
anualmente, y dichos problemas son de todos y entre todos debemos resolverlos.

No dejes de asistir, confiamos en tu presencia.

LA JUNTA

(.

LA-LIUNA
LLAMINADURES
GUIFRE 88 TEL 389 57 61 BADALONA
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Vestim amb bon gust els homes
.de totes les edats.
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I a partir d' ara .
'

. NOU DEPARTAMENT DE TRAJES
I D'AMERICANES

• L' ultima moda '

.

CONFECCIONS
• EI rnes intens assortit .

• I EL MILLOR PREU r:....t:-_:-�:b"""
Canonge Baranera, 4 - Telf. 389 53 21 IraJ1KBONES FESTES

a tothom

RODUCTOS

FONTISI Pastisseria Industrial
Mi'gue� Servet, 202
Tel. 387 49 42

Desitja a tothom unes Bones Festes

Si esta pensant en ceramlca
.per la sev� liar, cuina 0 bany ... I

Visiti la nostra expnslcle
Totes les idees - Totes les qualitats - Tots els colors - Tots els preus

.

(elamic:a
lIeunida

bortNiiiat ife/i �--.

SANT ANASTASI, 26 - Tel. 389 32 16 - 08911 - BADALONA !
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La Nadala d'enguany

Ha de consolidar la voluntat que sigui la
canco nadalenca que interpretem tots els ba
dalonins -creients i laics- per a festejar la
naixenca d'aquell Crist, fill de Deu, que es

transfiguraria com el Fill predilecte que ens

enviava el Pare per a salvar-nos de la mort
espiritual en el cami de l'eternitat...

No es una frase, no es un topic de cada
anyada, no es el «Gloria un excelcis Deo»
acostumat de la «missa del gall», 0 de la fi
gura ingravida del «Portal de Betlem» de ca

da llar ... EI d'avui ha de ser un crit en la nit
que ens desperti a tots: que ens «punxi»
I'atonia.dels catolics que ens «hem adorrnit»,
com deia Joan Pau II en els seus contactes
amb l'Episcopat catala; perque els catolics,
que som els testimonis de Deu viu, hem de
'fer voleiar les campanes ja que Nadal es l'es
cIat de jois per a tothom, public i obert, i
no pot- quedar replegat, quiet, en les viven
cies intimes ni privades de les lIars esquer
pes que ja l'estimin ...

EI modernisme d'avui ens ha portat al
subjectivisme d'un ambient cientific, a qual
sevol nivelI, des del qual en molts casos es
facil caure a les pseudo ciencies de I'astro
logia, la quirornancia i els cabalismes d'in
terpretacions esoteriques, per la immadure
sa de molts humans, adhuc cristians ... Qui
no ha Uegit el seu horoscop en qualsevol de
les revistes i mitjans de comunicaci6 que ens

martellegen per a caure en la insensible mo

notonia del laicisme? «Som prou madurs?
«No es mes que un suposit de pregunta, pe
ro el cas es que se'ns ha adormit l'esperit...

Deia fa poe el cardenal de Barcelona, el
be que ens faria l'analisi de la nostra vida.
I ho deia als cristians que en el mon d'avui
tambe rauen ensibornats pel cami de la in
dolencia, la qual ens ha fet gustar irrespon
sabilitats i egoismes que han fet mal a la per
sonalitat i a la nostra identitat cristiana. Ens
han brecolat en «l'amplissima manega» de
les questions de moral sexual, la perillosa se

cularitzaci6 de tants capellans, l'abando de
la confessio 0 del costum de la pregaria, as-

sumint politiques i ideologies modernes,
temptacions facils del mon actual, les facul
tats del divorci 0 de la separacio i les sequen
cies sentimentals, la contracepcio de la fer

tilitat, 0 l'avortament sofisticat -:-pero sem

pre atemptatori-, malgrat les reivindica
cions histeriques del feminisme.

Hem caigut en una atonia greu, de la

qual ens hem de desvetllar, no faltava mes!
Se'ns ha parat el rellotge i aixo no es boo
Com- a cristians i pecadors hem de ser aler

tats, desperts als objectius del catolicisme per
a fer arribar la veri tat a tot el pais, laic i

creient, iamb una dinamica especial de con-

viure incondicionalment en la via social, per
a fer entenedora l'espiritualitas, sempre re

novadora, d'una alternanca per la fe, -

acceptada 0 no-, pero sempre amb ganes
de fer-Ia compartible i altruista, lluny de su

perbia i d'egoismes.
Hem de viure en el mon d'avui i enco

manar aquesta dinamica catolica, per si, en
la vida social, podem assumir-la tots en una

renovada espiritualitat, i la donacio d'unes
vivencies compromeses i significades per la

- fe, 0 si mes no per una etica moral consen-

(Passa a la pagina segiient)

-Desitja a tothom un Bon Nadal
un Any Nou amb Pau

-67(

Carrer d-el Mar, 39-43 - Telf. 389 54 60

•

I



ASSOCIACIO DE VENEDORS

DEL MERCAT MAIGNON
Desitgem a tots els nostres clients un BON

NADAL i millor ANY 1987

Horari per aquestes festes:
Dia 23, obert fins ales 8 de la tarda

Dia 24, obert fins ales 3 de la tarda

Dia 30, obert fins ales 8 de la tarda

Dia 31, obert fins ales 3 de la tarda

Dia 5 de gener, obert fins ales 3 de la tarda

Si vol bon servei i qualitat, vingui al Mercat Maignon
Parking gratu"it pels senyors clients, entregant el

resguard del tiquet
Avinguda Marti Pujol - Parquimetres

AUTO - CENTER
Situado en el parking de:

makro BADALONA
Atendemos su coche mientras realiza su compra

Estamos junto al tunel de lavado de MAKRO

.jJ.
MECANICA

ADEMAS:
MAoUINAS LlMPIEZA
SELF SERVICE

Y por cada puesta a

punto tiene un lavado

gratis Domingos
I' Y Festivos

de 9 a 14 h.

PUESTA A PUNTO

FRENOS

HORARIO

Laborables:

de 9 a 21 h.LAVACO A VAPOR
BAJOS

MOTOR

CARROCERIA

MANTENIMIENTO

CAMBIO DE ACEITE

FILTROS, BATERIAS

REGLAJE LUCES

ACCESORIOS, ETC.

Domingos y Festivos
abierto de 9 a 14 horas

i Por cada 5 tit kets de lavado, obtend ra 1 G RATI S!

Ctra de la Conreria. Pol. 1 nd. Pomar .de Oalt .: BADALONA
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. tida. Es el repte d'enguany, a mes de posar
el cristianisme al dia. Hem d'estimar l'ho
me, sense mitificar-lo: nega't a tu mateix,
supera l'egoisme amn el proisme. Vivim en
el mon d' ara i establim el dialeg de la nos
tra fe amb la cultura d'avui. Aquest es
I'apostolat de creients i laics defensant la vi
da, fomentant la familia i les fillades, les vo
cacions consagrades a Deu que ens renovin
i donin continuitat d'un sacerdoci que infon
gui recuperacio i santedat.

Vetllem per la societat en l'escola i en la
vida dels adults, participem en I'adrninistra
cio i en la vida publica, perque el continguti les ensenyances de la llei de Deu son una

garantia si la saben complir, perque ens lliuri
de corrupcions i de comdennacions, d'avor
taments i de pecat, que ens fustiguen en els
hedonismes d'ara. Hem de participar, i la
intervencio ha de ser compatible amb els plu
ralismes vigents. Hem de fugir d'un catoli
cisme rutinari amb sentor de cera i claustrat
de les sagristies. Hem de ser oberts ales vir
tuts i valors humans. Es un cant a l'esperan
ca, perque la llei de Crist fa mes perfectes
les lleis de l'amor i de la pau, .cornpartides
amb descreguts, agnostics 0 germans d'al
tres esglesies, amb voluntat, perque tots, tu
i jo, podem ser madurs, ja ...

Fugim de les absurditats de la moda i del
mal gust; som partidaris de les fidelitats i les
tradicions. I hem de fugir de l'obscurantis
me. L'home, com observa Nestor Lujan
(e La Vanguardia» del 19 de novembre del
1986), retorna a la necesitat de creure per
que descuidant l'espiritualitat s'ha oblidat
l'esperanca i s'ha creat una soledat que avui
s'omple amb magies, interpetacions de som
nis i signes d'astrologia amb miratges
cientifics.

Ben cert que aquelles llibertats i secula
ritzacions ens varen fer mal; hem de derna
nar l'ordre a la mateixa Esglesia, com vol
Joan Pau II; hem de deixar clara l'esperan
ca de la nostra identitat. Oi que tot aixo cos
ta d'explicar-ho als joves d'ara? Hem de tor
nar el valor ales coses menystingudes ...

Si volen que els infants creixin cristians
i els joves tornin a l'Esglesia, hem de ser
ferms i clars en dir-los que es la fe catolica
la moral que demana l'home, els estralls de
les corrupcions modernes, reconstruir les
nostres associacions amb noms i retocs de
modernitat, i ensenyar-los aquella esperan
ca i alegria que ens feia viure la innocencia
i l'amor en la terra, i sense por de dir les
veritats i desautoritzar els cristians 0 pastors
esgarriats. A veure si aixi hi haura noyes flo
rides i sort iran nous apostols espontania i vo
luntaria pels exernples de bonesa i
germandat.

.

Profunda es la intencio d'aquesta Nada
la! Constructiva i important resulta la lle
tra de la canco que tot Badalona ha d'inter
pretar! EI goig de Nadal es un cant a l'espe
ranca. Tots, qui mes qui menys, volem
participar-hi ... Alegremnos-en! Segellem la
pau i els afans d'entesa amb les millors in
tencions. No pressionem ningu, fruim de la
llibertat per a respectar-nos. Oferim la tole
rancia dels uns als altres, als peus de Jesus
infant. Ell fara la resta. Que no ens falti la
fe d'uns ni la confianca dels altres. Crist des
vetllara l'atonia dels uns, i donara, fara la
llum, la confianca, dels altres ...

I tots plegats desitgern-nos un bon Na
dal de 1986! ...

FRANCESC CASAMAJO I PATRis

·,MOBLES
PARELLADA

-Lampares
·Quadres
=Classic
·Nordic
-Oticlna

Exposiclo: Francese Layret, 36
Tel. 389 34 73

. GUARDERIA
el
taronger

del vailel
.

Eis desitja
Bones Festes

Visites de 6' 30 a 7' 30 tardes
Personal especlalitzat

Alfons XII, 29 - Tel. 389 48 13

LA MILLOR QUALITAT I
EL MILLOR SERVEI
AL MILLOR VIDEO CLUB
DE BADALONA "

••

Canonge 8aranera, 37, 8adalona

PeHicules Nacionals
250 Ptea.

Abonament 5 peHicules
1.000 Ptea.

PeHicules Multinacionals
350 Ptea.

Abonament 5 pel·llcules
1.500 Ptea.

LA NOSTRA CLiENTELA ENS ACREDITA'
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L'encis dels pessebres

.

Hom ha d'inaugurar els pessebres la nit
de Nadal. Despres de les dotze campanades.
Ja ho se que hi ha qui ho fa el dia de santa
Lhicia. Pen) els pessebristes veritables, es a

dir, aquells que segueixen la tradicio, no els
inauguren fins la vigilia de la gran diada na
dalenca. Perque hom considera irreverent de
simular el misteri del naixement del nen Je
sus abans d'haver-se produit.

Els pessebres familiars d'aire casola i po
pular, presenten el sant misteri de Nadal am
bientat dins un pla catalanesc. Es fa viure
el bon Jesuset a casa nostra i en ens nostres
temps, d'acord amb el criteri, cornu entre el
poble, que Jesus neix cada any i pertot arreu.

En aquests pessebres, que son els que mes
sempre m'han interessat, hi ha quatre esce

nes indispensables. La principal es la cove

ta, a l'entorn de la qual volta tota la resta
de la representacio. Dins de la cova s'hi tro
ba l'Infant en un bressolet, sovint fet amb
tronquets de fusta; a la seva vora hi ha la
Mare de Deu, gairebe sempre asseguda, i a
l'altre costat, sant Josep, amb la vara flori
da i dret. EI bou i la mula apareixen ajaguts,
abocats al bressolet i fent com qui esclafa
el divi Nado. En un altre indret del panora
ma, i moltes vegades en un pla oposat a la
coveta, hom figura l'escena de I'Anunciata.
L'Angel, des d'un punt elevat, mes d'un cop
penjat dalt d'un arbre, anuncia als ires pas
tors la fausta nova del naixement. general
ment els pastors fan rodona en actituds di
ferents, i enmig del rotlle bull l'olla de les
sopes.

.

Part defora de la cova, i fent carni vers
d'ella, tot un estol de pastors van a adorar
el divi Infant, carregats amb ofrenes, dons
i presentalles que porten ostentosament. I
poques vegades es pot observar que man
quen a la-comitiva els sonadors d'instru-,
ments rustics, els quals volen alegrar l'infant
Jesus amb rmisica.

Tampoc no poden mancar els tres reis,
ricament vestits, com els reis del joc de naips,dels quals, ben segur, han estat copiats.
Criats i servidors, a Bur darrera, porten pre-

sents. Tots fan via, guiats per l'estel, que
campeja pel eel del panorama oriental (?),
vers l'establia.

I a part d'aquestes escenes indispensa
bles, com deia abans, formen el conjunt del
pessebre altres diversos elements i personat
ges: el pont, que travessa un riu fet amb vi
dre, amb paper argentat o fins i tot amb
aigua; el peu del riu, un pescador pesca un

peixet de plom argenti, i una doneta renta
una roba que pica amb una picadora del ma
teix aire que el peixet del pescador; mes en
lla hi ha un moli de tipus Ilati; ad i alla, ca
sones ben semblants ales nostres masies de
tradicio romana, davant de les quals s'aixe
quen pallers, i vora seu s'obren pous amb
llur brocall i corriola, de la qual penja la
galleda.

I tot aquest panorama esta poblat per ua
munio de gent que feineja ardidament: l'ho
me que llaura; el que porta un feix de llen
ya al coll; la doneta que tira gra ales «ti
tes»; la vella que fila, asseguda al peu de la
masia; el cacador, arrnat amb un lluent es-

copeta de plom; l'ase carregat a desdir de.
llenya i d'altres efectes; un pages que, amb

. paciencia, cava la terra; la doneta queve de
la font arnb els cantirs al cap; el que dalla
i el que sega (tot i que per Nadal el blat a
penes si es nat!) ... i tambe, en els pessebres,
hi solemtrobar aquell homes que, amb pi
pa a la boca i cofat amb barratina, fa una
cosa molt natural.,;

'

No hi hares com el pessebre. Res mes
sant, res mes emotiu, res mes tradicional i
res mes bonie. Ales nostres lIars no hi hau
ria de mancar aquests dies. Sobretot a les que
hi ha mainada. recordo que jo, quan era pe
tit, una de les coses que mes m'emociona
yen del nadal era, precisament, el pessebre.
pocs dies abans d'arrbar la data del vint-i
cine de desembre, agafava un cistell i anava
al bose a cercar molsa, esparraguera,m bran
quetes de pi, de bruc ... i tambe uns bons
rams de gal.lerans florits. I no era pas j_o sol
l'unic que hi anava, sino molts dels meus

companys d'escola i, moltes vegades, acom
panysta pels nostres pares, que, com nosal
tres, gaudien de la joia de fer elpessebre.
I quin enrenou hi· havia, a l'hora de
construir-lo ... ! Quin remenament de taules..
de cadires, de suro ... ! £1 naixement el po
savern a la dreta, alla el fons; pen) a la dre
ta despres veiern que no hi quedava prou be
i el canviaven de lloc. La mare ens portava
de la cuina una mica de farina, per tal de
simular la neu de les muntanyes; el pare feia
d'electricista, posant-nos una bombeta pe
tita dins l'establia. Quina alegria i quina
ernocio, valga'ns Deu ... !

I la nit de Nadal, quan tot ja estava a

punt i el «cu-cut» de casa tocava les dotze
campanades, tots feiem cap al costat del nos
tre pessebre. I entonavern unes belles can-.
conetes nadalenques, entre les quals mai no
hi podia rnancar la popular «canco del
Rabada»:
«-A Betlem me'n vull anar. Vols venir

tu, rabada?»

.

C. DE MATARO

. Desitja als seus clients i amics,
un... NADAL molt dol� i un ANY NOU millor

ArmJs, ·52 - Passatge Maignon, 2 i 6 - Tel. 389 34 27
Sant Anastasi, 40 - Tel. 384 62 54



GAMA FIAT CROMA

ELPERFILDEUN LIDER.:

EI Fiat Groma es fruto de 5 anos de trabajo y 600.000 millones de inversion. Por eso

no es un coche normal, el G roma es «otro mu ndo».

CROMA CHT: 1995 c.c. - 90 G.V. - 180 Km/h.

CROMA I.E.: 1995 c.c. - 120 G.V. - 192 km/h.

CROMA Turbo I.E.: 1995 c.c. - 155 G.V. - 210 km/h.

CROMA Turbo 0: 2.445 c.c. - 100 G.V. - 185 Km/h. r

Tambien a traves de de FIAT FINANGIERA, S.A.

aliso TECNOLOG/A" LIDER

.------ Mas de 130 puntas de venta y asistencia en Espana ---I

, Sant Bru, l7 (gasolinera) - Telafon 384 51 51
" Avgda. President Companys, 118. - 122

Taller: Rector, 54 - Telefon 384 42 62 "Agimcia Oficial

COMPRA-VENDA AUTOMOBILS·
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La nnisica en el temps de
Jesus

Pensar com era la musica a partir del
Nou Testament, ens situa en un punt de par
tida ben diferent que a l'Antic. Si en aque
lla epoca la rmisica era un mitja basic de
lloanca, on tothom expressava musicalment
el que sentia per Jahve dels exercits, amb la
vinguda del Crist tot aixo queda en un se

gon pla, Aixo no era perque la musica no

tingues un espai tan ampli com a I'Antic pac
te, sino perque el naixement del Redemptor,
la seva tasca salvifica a la creu, la seva res

sureccio i ascensio, i la fundacio de l'Esgle
sia, amb la vinguda de l'Esperit Sant, no dei
xen Hoc material per a coneixer tan profun
dament com a l'Antic pacte el proces mu

sical.
Ja la vinguda de Jesus al mon va esser

amblapresencia de cants del eel per angels:
«Glori�'�P�:u adalt del eel, i a la terra pau
als homesqlie elSenyor estima». Maria tam

be va cantar l1o�ces a Deu: el conegut Mag
nificat. (Lluc.l :46 a 55).

En aquell temps el ritual del poble jueu
era fet a base de cants especials per als dife
rents dies de la setmana, i altres per a oca

sions especials. EI culte de lloanca era diri

git per un cor nornbros de levites; el cor era
format per homes i nens, i a vegades les do
nes tambe cantaven.

La lloanca al temple era quelcom d'es

pontani. Abans d'obrir els rotlles de la llei,

'un dels cantaires del cor, un principal dels
levites, que era com un director, comenca
va a cantar tot sol un dels salms coneguts.
A partir d'aquest moment, el cor s'hi afe
gia.i el poble tarnbe. Aquesta era la formu
la del cant. EI temps de lloanca era mes 0

menys d'un quart d'hora 0 vint minuts. Cap
al final de la lectura i del comentari de la llei,
el poble acostumava a cantar el salrn 51:

«Compadiu-vos de mi, Deu meu, vos que es

timeu tant; vos que sou tan bo, esborreu les
meves faltes; renteu-me ben be de les culpes,
purifiqueu-me dels pecats. Ara reconec les
meves faltes, tine sempre present el meu pe
cat. .. » Per finalitzar, el poble cantava cants

BADAlONA

i cants, fins que la gent se n'anava. En el cant
dels salms, el poble coneixia be quan s'ha
vien d' esperar, per deixar tocar els instru
ments i poder meditar en el que cantaven.

En els nostres dies, la paraula «Selah», que
surt en alguns salms, ens pot donar la idea
d' on parava de cantar el poble. La paraula
«Selah» es pot traduir per «pausa musical».

Els jueus, eren molt alegres en el cant,
pero tambe eren molt solemnes. De tot, el

que mes els alegrava era tocar instruments.
A part de picar de mans, els instruments mes
utilitzats eren: kinnor, que era com una ar

pa; nebel, salteri; chalil, un tipus de flauta;
shophar, que podriem dirque era una trom-

Assessnrta JOAQUIM· SALVAT
Graduat Social - Perit MercanNiIAssessor Fiscal '"' Habilitat de la Seguretat Social - AdministraCi6 de

,

' Finques - Agent Lliure d'Assegurances - CoLlegiat·

-ASSESSORAMENT SOBRE:
• Comptabitltat d'Empreses - Declaraci6 de,l'lmpost de socletats

• Constitucions de Societats AnOnimes, Cooperatives, etc.
'

• Declaraclo de l'lmpost sobre la Renda Persones Fisiques i Patrtmoni
• Declaracions d'impostos (I.V.A. - E.O.S.)

• Obertures Industrials, i Comercials
'

• Permisos d'instat.lacions Industrials
• Prestacions a la sequretat Social (pensions)
• Pagaments de Contribucions, Multes, etc .

• Gestio de personal (departament laboral)
• Administraci6 de finques
• Assequrances generals-

Una senzilla trucada ii'mtermarem 0 el passarem a 'visitar

Les nostres oficines resten tancades els dijous, al mali.

Francese layret, 164 Tel. 389 28 04 (3 ',lInlis)"



22 EXTRA NADAL 1986' I

CONFITERIA · PASTISSERIA

Per Nadal i Fi d'Any
gran assortit de
pastissos gelats

Francese Layret, 116 - Telf 389 41 14

HORARI
TEORIQUES
Mat[ i tarda

HORARI
PRACTIQUES
Hares
canvingudes

JOAN TERUEl
MIQUEL
GRANGE

Desitgem unes Bones Festes i millar Any Nau

que sempre vagi sabre rades

C/. Conquesta, 66 - 8adalona

Tu mateixa pots fer la roba dels teus fills. Nomes
has de triar i cosir.

Ala nostra botiga, hi trobaras tot de models
exclusius, tallats i I'explicaci6 i els accesorls

perque els acabis. I si no t'agrada cosir, ens ho
dius «A punt per coslr» enllestlra la feina.

T'esperem!

Cose iu.rnisma la ropa de tus hijos.
En nuestra tienda encontraras modelos

exclusivos cortados, con todos los accesorios y
la explicaci6n para tenninarlos.

Tambien tenemos vestidos confeccionados.

iTe esperamos!
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va cantar amb els seus .deixebles (Mateu
26:30). Va cantar tot just despres de la ins
titucio del Sant Sopar i abans de sortir cap
a Getsemani. Es gairebe segur-que l'himne
cantat era un dels salms 113 0 el 118, ano
menats el «hal.lel»: Hoar; d'aquesta parau
la ve aLleluia. EI salm 118 es el que, segons
indicis histories, podien haver cantat:
«Obriu-me les portes dels justos; entrare a

donar gracies al Senyor. Aquest es el portal
del Senyor, els justos hi poden entrar. Gra
cies, perque vos m'heu escoltat iheu vingut
a salvar-rne. La pedra que rebutjaven els
constructors ara corona l'edifici. Es el Se

nyor qui ho ha fet, i els nostres ulls se'n me

ravellen. Avui es el dia en que ha obrat el
Senyor: alegrern-nos i celebrem-ho». Jesus
probablement va cantar aixo, en uns mo

ments que veia com es complia l'encarrec fet
pel Pare. Ell estava reunit amb els dotze dei
xebles, ivan cantar junts.

I despres que? Jesus va pujar a la casa
_,

del Pare.'Ja amb l'Esglesia en funcionament
iamb la vinguda del Sant Esperit, els deixe
bles van seguir cantant. (Actes 2:46 i 47).
Pau i Siles van cantar a la preso de Filips,
(Actes 16:25). Pau, en escriure els colossencs
(3:16) i als efesis (5:18-20), estimulava que
fossin plens del Sant Esperit i que s'exhor
tessin els uns als altres amb salms, cants i
himnes espirituals. A la primer carta als cris
tians de Corint, Pau ensenya a cantar amb
l"enteniment. Al Nou Testament hi ha pa
satges que fan la impressio de ser trossos
d'himnes de l'Antic Testament: 1 a Timoteu
3:16, i Jaume 1:17. Tambe podem veure els
cants de l'Apocalipsi, on hi haura un cantle
nou, amb instruments i veus.

EI Nou Testament no reflecteix mes del
que hem esmentat, pero pod rem observar

que el cant, acompanyat d'instruments, es
la formula mes util per ala lloanca a Deu,

INFOR.MI'S A:

JOSEP LAPORTA

PROPERA INAUGURACID DEL
MERCAT MUNICIPAL DE
SANT ROC DE BADALONA

L'Ajuntament de 8adalona subhastara proxima
ment trenta-cinc parades del Mercat Municipal de
Sant Roc, amb les segUents activitats:

CARNICERIES
CANSALADERIES
POLLERIA I CACA
PEIX
FRUITES I VERDURES
CONGELATS
QUEVIURES
FLECA
DESPULLES
LLEGUMS I CEREALS
BAR, etc.

EI Mercat disposa de: Cambres frigorifiques, rna
gatzems, moll de carreqa i descarreqa ·i de totes les
instal.lacions que requereix un Mercat modern.

AREA DE SERVEIS MUNICIPALS
Avda. Marti Pujol, 86; planta 1 a

Teleton: 389 01 00, extenso 402

AJUNTAMENT DE BADALONA

peta. HI havia tambe instruments de percus
sio com el tzeltzelim: cimbal, i tohp, un tam
borinet. Aquests eren els instruments utilit
zats en el ritual jueu. Els de percussio els to-.
caven especialment els nens.

El dia de la festa dels tabernacles, la
lloanca era majestuosa. En aquest jorn, el
cor dirigia la congregacio en el cant del salm
82: «Deu s'aixeca a l'assemblea divina per
jutjar els qui tenen d'ell l'autoritat: Fins
quan sentenciareu contra justicia, afavorint.
la causa dels culpables? Son els febles els or
fes que heu d'afavorir: feu justicia als po
bres desvalguts ... » Quan cantaven, els sacer
dots tocaven les trompetes a intervals i el po
ble feia reverencia, en senyal d'adoracio.

EI poble tambe acostumava a picar de
.rnans. Es de notar que aquest picar de mans
no era, com podriem entendre avui, amb un

ritme alegre, rnes aviat era un batec molt
suau iamb una actitud reverent.

En aquest ambient musical va cr�ixer
l'infant Jesus. A l'evangeli de Mateu 26:55,
se'ns diu que Jesus ensenyava al temple. Je
sus participava en totes les tasques propies
del temple i del seu ritual, i el cant n'era una

d'aquestes. Hi va haver una vegada, que Je
sus .infant va marxar cap al temple, sense

permis delspares. Ell va dir que nomes po
dia ser a casa del seu Pare. En aquells mo

ments, ala casa del Pare passaven pel ritual
jueu, tenint en compte que Ell vivia dins
d'un poble amb caracteristiques deterrnina
daes. La rmisica era una d'aquestes carac

teristiques, i a Jesus li agradava. En un cert
moment va fer una comparacio: «Si toquem
el flabiol, no voleu ballar; si cantem com

plantes, no voleu fer senyals de dol» (Ma
teu 11: 17). Aixo ens fa pensar que Jesus
aprovava els instruments i la musica en ge
neral. Encara meso En un moment molt im
portant per a Ell, com eren els moments
abans d'esser lliurat, i a «la sala de dalt»,'



LAXARXA RENAULT DE BADALONA
,

LI OFEREIXEN DIRECTE LES JUGADESMES
ESPECTACULARS·

.

DEL PARTIr.

EI Renault 11 desperta en tusiasme.

Juga dur.

Vingui a prover-to en viu.

Assagi la mil/orjugada per a voste i guanyi-Ia.
Amb el Renault 11.

Escol/eixi el model que, t'emocioni meso
En directe.
7 versions: 3 6 5 portes.
Gasolina, diesel 0 turbo.
Gama Renault 11. Espectacular.

Tels. 317 64 16 _' 387 64 66
Avda. Marqa& MODtroll, SID.
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Wifredo, .146 - Tel. 389 36 47

matius deb diversos canals de televisio i de
la resta de mitians de comunicacio impor
tants, la qual cosa -podeu creure'm- no
es gens facil quan no estracta d'algun terna
amb implicacions d'escandol 0 de polernica
-en alguns mitjans marcadament sensacio
nalistes, fins i tot morboses- 0 per les vic
tories de la Penya. Aquella nit Badalona va
ser noticia per un esdeveniment de dimen
sions internacionals: la visita del Secretari

. General de l'ONU, com ja havia passat me
sos abans amb la d'Olof Palme, lligava el
nom de Badalona al d'un mon que voila
pau.

Lluny de manipulacions politiques de
qualsevol signe, aquella nit la nostra ciutat
va demostrar una altra cara, diferent de la
«ciutat dormitori», amb un elevat index
d'atur, delinqiiencia i consum de drogues».
Aquella nit es van trencar els topics i Bada
lona va apareixer davant de tothom com a

una ciutat amb capacitat d'organitzaci6 i
possibiitats d'impulsar projectes pacifistes a

nivell international.
Si realment volem que lil ciutat comenci

a tenir un pes especific important -si mes
no, el que Ii correspon-, cal comencar a de
mostrar que podem i sabem fer les coses

d'una altra manera: tots plegats. Eis grans
temes vitals per al futur haurien de ser abor
dats per totes les forces politiques, econo
miques i socials com allo que l'alta politica
anomena «questions d'Estat».

Mes enlla d'actituds excessivament loca
listes, dignes del mes pur provincialisme; mes
enlla de la dinamica de les capelletes, tan es

tesa en aquestes latituds; mes enlla d'ansies
de protagonisme absurd, que gairebe mai no
van mes lluny de la «Placa Nova»; mes en

lla de les lluites, fins i tot violentes, entre
aquells que havien treballat conjuntament
pel retom de la democracia, i que la majo
ria de ciutadans miren atonits des dels bal
cons; mes enlla de tot aixo hi ha el futur.
EI futur d'una ciutat plenament integrada en

una Area MetropoIitana consoIidada i en
fortida, d'una ciutat capac de superar la for-.
ta, brutal incidencia de la crisi economica i
capac de redrecar el seu desti.

EI repte olimpic de l'any 92 requereix la
suma de tots els esforcos, Nomes falten sis
anys, pero esperem que aleshores Badalona
ja hagi comencat a canviar d'imatge.

JOAN JOSEP MoNTORNES

eLe(tr�ilT
Delblac·h S ..C.

Electrodomestics
A la nostra botiga hi trobara sempre les millors marques

internacionals
Tels. 389 25 16 i 38\9 24 58

Juli Garreta, 4-6 (darrera Ambulatori especialistes)

TROFEUS
BJ\DJ\lONJ\

TENIM:
Per aquestes FESTES el millor
regal. I pels nostres clients, el
millor desig: PAU I FELICITAT ...

Sant Bru, 129 -' Tel. 384 37 32 - BADALON�

Talleres UNIVERSO
.Reparaci6n de autom6viles

-Carroceria y pintura - Secado al horno
=Alineado de direcciones «H UNTER»

•""-»<
e

.
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Te subscrita amb «Previsores Reunidos, S.A, Seguros Generales», una ponssa d'asseguranca
d' accidents extraprofessionals per a tots els seus subscriptors.

·MORT
200.000 pessetes

INVALIDESA PERMANENT
250.000 pessetes

(Ia invalidesa .parcial, d'acord amb el grau d'invalidesa)

Extracte de les condicions de la pblissa:
eEls que es produeixin en la practica professional de
qualsevol esport.
eEls altres que queden determinats a la potissa.

PERSONES EXCLOSES:
No queden emparades per I'Assequranca les persones
afectades d' alienaci6 mental, parallsi, apoplexla,
epuepsla, diabetis, alcoholisme, toxicomania. i qualsevol
altra lesi6 0 malaltia cronica.

BENEFICIARIS:
En cas d'invalidesa, el propi assegurat
En cas de mort, els seus hereus legals.

ASSEGURATS:
Tots els subscriptors de REVISTA DE 8ADALONA en

edats no superiors a 70 anys ni inferiors a 14 anys.

GARANTIES:
MORT PER ACCIDENT extraprofessional 0 INVALIDESA

en les mateixes circurnstancies.
ACCIDENT:

S' enten per accident la lesi6 corporal que deriva d' una

causa violent, sobtada, externa i aliena ala intencionalitat

de I'assegurat i que no sigui consequencia de cap

activitat seva remunerada.

EXCLUSIONS:
Queden exclosos de la cobert ora de I'Assequranca els

riscs segUents:
eEls que siguin provocats intencionadament per

I'assegurat.
eEls que derivin de la seva participacio en apostes,
desafiaments, baralles i actes delictius.

-Els que sofreixi sota els efectes d' estupetacients 0

drogues 0 en estat d' auenaclo mental,

COMUN ICACl(i:
Quan es produeixi qualsevol dels sinistres assegurats
s' naura de comunicar a REVISTA DE BADALONA dintre

del termini de set dies d'haver-Io conegut. Tarnbe es

poora comunicar, en el mateix termini, directament a'
la Companyia Asseguradora 0 als seus representants a

Badalona, J, i J, Camps Gallach, santa Madrona, 44-45,
teletons 389 20 19 i 384 27 64,
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Progressem amb afany de servei

. RUPO ASEGURADOR
.

. )

UERMES/PREVISORES

J. i J. CAMPS GALLACH .
Agents lliures n° 1.035 i 13.413

.

Santa Madrona, 44-45
leis. 389 20 19 - 384 27 64

Apartat de Correus, 145
.

BADALONA
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�
Can. saranera, 48 - Tel. 389 44 10.
Arbres, 16 - Tel. 389 16 41

Mar, 32 - Tel. 384 09 09

Mar, 35 - Tel. 389 40 47

BADALONA

Avda. Catalunya, 18-20
Tel. 381 48.55
SANT ADRIA DEL BESOS

�0ESI'�Ql]�� *

'lo�Lev.Q· rn

Oirecci6: RAMON COROMINAS

SOPAR DE FINAL D'ANY

MENU DE FI D'ANY Visqui amb nosaltres l'arrlbada de 1987
.

=En la millor sala badalonina
-En el millor ambient prop de la brisa del mar

·Amb la cuina mes selecta
.

·1 amb I'ambient mes familiar
Disfruti fins la matinada amb rnuslca de ...

Ahir ... avui ... i sernpre,
Actuaci6 en directe del Grup Musical

INTERS

·Mariscada «Boulevard»
=Entrecot a la bordalesa
=Pastlsserta selecta

·Vins «Senyorio de Sarria»
=Cava Parxet
.Cafe i licors

Ra'ims i Bossa de cotill6

RESERVA DE TAULES, PLACES LlMITADES: Telfs. 384 38 19, - 384 21 12 Santa Madrona - Platja
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Pompeu Fabra,
ciutada badaloni

els desitja
Felices Festes

VENDA D'AUTOMOBILS NOUS I D'OCASIO
(valorant mes el seu, en el canvi)

Pompeu Fabra vingue a residir a Bada
lona al cap de poques setmanes d'haver re
tornat del Pais Base. Mestre Fabra va esco
llir la nostra ciutat per a fugir de les grans
aglomeracions urbanes i per viure tran

quil.lament de cara al mar Mediterrani.
Aquesta predileccio ja es feu palesa quan
exercia la catedra de Quimica a la «Escuela
de Ingenieros» de Bilbao, Fabra va viure en

un pis del carrer Espartero. Alli va neixer ,

el 1904, lao seva filla gran, Carola. Despres
va residir en una cas eta del barri de la Casi
lla, on va neixer, e11908, la seva segona filla.

Cada dia anava a l'Institut d'Estudis Ca
talans, i agafava el tranvia. Per alla els anys
vint circulaven, de Badalona a la Placa d'Ur
quinaona, de Barcelona, unes baluernes ana

croniques de color de panotxa, que arma
yen de terrabastall esgarrifos, formidable.

Pompeu Fabra compareixia al tramvia a
les vuit del mati i pels volts de les vuit del
vespre, tots els dies, i ben aviat es feu popu
lar entre els passatgers i els empleats. S'ha- .

via format una penya d'amics, que presidi
da Pompeu Fabra, amb la pipa als Havis,
composta d'empleats d'oficina, de noies, de
joves i d'obrers. EI Mestre Fabra era un de
tants que no va deixar traspuar la seva con
dicio. Tanmateix, era la senzillesa i la bon
homia en persona.

Les dones de caracter senzill que escol
taven la conversa, quedaven amb la boca
oberta. Despres ho comentaven a la seva
manera:

-En Fabra es molt savi, diu unes parau
les que [o no havia sentit mai.

Realment, el taranna cordial, aquella
senzillesa exemplar i el seu bon humor ha
vien guanyat la simpatia dels badalonins.

.

Recordo la figura de Pompeu Fabra com
si el veges en aquest mateix instant a la Pla
ca de la Vila. Els matins dominicals de l'hi
vern solia situar-se al peu del monument a
l'Evarist Armis. Des d'alli contemplava les
anelles sardanistiques, mentre fumava pla
cidament la seva inseparable pipa.

EI Mestre Fabra era un fumador aferris
sat, fumava tota mena de tabac, des de la
popular «picadura» fins el tabac mes exo-
tic. Comenca a fumar quan tenia uns vint
i-set anys. EI mestre Enric Morera fou qui
l'inicia a fumar en pipa.

Un dia va trobar en el tranvia un peixa
ter badaloni que li contagia el vici de fumar
calinquenyos. Ignasi Iglesias, que tambe fu
maya caliquenyos, l'acaba de convencer. En
Joaquim Ruyra i en Roig i Raventos li van
regalar molts «toscanos». Val a dir que els
«toscanos» mes forts i recargolats eren per

automobils

Sant Francese dAssis. 6 -Tel. 384 1314
BADALONA

Pompeu Fabra, jove, retratat al carbo per
Ramon Casas
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Consiga manana mismo

un ordenador Olivetti M·19,
con 256 Kb Ram, 2 Disk

320 Kb, pantalla qrafica,
teclado y DOS, por 5610
6.053: ptas. 0 un ordenador
Olivetti M·19, con 256 Kb

Ram, 1 Disk 320 Kb, 1 disco fijo
de 20 Mb, pantalla grafica,
teclado y DOS, por 5610
8.536 ptas.

Logic Control tiene para
.

usted,empresario, asesor,
profesor, etc, ... esta pecu liar
manera de felicitarle Ias
fiestas:

Una oferta excepcional,
valida hasta el15 de Enero.

Con la financiaci6n del.

@ BANCO DE BI LBAO

I.=----���
Unidad de Senicios Infornaaticos .

IDIII
CIITIII

Porque esNavidad.

08912 Badalona: Ignacio Iglesias, 42-44 Tel. 93/389,59 00,

. r
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Pompeu Fabra, pels quaIs sentia especial
predileccio.

En els anys que Pompeu Fabra i la seva

familia residien a la casa de la Rambla, en
front de la gruta de l'estanyol, era president
del «Club Natacio Pops». Aquest tenia ins
tal.lada permanentment a la platja una ca
seta de banys quasi sumptuosa construida de
fusta i pintada de ratlles blanques i blaves.
Estava emplacada a quatre passes de l'ine
fable establiment de banys anomenat: «EI
Tiburon». EI Mestre Fabra nedava com un

peix, i despres de fer uns capbussons es si
tuava arran de la caseta i carregava la pipa.
Mentre fumava quedava rodejat de les se
yes filles, unes amigues i nedadores joves que
les festejaven.

Pompeu Fabra jugava al tennis. Un dia
un grup de joves aficionats al tennis funda
ren el «Lawnn Tennis Club» i el feren pre
sident. EI grandios solar del carrer del Tem
ple queda convertit en tres pistes. Ala can
tonada del carrer de la Costa hi havia la sa
la de patinar, on els socis del Club que no

jugaven el tennis, patinaven. Alguna vega
da jo havia vist l'eminent filoleg fent filigra
nes amb els patins, entremig del remoli de
patinadors i patinadores.

Quan Pompeu Fabra habitava la cas a del
carrer de Francese Layret, cantonada a la
riera de Matamoros, Ii succei un cas anec
dotic, Un vespre d'hivern, en el moment que
,anava entrar a la casa, va trobar una gata
arraulida a la porta, mig morta de fred. En
escoltar els miols tristos de l'animalet, es dei
xa facilment impressionar i l'acolli a casa se

va. La gata dernostra un sincer agraiment
vers el seu protector, doncs en poe temps li
va omplir la casa de gats.

Era soci del Centre Badaloni. Cada diu
menge, en havent dinat, acostumava a anar
hi a prendre cafe. En certa ocasio un pintor
foraster munta una exposicio de pintures cu

bistes a la sala d'actes. Una tarda, mentre
el filoleg llegia el diari, uns socis anaren al
seu encontre. Un soci llepafils, que tenia cara
de mosqueta morta, Ii pregunta:

:-Mestre Fabra, que n'opina de la pin
tura cubista?
-Mireu, joves, aixo es una pintura que

perque faci impressie s'ha de mirar d'un tros
lIuny.

Per alla al final de la segona decada s'em
pedra el carrer de la Creu; l'empedrament
es feia lentament i' ocasionava entrebancs.
Un capvespre el tramvia queda imrnobil da
vant de Can Guardiola, graner; els rails s'ha
vien separat. L'enderna, ales set del mati,
mentre els obrers reparaven l'avaria, els pas-'
satgers agafaven el tramvia a la desviaci6.
Alguns s'atutaven a badar, i entre els badocs
s'hi trobaven uns veins, Guardiola, Ponsic,
loaner i Ventureta. De sobte, en loaner
exclama:
-Ja ho veus, Ventureta, cada dia tenim

desviament.
En aqueU precis instant passava el Mes

tre Fabra
r es dirigi a en Joanet i Ii digue:

-No, bon home, no ho dieu be, heu de
dir un descarrilament.

Si tiene Vd. problemas con el
alcohol acuda a la Agrupaci6n
Alcoh61icos de 8adalona, del

Centro Parroquial de San Jose.
Martes y viernes de 8 a 9 tarde

EI bon amic el poeta Jaume Mas Arenas
havia format part del jurat d'uns jocs flo
rals presidits per Pompeu Fabra. Des d'ales
hores conservaren sincera amistat. En el
temps que el Mestre confeccionava el «Die
cionari General de la Llengua Catalana»,
l'amie Mas Ii proposa que hi incluis la pa
raula «badiu». Fabra no ho veia clar, Ii deia
que nomes era d'us local. Pero en Mas ana
insistint fins que el Mestre decidi incloure la
paraula al diccionari: «Badiu, eixida d'una
casa sense cobrir 0 formant porxada, segons
les contrades».

El1933 l'Ajuntament de Badalona acor
da retre homenatge a Pompeu Fabra i el no
mena fill adoptiu de la ciutat. EI solemne ac
te es celebra el29 de gener de l'any seguent.
A l'homenatge s'hi associa tota la ciutat, des
de les classes intel.lectuals fins els treballa
dors mes humils. Evidentment, el Mestre Fa
bra s'havia guanyat la simpatia de tots els
estaments.

,

Pompeu Fabra era soci de l'Agrupaci6

Excursionista de Badalona. Es compra la
col.lecci6 Sala per subscripcio popular i el
mestre hi col.labora. EI 1933 el nomenaren
membre del Patronat del Museu, i va assis
tir a la inauguraci6 del primer Museu.de Ba
dalona, que estava instal.lat al carrer del
Lle6.

Pompeu Fabra va viure a Badalona mes
de vint-i-cinc anys, des de l'octubre de 1912
fins els darrers dies de gener del 1939. Dei
xa la casa numero 34 del carrer de la Mer
ce, on residia aleshores, i emprengue el ca
rni de l'exili.

EI dia 1 de novembre del 1985 celebra
ren els actes de les XVII Festes Populars de
Cultura Pompeu Fabra, en ellocal del Club
de Jubilats Sant Jordi. De les festes en que
da el record d'un monolit que perpetua la
memoria de Pompeu Fabra, eregit a la Pla
ca de I' Assamblea de Catalunya.

JOAN ABRIL

RESTAURANT
ClU B NAT AC 10 BADAlONA

Direcci6: Joan Paredes

Sopar de fi d'Any
• G6ndola de pinya amb pernil '

• Entremesos de fumats (salm6)
• Faisa
• Trone de Sant Silvestre
• Pa, vi, aigua i cava
• Ra'im i bossa de cotill6

AMENITZAT P'EL
CONJUNT «SEGLE XX»

5.000' ptes.

ENCOMANI LA SEVA TAULA

NADAL - 25 desembre
Escudella
Carn d'olla
Gall dindi
Neules
Pa, vi. aigua i cava 2.500 Ptes.

ANY NOU - 1 gener
Amanida del mar

L1agosta
Torrons
Pa. vi. aigua i cava 3.000 Ptes.

SANT ESTEVE - 26 desembre
Canalons
Tall rod6 amb panses, prunes i pinyons
Torrons
Neules

, Pa, vi, aigua i cava 2.500 ptes.
REIS - 6 gener
Pica-pica
Graellada de Ilagostins i escamarlans
Tortell de Reis
Torrons
Pa, vi, aigua i cava 3.000 Ptes.

Carrer Eduard
'Maristany, 5-7

Mf
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,

W
v
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JOVENTUT-RON NEGR'ITA
,de 8adalona,

. Desitja . als seus

socis i c ,

slmpatltzants .

un

FELIC NADAL
.

i ventures
'ANY 1987

)
,

de PALMIRA BETTINESCHI

RESTAURANT PALMIRA
-

L'Escala, 2
Carretera Canyet
Te.1. 395 37 55

La millor NIT BONA I FI D'ANY'
Revetlla amb ORQUESTRA BRISTOL'S

Desitja compartir amb els seus clients i 'amics
aquest NADAL ii' entrada del NOU ANY

,
-
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Francese Layre�, 71 - Tell.· 389:48 58·

'MOBLES
I

DECORACIO

Desitja un Bon Nadal i millor
any 1987 als seus clients i amics

Li pot, decorar la seva torre, liar 0 establiment.

La millor qualitat al preu just.

Truqui' ns ii' informarem als teletons:
389 41 00 i 389 48 58

Pressupostos sense compromfs
Tambe ens pot escriure 0 visitar a la nostra botiga

Francese layret, 71 BADALONA
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Cuando la oficina del Banco
de Bilbao esta cerrada, sus puertas
siguen abiertas para usted. Porque
el Banco de Bilbao acaba de
instalar una serie de cajeros

� Banco 24 Horas en los
Ie
Sj
LL.i
a::i
<t

vestibulos de sus oficinas. Vestibules
a puerta cerrada que usted podra
abrir usando como Have su tarjeta
Visa del Banco de Bilbao.
Un servicio del Banco de Bilbao

para cuando usted

necesite conseguir dinero 0

realizar un ingreso. Cualquier
dia. A cualquier hora.

BANCO DE BI LBAO

En BADALONA: Francese Layret, 101-107
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Crida al treball ,per la pan
La cursa d'armaments mata. Ho afirmen

grans personalitats del mon d'avui i n'hau
riem d'estar ben segurs tots.

"

No fa pas gaires anys que l'Esglesia Ca

tolica, en el Concili Catica II, afirmava: «La
cursa d'armaments es la pitjor plaga del ge
nere huma i perjudica els pobres d'una ma

nera intolerable».
I cinquanta-quatre Premis Nobel han dit:

«Som ales portes d'un holocaust sense pre
cedents, l'horror del qual abarca en un sol

any tot l'espant de les matances que les nos

tres generacions conegueren durant la pri
mera meitat d'aquest segle; un holocaust

que, dia rera dia, instant rera instant, des
borda mes i mes �l perimetre de la barbarie
i de la mort, no solament en el mon sino tam
be en les nostres consciencies.

Les despeses militars ja maten abans de
fer servir les armes. El problema de la fam
podria haver desaparegut si s'hagues donat
un altra finaIitat a una petita part del pres-
supost militar.

"

Mentre molts pocs Estats han acomplert
l'acord pres ales Nacions Unides de dedi
car el zero coma set per cent del producte
interior brut a ajudar al desenvolupament,
les despeses militars consumeixen, segons eIs
paisos, del quatre aI set per cent del producte
interior brut.

.

A l'Africa creix l'esforc armamentista
mentre decreix la produccio agricola.

En un minut el mon gasta dos-cents mi
lions de pessetes en armes i despeses militars.

L'any 1986 l'Estat espanyol haura gas
tat mil vuit-cents milions de pessetes en ar

mes i despesesmilitars.

La por, doncs, es la primera i primaria
motivacio. Pensar aquestes armes ja va ser

un error. Construir-les i desplegar-les es sim
plement monstruos. Pero amb la por com
a motor, no podem construir res de nou i
bell.

Una segona motivacio pot ser la racio
nalitat. La cursa d'armaments es una fugi
da endavant a la qual no se Ii veu final ni
sortida possible. La simple racionalitat hu
mana demana deturar aquesta cursa, per
procedir despres a un desarmament progres
siu, comencant pel nuclear.

La tercera motivacio es l'afany de justi
cia, ja que la desviacio de recursos mata,
abans que ho facin les armes. Hi ha prou re

cursos economics, tecnics i humans per ven
cer la miseria, si no es malversessin en la cur-
sa d'armaments.

.

Pels cristians hi ha tambe una altra mo

tivacio: es la visio esperancadora de l'home
que tenim els seguidors de Jesus de Natza
ret. Creiem que el be triomfara sobre el mal,
que l'Amor reexira i l'Arnor nomes fa cami
estimant. Una visio esperancadora de la hu
manitat es contradictoria amb la preparacio
de la destruccio.

Alguns indicador�
.

ta cinquena part de le� despeses mun

dials en armament es dedica a l'emmagat
zemament d'armes nuclears, de les quaIs n'hi
ha suficients per provocar mes d 'un milio

d'explosions com la d'Hiroshima.
Si l'any 1980 s'hagues dedicat nomes el

.

.mig per cent de les despeses militars a pagar
l'equip agricola necessari, I'any 1990 els pal
sos deficitaris en aliments haurien arribat a
l'autosuficiencia.

, Motivacions

Qui pot assegurar que aquests arsenals
immensos, amb un poder de destruccio to
tal i obtinguts amb una despesa demencial,
no es faran servir mai? L'experiencia histo
rica ho desmenteix -sempre les armes em

magatzemades s'han fet servir un moment
o altre- ... i que en quedaria de la humani
tat despres d'una guerra nuclear?

Bones Festes

CALDERERIA - PLANCHISTERIA

MANZANO, s. A. FUNDADA EN 19�3
IndustrIa, 254

Tel. 387 0193

BADALONA

Agra'im a la Guardia
Urbana de 8adalona la
seva col.laboraclo amb

la nostra ernpresa
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, Rentat automatic de cotxes

RA-VMOND
'. .

"

Els felicita en aquestes festes i els
.

recorda que ara tambe paden rentar a

meitat de preu amb el sistema
automatic de recent lmplantacle

Santa Barbara, 55 · Sant Ramon, 2 BADALONA
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Que hi podem fer?

Podem fer-hi molt, podem fer-ho tot, i
no so lament aixo sin6 que la pau depen fo
namentalment de l'actitud de cada un de
nosaltres.

Cal adonar-se que estern davant d'un
proces historic i no davant d'un fet puntual.
Un temps curt, fins i tot el temps de durada
d'una vida, pot no resultar significatiu a
l'hora de mesurar la marxa d'un proces his
toric. EI treball radical i profund de l'orga
nitzaci6 social invertint les tendencies que
avui juguen contra la pau en unes estructu
res que s'han de transformar en elements
pacificadors.

EI treball per la pau ha de ser:
Realista i utopic alhora: Hem de treba

llar tocant de pus a terra per un home, una
societat i unes relacions internacionals exis
tents, pero caminant en una direcci6, i la
utopia ens permet mesurar avencos i retro
cessos. EI cami es inacabable i no es propia
ment el final el que ens interessa sin6 el cami.

Hurnil: No tenim totes les solucions si so
lucions per a tot. Investigar per la pau es una
manera millor d'aconseguir-Ia, mes que no
pas preparar la guerra, i si desposessim de
mitjans semblants als de les forces armades
pels seus estudis, podriem oferir mes solu
cions concretes i alternatives.

Inforrnat: Es possible la investigaci6 de
les causes de tanta mort, miseria i sofriment.
Tinguem oides per allo que ens estan dient
organismes internacionals, institucions 0

veus individuals tants cops profetiquesl
d'homes i dones que han fet del treball per
la pau i la justicia la seva causa.

Obert: Si els «nostres» tenen tota la ra6
i els «altres» cap, el dialeg esdeve imitil amb
els nostres critics. Tinguem cura que la soli
daritat de grup no ens porti a una actitud
oposada a la solidaritat universal.

Eficae: Volem fer recular la violencia,
volem que' el m6n sigui mes fraternal. Si cal
gues, hauriem d'aceptar una actuaci6 pura
ment testimonial (que pot tenir un valor im
mens), pero en principi volem veure
resultats.

Conclusio per a cristians

Es incorrecte pensar que si jo porto el
meu didalet d'aigua i tothom fa el mateix
(que sabem que no ho fara tothom) el pro
blema quedara resolt. La nostra riquesa no
es la mica d' aigua del didal, sin6 la nova ac
titud. Es la nova manera d'estimar a la qualJesus ens exhorta i ens ajuda a practicar, i
forma part d'aquesta riquesa el convenci
ment que Jesus te ra6 i que podem crear un
estil d'actuaci6 contagi6s. Podem, doncs,
trencar la logica del sistema, alterar les pre
mises, modificar els enfocaments.

Podem treballar en forma associ ada en
institucions que fan propostes ben concre
tes de treball en favor dels homes, pel de
senvolupament, a favor dels drets humans,
per la pau, no violents, per l'atur ... N'hi ha
d'aconfessionals, amb tot el valor del plu-

cJp
Rivadeneyra,6, 10-
08002 - Borcelono
Tel. 3176177

ralisme. Eis cristians hauriem de ser-hi des
de primera hora i en primera linia.

Aquesta feina associada i solidaria es la
que pot dur canvis qualitatius importantis
sims en l'estructura i en les opcions del nos
tre m6n. No sabem quan ni de quina mane
ra es produira una inversi6, un canvi de di
recci6, pero SI que sabem que fets en apa
renca petits han generat grans canvis socials.
Volem produir fets alternatius que generinfenornens nous. I en aixo hi tenim posada
una esperanca que volem que sigui autenti
ca, i «tota esperanca autentica es esperanca
absoluta», segons s'ha dit. La nostra espe
ranca es la causa de Deu, i a causa de Deu
es l'home.

(d'un
JUSTiCIA I PAU

d'Alfons Banda)text

.

EI programa mas amplio
en maquinas circulares

.

de gran dlametro
para genero,s de punto.
- Tecnologfa 100 % propia.
-' Red comercial establecida en 62 parses.
-. Permanents exportaci6n del 80 0/0

de las unidades producidas.
- Las rnaquinas Jumberca tejen

en 67 pafses, entre ellos
los mas avanzados tecnol6gicamente.

JUMBERCA, SA � 389 12 62*
Jacinto Benavente, 32 � 59 504 Jumb E
BADALONA Espana BJ 128
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Esta es la maquina de escribir
revolucionaria

.

.
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.

$epaquepuede hacer por Usted el ordenador

yelprocesador de texto pew 8256.

,

UN COMPLETO PROCESADOR
DE-'TEXTOS
+ UN POTENTE ORDENADOR

AMSTRAD
pew 8256*
m.�m: c m QQQ

PIDADEMOSTRACION EN:
. ��o/ �

f . c .
" h -PRDGRAMAS A MEDIDA

abrig -In I 0 rma I c a .APLICACIONES DE GESTION

Ribasy Perdigo, 8 (esq. c/o Mar) -BASE DE DATDS - HDJA ELECTRONICA

BADALONA _. Tel. 389 51 66 -TDDO TIPD DE COMPlEMENTDS
.

. ,

Solicite presupuesto sin compromiso
yenSan Adnan: Bogatell, 5

!I�!�!� _

-x-Existetarnbien la version pew 8512 con 512 K RAM y la
,

seg.mdaUnidad de Disco de 1 Mbyte incorporada
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Sota els ausplcls del Cor de Marina

EI brldqetorna a Badalona

Despres de diversos anys d'absencla, un
grup d'amics ha volqut tornar a crear un club
de bridge a la nostra ciutat, i ho ha fet en
torn del Cor de Marina, aprofitant I'avinen
tesa que aquesta entitat els ha brindat. Jo
sep Planas Giralt n'es un dels promotors i
ens fa cinc centtrns del tema.

ccA Badalona -comenc;a dient- ja s'hi
havia jugat molt al bridge 'en el desaparegut
Casino, pera al tancar ens yam veure des
membrats, Fa dos anys ens varem instaUar
en ccEI Badiu de la Toneta», i ara, com que el
local ja s'havia fet petit, hem anat al Cor de
Marina)).

Josep Planas creu que el nornbrede ju
gadors de bridge no es massa elevat, i con
fia que augmentin:

«Hi ha molta gent que va deixer-hl de [u
gar quan es va cloure el Casino, pero espe
ro que ara torn in. EI club estara obert a tot
hom, ja siguin socis 0 no, i I'activitat es den
senvolupara ales tardes i tarnbe a les nits
quan hi hagi algun tornelq».

EI Bridge ha estat sempre associat a un

joc inteLlectual, tot i que no deixa de ser un
joc de cartes. Tampoc no es barregen quan
titats de diners en les seves partides: "De la
mateixa manera que els es�acs es un esport

�
(¥L)Jl

CAUBRADOS Y LAMINADOS, SOCIEDAD ANONIMA

Aceros callbradns en redondos,
exagonales, cuadrados y pletinas.

Monturiol, 16
08912 - BADALONA,

Tels. 387 37 66*
387 37,58*

ccespecial)), el bridge es un joc de cartes ((et·
peclal», basat en I'intel.lecte, en el cervell,
i que ajuda a desenvolupar la logica, la lma
ginacio i la propla intel.ligencia. Mai no s'hi
juga amb diners perqus la disputa de qual
sevol partida et produeix una satlstaecle que
t'omple del tot per si sola».

EI bridge ales escoles
,

Una de les iniciatives que proposara en
breu el Club de Bridge de Badalona sera I'in-

troduir aquest joc en les escoles. Si be pot
, sorprendre aquesta decisi6, el cert es que en
molts patsos europeus s'hi ha dut a terme
amb resultats prou positius.

ccSobretot en els pa"isos nerdlcs hi ha ha- '

gut una lIarga tradicio. Es un estimul al eer
veil, com ja he dit abans, i en I'estranger es
una assignatura opcional mes, com la gim·
nastlca 0 els idiomes)).

Josep Planas assegura que el bridge es
un joc similar als tradiciorials catalans (bo
tifarra, subhasta, trestllo, etc.), pero que
com pta amb el gran avantatge que es pot ju
gar a diferents nivells.

«L'unlca dificultat que te es que costa
aproximadament una semana d'aprendre-hl
jugar, a com prendre la seva mscantca. Una
vegada se'n sap no hi hacap problema: qui
en sap mes jugara a un nivell mes elevat i qui
en sap menys a un nivell mes baixo Aixo es '

molt important.-perque els graus de com ple
xitat en aquest joc de cartes son opclonals».

Sovint s'ha cregut que el bridge es sino
nim d'elitisme, la qual cosa, segons ens di
gue el nostre entrevistat, es totalment falsa.

«Potser al principi va ser comenc;at a

practicar per !'alta societat, pere ara as ben
popular. A Franc;a, a Anglaterra, als Estats
Units ... , es a dir en palscs on esta molt arre
lat, el practiquen totes les classes soclats..
Ames tambe vull aprofltar per dir que resul
ta rnes economic jugar un campionat en una

tarda (costa tres-centes pessetes i passes
quatre hores) que anar a cinema, al teatre 0
al futbol».

A part de les escoles, el bridge tambe es

ta enfocat cap a les liars de la tercera edat,
ja que «estlmula el cap a la gent gran i impe
deix que la manca d'activitats els produeixi
abulia i atrefla. Molts metges ho recomanen
com a terapla, tant a la gent gran com a d'al
tres amb problemes».

JOSEP ANTON COVES

Avda. Marti Pujol, 18,-20 -, Telf. 384 42 55
(prop I' estacin del tren)
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Camp de I'avinguda de Navarra

CAMPIONAT DE LLiGA

Diumenge, 21 de desembre
Ales dotze del migdia

BADALONA - CANOVELLES

EXTRA. NADAL 1986"·

M a Teresa Roig Arenas
Agent. Propietat tmmobtllarla

Diplomada en Valoraci6 de Finques
Desitja a tots els seus clients i amics, Bones Festes

Prfncep de Vergara, 7 - Badalona - Tel. 384 69 02
..

CARROCERIAS MONTAGUT
PLANCHA PINTURA

Avenida Alfonso XIII, 35 Tel. 387 31 99 BADALONA

AGENCIA OFICIAL

VENTAS CITROi:N� ! REPARACION
BADALONA

Marques de Montroig, 28 Tel. 387 17 96

Bones Festes i Any Nou

POR UN MANANA MEJOR

/ Hoy al Ilegar a elase, ique sorpresa!, en la eseuela de adultos Pomar-Morera
nos hernos quedado atonitos. Dos cornpaneros de elase, Mikel y Ana, han sido

detenidos. A �I se Ie aplica la ley antiterrorista, a ella Ie registran la easa y la

detienen. l,Por que? Un matrimonio normal y agradable que aeude a la eseuela

de adultos nos 10 detienen, quizas par el heeho de ser vasees.

Ante estos heehos los companeros de la eseuela deeimos: viva la libertad de

expresicn, viva la eultura; pedimos justieia al tiempo que manifestamos

nuestra solidaridad con Mikel y Ana.

BASQUETBOL Pavell6 del Joventut (Avgda. Alfons XIII)
,

Diumenge, 21 de desembre - Ales 12

CAMPIONAT DE LLiGA
PLAY-OFF

R. NE_GRITA JOVE'NTUT - CACAOLAT
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BADALONA A ESTUDI

45

EI Consell Economic i Social i Banca Mas Sarda 'presenten el
Llibre «Badalnna 1986. Una perspectiva econemlca.

EI proppassat dia 10, va esser presentat al Salo de Plens de I'Ajuritament de Badalona
un estudi socio-economic i Social, amb el suport de Banca Mas Sarna.

-

L' acte va ser presentat pel battle de la ciutat, Sr. Joan Blanch (a la foto), i el President
de [Janca Mas Sarda, Sr. Alvaro Alvarez Lipkau, i el tinent d' alcalde d' H isenda, Sr. E ..

Flo, acompanyat pels autors, Srs. Anquera i Casas.

Dues botigues en una:

.

MELUS DOLe:
-Gran assortit de caramels, dolcos i IIaminadures de tot tipus.

-Assortit de bosses i safates per an iversari.
-Turrons i caramels de Pels.

MELUS. FANTASIA (FANCY):
-Hi trobareu tot tipus de regal informal. joguines, papereria de fantasia i

un gran assortit 'en xandals amb anlmaciobe Snoppy, Mafalda, etc ....
-Encarrec per Reis.

'

Santa Madrona, 69 BADALONA Tel. 384 51 84
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L'AREA DE CULTURA JOVENTUT I ESPORTS
DE L'AJUNTAMENT DE BADALONA

. us recorda que esta obert al public «EI Servei Municipal de Catala»·
-_.

-_

" Per a tota classe de consultes i correcclons de textos breus.

Hores d'atenclo al public:
, Tots els matins, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h.

Av. Marti Pujol, num, 86, 3r.

Telefun: 389 01 00 (extensle 430)
,

BADALONA (Barcelones)
.. AJUNTAMENT DE
.'W8ADALONA

Area de Cultura, Joventut i Esports

Perfumeria

EL CENTRO
..

'

:... ". .;

Obsequis que distingeixen

,

Mar, 84-86 - Tel. 389 21 07



JuguetesMIGUEL
, Los mayores almaeenes de juguetes de

Bada[ona
.

• Juguetes nacionales e impnrtades

Ofrece las ultirnas novedades de TV.·
• Venta al mayor/y detail

• Regalos

Fotocopias - Revelado de fotos - Plastificado documentos - Artlculos lmportaclon
Can Llaqnsta, 7-13 - Tel. 384 31.53 (Galerias Victoria)
Templo, 1 y Francese Layret, 123 - reI. 384 01 46

AUTOMATICOS

.BAI;<�ESTEROS 'O�
�''':jl-<,' " '" "'.. ;�"" . E.O. 584"

-,t .. ·J.··",,>�...! ,......\ '
.'

{t J���f. � ....

��__ ':.�:, Co"�

Y SALON'· RECREATIVO
CALLE DEL MAR

Aa Fe/lces * *
,

.'

.

0 * * Flesttls
.' :': 0 Si desea las mejores maqulnas

'.;Jf: •

y el mejor servicio, lIamenos!!
.

Somos muy' rentables

Mar, 55 - Tel. 384 04 82
.
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RECANVIS

niubd
II

• Recanvis Pneumatics
• I accessoris per I' automebil ,

, Francesc' Layret, 93-95 - Tel. 389 00 53
'

�I�� =.�I·V·I�., ..I" electricidad del automevll

us DESIT-JA BONES FESTESI

Avda. Alfons XIII; 40 ..53 - Telf. 387 41 42 - BADALONA

Eis desitja un BON NADAL i

millor ANY NOU
-I els ofereix:

Dia 25 i 26 de desembre:

LOS LADRONES SOMOS GENTE HONRADA

Dies 28, 1 i 4, ales 5'30 tarda:

�,�ELS PASTORETS j'\EI 'CI'rcol Cato'll·c Dia 27, nit,a les 10:
'.

{e1 I

,BALLADA NADALENCA
.

, �L�

us DESITJA

BONES FESTES!

MODA DONA, VESTEIX-TE JOVE!

Canonge Baranera, 79 - T .384 17 38

NENS 1 NENES �

Jesus, 8 - T. 384 54 .51
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Els cinquanta anys
d'escalades al Cavall

Bernat ja tenen el seu lIibre

Una ullada a la historia de I'alpinisme
catala

«Al llarg de tot el llibre ens adonem que
"'"

la historia de les ascensions i circumstancies

.f1Ol1d �l1anSI·tque envoi ten el Cavall Bernat es una mica
la historia de tot l'alpinisme catala», asse

nyalava en -la presentaci6 del volum Joan
Garrig6s i Toro, president de la Federaci6
d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Una deDiseno Avanzado.
asseveraci6 que justifica tot seguit pel fet que
«pels seus fulls desfilen practicament tots els
qui, amb mes 0 menys dedicaci6, han prac
tic at l'escalada i l'alpinisme a casa nostra»,

«Grans alpinistes que des pres han deixat
molt alt el nom de Catalunya per damunt
dels cims de totes les muntanyes de la terra
i d'altres, potser menys coneguts, que tam
be a un altre nivell han dedicat esforcos a

la practica d'aquesta aventura que es la mun
tanya de dificultat».

Una obra de tal envergadura nomes la
podia fer un autentic enamorat de la mun

tanya que fos alhora excursionista, escala
dor i alpinista. Josep Barbera es un exem

ple prou dar de fins on es pot arribar amb
tota una vida dedicada a la practica mun

tanyenca. EI magnific treball «Historia
d'una pedra» no es podria comprendre sen
se uns precedents no menys interessants. Es
autor de «Montserrat pam a pam» i de «Sant
Llorenc pam a pam», i ha pujat a totes les
agulles d'ambd6s massissos en el decurs de
la confeccio deIs llibres. Allo que s'hi diu,
per tant, es de collita propia.

Les dues tades mes importants de la his
toria de l'alpinisme catala, les seves dues ges
tes mes significatives, es distancien en el
temps exactament cinquanta anys.

La primera escalada al Cavall Bernat, pe
dra, roca 0 agulla que senyoreja la munta
nya de Montserrat, fet que succei el dia 27
d'octubre de 1935, essent la cordada cons

tituida per Josep Costa, Josep Boix i Carles
Balaguer, inicia els grans dies de gloria; men
tre que perassolir l'ascensi6 al pic mes alt
del mon, PEyerest, hauriem d'esperar el dia
28 d'agost de 1985, quan Oscar Cadiac
-que::ptecisament puja al Cavall Bernat el
dia 1 demaig de 1983-, Antoni Sors i Car
les Valles aconseguiren la gran victoria so

bre el coles de pedra.
Les dues heroicitats be que es mereixen

l'honor de ser recordades en un llibre adient,
pulcre, digne, ben presentat. L'expedici6 a

l'Everest ja tenia el seu, «Hem fet el cim»,
quedant-ne momentaniament orfe el Cavall
Bernat. Ara, i merces al suport economic de
la Caixa de Sabadell, que va incloure el pro
jecte dins del consurs per a l'adjudicacio
d'ajuts de treball per a la realitzaci6 de pro
grames d'actuaci6 civico-cultural, s'ha om

plert dignament aquest buit. N'es el resul
tat l'obra «Hlstorla d'una pedra -Cava II
Bernat de Montserrat- 1935-1985», degu
da al treball erudit i d'Investigacio de Josep
Barbera i Suque.

Semblantment com reventment ha sue
ceit amb la gesta de l'Everest, que ha des
pertat un interes enorme entre la joventut ca
talana per tot allo que envolta el mon de l'al
pinisme, aixi la primera ascensio al Cavall
Bernat servi de trampoli per a la difusi6 i la
popularitat de l'alpinisme a Catalunya, si be
les seves arrels no venen precisament
d'aquesta ascensio, puix que cal tenir en

compte que uns alpinistes catalans: corona
ren, per posar un exemple, el Mont Blanc
I'any 1910 ... Pero I'exit dela primera ascen

si6 en promogue moltes d'altres, de mane
ra que practicament es pot dir que no hi ha
cap escalador catala que no hi hagi pujat
maio «Fen> el Cavall Bernat es, doncs, una
cosa obligada.

El llibre de Barbera es poposa una fina
litat que ha aconseguir plenament: recollir;
com mes fidelment millor, la historia dels
homes que han poujat al Cavall Bernat i han
obert les vies que solquen aquesta roca a tra
ves d'aquests cinquanta anys. I val a dir que
no es unicament una historia escrita, ans

tarnbe fotografica,
Tots aquells que estimen la muntanya

fruiran d'allo mes fullejant aquest llibre.
Aquest es el millor elogi que se'n podria fer.

C.E.S.

� Disefiado con las mas sofisticadas tecnicas aerodinarnicas.
• Domine el transporte con mas capacidad de carga.

1.800 Kg. de carga util, con un volumen de hasta 8,4 m3.

• Con cinco velocidades los Transit de batalla corta, y con seis,
cuatro velocidades y sobremarcha, el Transit de batalla larga.

� Motor de inyeccion directa, para ahorrar en consumo y
mantenimiento y ganar la maxima potencia.

rt Un vehiculo con un asombroso confort, y tan facil de conducir
como un coche.

� Elija entre cinco las versiones del nuevo Ford Transit.
Conffe su carga a Ford Transit.

.

\len y compruebalo en tu Concesionario Ford.

Sant Bru, 172

�(era. 8adalona • Monlgal) .�
..........................�.�.fD.�t.b.��.5.1...� ....
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Nuria en el record

Mossen Bonaventura Carrera

Antigament a l'hivern Nuria tancava les
portes. Baixaven la imatge de la mare de Deu
a Queralbs i no la tornaven al santuari fins
pel maig. Aixi m'ho havien explicat, car en
el meu temps hi havia tot l'any un capella
custodi. El que jo vaig coneixer era mossen
Bonavetura Carrera. Tine entes que hi ha
via un administrador, delegat de! bisbe, pe
ro que nornes hi pujava a l'estiu. Si la me
moria no em falla era mossen Antoni
Bataller.

Mossen Bonaventura era ferm de cos i
d'anima. Duia ulleres neg res perque la neu
li havia perjudicat la vista. Era afeccionat
ala caca d'isards i una vegada el vaig acorn

panyar unes hores pels tocoms de Finestre
lIes, i encara que en veierern un, no va po
der disparar-li per estar massa lluny.

De bon mati celebrava missa. A l'hivern,
especialment no hi havia fidels i molts dies
jo Ii havia fet d'escola. Amb prou rise per
que duriern sabates ferrades i quan girava
el misal-com es feia en aquells temps- ha
via d'apuntalar-rne a l'altar per a no rellis
car, car el sol era de marbre. A vegades hi
assistia algun mosso 0 algun piados romeu,
pero en general erern els dos sols al reu de
la Verge.
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Mossen Ventura, com Ii deiern familiar
ment, feia de caixer voluntari i honorari de
l'empresa constructora del ferrocarril. Ca
da quinze dies pujava el gerent de Barcelo
na -un tal Comelles-, acompanyat d'una
parella de la guardia civil, a pagar els treba
lladors i deixava un remanent per si jo ha
via de pagar-ne algun durant la quinzena,
per tal cosa mossen Ventura em donava ca
da mati una quantitat, no massa important,
no fos cas que m'atreguessin, per a fer front
a possibles despeses.

Un seu gerrna, Salvador si no m'erro, te
nia una Banca a Ribes de Freser. Ignoro si
l'actual Salvador Carrera president de la Di
putacio provincial de Girona n'era fill i, per
tant, nebot del capella, pero es possible.

Mossen Bonaventura Carrera va salvar
la imatge de la Mare de Deu quan cornenca
la maltempsada del 1936. Per camins de
muntanya aria' a Franca, Mes tard es tras
llada a Suissa, sempre amb la Verge.

Anys mes tard ens retrobarem. M'envia
un llibre que jo sempre he sospitat que ha
via escrit 0 l'havia inspirat ell, on en forma
novel.lada es parla de la bona convivencia
entre catolics i protestants suissos. A pro
posit del llibre i de la meva critica, mantin-

guerern una curta pero prodiga correspon
dencia. Quatre cartes, de dos a quatre folis
a maquina a un espai.

Ell vivia a Esplugues de Llobregat i vaig
prornetre-li una visita amb l'esposa -a la
qual ja coneixia, car yam portar el ram de
nuvia a Nuria en casar-nos- i fills. No fou
possible, ja que rnori poe despres. Em deia
en la darrera carta:

«Porti'm els seus fills; no pot figurar-se
la satisfaccio que em causa trobar-rne amb
els fills dels que he deixat gairebe nens. Com
passa el temps, Deu meu! per mi, voste se

gueix essent el jovenet que es posava els ca
mins de Nuria sota el brae; i se'ls canviava
de costat quants cops era necessari 0 Ii abe
Ilia. Que vinguin i ens expliquin les grande
ses de Nuria els que solament el coneixen pel
carni del tren que Busquets tambe va cons
truir! Eis altres ni les pessetes hi posaren ... »

La carta seguia amb lamentacions i ju
dicis que no venen al cas. Ell mateix deia que
quedi «inter nos». La Verge segurament va
premiar el seu amor incompres potser, 0

menystingut, pels homes,

ESTEVE BUSQUETS i MOLAS

BOl1esJestes a tdl&onJ ,

Badalona Tel. 384 06 50
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Elaborado por LABORATORIO MIQUEl Y GARRIGA, .S.A.
c/. San Pedro, 33 - BADALONA

.

RESOLUTIVO REGIUM

ANTILITIASICO
Producto puramente vegetal, indicado para todas las

>

manifestaciones del «Mal de piedra» (Rinon, hrgado,
vejiga, etc.).

DEPURATIVO
Acido urico. toxinas de la sangre, colesteroles, etc.

CONSULTE A SU FARMACEUTICO HABITUAL

Vesteix el teu descans
. esportiva i elegantment

Canonge Baranera, 85, cantonada Carme
Tel. 389 22 23

Propera inauguraci6
-

en el carrer de
Salvador Segui, 8
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PELS SEUS REGALS DE NADAL I REIS

EL GRAN SUCCES:

"G' A D GET S"
(ELS REGALS AMB «XISPAn)

Les peces rnes inesperades i lnsolites per al Nadal rnes dlvertlt i inoblidable.
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ct\fY �ECORDS qmfRnftTIOnftL S .A.
__

PRODUCC·IONES, EDICIONES Y
DISTRIBUCIONES DISCOGRAFICAS'

SUPER VENTAS EN NAVIDAD··

"

Grandes ofertas por apertura de tienda de discos, cassettes,
.

videos musicales y compact, discos nacionales y de
.

importaclon

Maestro Nicolau, 21
.

Tel. 384 58 11 - 4 lineas - Jelex 53265 DKRI-E.

. ,,_.l.
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Els pastorets

«Els pastorets» constitueix una de les representacions teatrals mes tradicionals del
Nadal. Tres son les entitats badalonines que enguany els presenten: EI Circol
Catolic, l'Orfeo Badaloni i el Centre Parroquial de Sant Josep.

No ens podriem imaginar un Nadal sen
se pastorets, i aquest drama popular que te
el seu naixement al segle XVI a Mallorca i

que es consolida tant a les Illes com al Prin
cipat al segle XVII, quan Ignasi Plana es

crigue uns «pastorets», constitueix una de
les essencies que ens fan imaginar aquestes
tradicionals festes nadalenques.

A Badalona son tres les entitats que re

presenten els Pastorets: EI Clrcol Catolic,
l'Orfeo Badaloni i el Centre Parroquial de
Sant Josep. L'harmonia entre lestresienti
tats es realment bona, i fins i tot s'intenta
que les dates de representacio no coincidei
xin, evitant qualsevol tipus de rivalitat 0

competencia i, com ens diu Josep Maria Re
ventos, president de l'Orfeo, «cada entitat
te el seu public», 0 com diu l'Emili Bulto,
president del Circol, «fins i tot, ens deixem
eoses».

Esperem que aquest any l'anar a veure

els Pastorets despres de dinar sigui, si mes
no, una de les «Festes de Nadal». A bon se

gur que, sigui quina sigui l'entitat que es trii
per anar a presenciar els Pastorets, el public
en sortira content i sabra gaudir d'una de les
mes tradicionals representacions de la nos

tra cultura, ja sigui pels infants 0 per aquells
que veient els pastorets recorden la seva

infantesa.

bre, i segons el president de l'entitat i un dels
respons abies de l'obra, Emili Bulto, aquest
any «ens ha sorpres I'enorme oferta de la
gent per a participar en allo que constitueix
la massa de pastors, dimonis i altres»,

Hom pot pensar moltes vegades que el
representar tradicionalment la mateixa obra
es perillos, car l'estancament s'hi pot fer pre
sent; pero malgrat aixo el Circol sempre ha
gaudit d 'una nombrosa assistencia, i en les
dues properes representacions la quitxalla
pot quedar sorpresa dels nous efectes i de
corats introduits en els «tradicionals»
Pastorets.

novetat. La mateixa representacio es, si mes
no, poe usual, ja que es representara un

muntatge preparat per Joan Sole on hom re

cull divers os fragments de diferents Pasto
rets, des de «L'estel de Natzaret» fins
«L 'Adveniment de l'Infant Jesus», d'en
Folch i Torres, passant per «L'estel de Na
dab>, «L'Abat i el borrec», d'en Pitarra, i
amb fragments de Mossen Cinto Verdaguer
i de Pere Quart.

Una altra de les novetats, i possiblement
Ia mes significativa, es la que fa referencia
al vestuari, car aquest any l'Orfeo represen
tara els Pastorets amb roba de carrer, excep
te el quatre del Naixement. A mes ames, el
dialeg tarnbe sera l'usual del segle XX. Pe
ro si la novetat es ja patent, la cosa no que
da aqui, i la indusia de dos ballets fara
d'aquests Pastorets «tot una incognita»,
com molt be ho defineixJosep Maria Reven
tos.

La direccio sera compartida i correra a

carrec d'un equip de tres membres, en Jo
sep Maria Reventos, en Josep Duatis i en Jo
sep Maria Pujol, iamb la participacio d'uns

La novetat present a I'Orfeo

L'Orfeo Badaloni es la segona de les en
titats en ordre d'antiguitat -darrera del
Circol- en la representacio dels Pastorets.
Son concretament vint-i-quatre anys els que
fa que l'Orfeo representa els Pastorets. Uni
cament els deixa de representar l'any 1972

per problemes de local.
Enguany el que caracteritza l'Orfeo es la ,

(Passa a la pagina seguent)

La tradicio , caracteristica
del Circol Catolic

EI Circol Catoli� es una de les entitats ba
dalonines rnes representatives quan parlem
dels Pastorets, ja que fa cent anys aproxi
madament que ve representant aquesta tra

dicional obra nadalenca. Unicament durant
els anys de la guerra i els de 1968, 69 i 70
deixa de presentar-los.

Com ja ve sent habitual des de fa uns vint

anys, el Circol posa en escena l'obra d'en
Folch i Torres, «L'Adveniment de l'Infant
Jesus», en la qual enguany hi participa un

total de seixanta actors i dotze persones mes
darrera de l'escenari, sota la direccio d'en
Jordi Sell's iamb l'estreta col.laboracio de
l'Emili Bulto, en Joan Lozano, en Jaume
Gotzens i en Josep Pujals. Aquest any l'en
titat espera obtenir beneficis despres de les
dues representacions que es faran els dies 28

d'aquest mes i 1 de gener, a dos quarts de
sis de la tarda, ja que actualment el vestua
ri, l'atrezzo i certa part dels decorats son de
la seva propietat, iamb anterioritat el 110-
guer d'aquest material constituia el cinquan
ta per cent del pressupost. EI Circol ve pre
parant «EIs Pastorets» des del mes d'octu-

La Junta Directiva i totes les

secclons de I'Entitat
. desitgen als

seus socis i simpatitzants un

Bon Nadal i proper 1987
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Carrer Arbres, 1 i 3, 3�r
(cantonada Marti Pujol)
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trenta-cinc actors i deu personatges mes dar-
, rera I'escenari.
__

.

Es presenten dues representacions, els
dies 4 i 11 de gener, a res sis de la tarda, i
segons ens manifesta Josep Maria Reventos,
president de l'entitat, «aquest any pensem
tenir perdues economiques degut a la nove-

.

tat», malgrat que gran part del decorat si
gui de propietat i no s'hagi de llogar.

Sens dubte, aquests pastorets que esve
nen preparant des de fa un mes, son tota una

incognita, i segons el mateix Josep Maria Re
ventos: «No sabem com pot reaccionar el
public)); fins i tot hi cap la possibilitat de mo
dificar la vestimenta de carrer per la tradi
cional si en la primera representacio el pu
blic no ho accepta.

EI cert es que els pastorets que ens pre
sentara l'Orfeo enguany van mes encarninats
cap el public adult que cap la quitxalla, i aixo
fa que la vistositat es perdi en favor del
contingut.

Prim, 172

EIs mes novells, al Centre
ParroquiaI de Sant Josep

Despres de deu anys de no representar
els Pastorets, l'any passat el Centre Parro
quial torna a reempendre aquesta obra tan
nadalenca.

Un total de vint-i-cinc actors aproxima
dament hi prenen part, sota la direcci6 de
Xavier Alarcon iamb la col.laboraci6 de
cine persones mes darrera l'escenari. .

Econornicament s'espera cobrir despeses,
ja que, igual que les altres dues entitats, certa
part del vestuari, l'atrezzo i els de co rats s6n
de propietat seva.

EI fet d'esser el segon any de represen
taci6 no treu que els responsables de l'obra
presentada, «L' Adveniment de l'Infant Je
SUS)), d'en Folch i Torres, esperin poca as
sistencia de public, i per aixo seran tres les
representacions que s'oferiran al public.

Esperem que aquesta nova etapa en la re

presentaci6 dels pastorets per part del Cen
tre Parroquial es consolidi i animi l'activi
tat nadalenca en aquest i en propers anys.

Com ens digue a REVISTA DE BADA
LONA Joaquim Ponsirenas, fill d'Eduard
Ponsirenas, president de l'entitat i col.labo
rador directe en els Pastorets, «esperem una
notable assistencia de public i no mantenim
cap tipus de rivalitat ni cornpetencia amb les
altres entitats».

JAUME BERCIAL

1l1}';TIl R I.\T

Eis ofereix un esplendid
MENU

Sopar Fi d'Any
• Bisque de necores i cranes a I'Armagnac

Vi Bach Blanc
-Entrernesos de fruits del mar (llagosta, ostres uaqostins

Vi Bach Blanc
-Medallons de filet (tres gustos)

Vi Masia Bach
-Mousse de 'xocolata a la crema

Cava Ana Codorniu Brut
Cafe i .copa

Sopar ·1 ball amenitzat per I 'orquestra PANORAMA
Rarms de la sort i Bossa cotil16

RESERVA DE TAULEs:l./u,14 Tels. 384 42 78 i 389 55 04



GAS BADALONA S�A.
Distribuidor olicial de Butano 08�1/9

SELVA SUMINISTROS, S.A.
Distribuidor olicial de Butane 0800/9

Anticlpese al frio coli estufas catalltlcas e infrarrojos

Calor instantaneo y econornlco

Para cualquier consulta dirigirse a su distribuidor

GAS BADALONA, S.A.: Sant Pere, 111 - BADALONA
Tels. 389 03 66 - 389 41 61 - 384 18 07 - 389 07 16

SELVA SUMINISTROS, S.A.: Torres i Bages, 117
.

Tel. 388 48 51
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CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA

Amb els nostres millors desigs de pau i felicitat.

Con nuestros mejores deseos de paz y felicidad.)



CONSTRUCCIONES BADAlONA, S.A.
,

.Avda. President Companys, 112, E.2a - Tel. 389 36 39 - 389 42 36

OBRAS EN CURSO:
Calle Felipe y Roses, MteO Breton y Molino de la Torre: 33 vi

viendas y 5 locales. - Todo vendido. - Terminada.

Calle Mistral n° 1.: 8 viviendas y 2 locales.- Todo vendido.- Se

entregaran lIaves en marzo de 1.987.

Calles San Ignacio de Loyola - Progreso y Conquista: 31 vivien

das y 4Iocales.- Todo vendido.- Se entregaran lIaves en mayo-

junio de 1.987. ,

Calle Coli y Pujol, 38, y Calle Maragall, 40: 22 viviendas y 2

locales.- QUEDAN POR VENDER UNA VIVIENDA, UN ESTUDIO
Y PLAZAS ,DE PARQU I NG. - Se entregaran lIaves para enero-

febrero de 1.987.
'

OBRAS COMENZADAS EN DICIEMBRE:'
Calle Guasch n° 1, esquina a Av. Alfonso XIII: 15 viviendas

y 5 locales.- 20CYo vendido.- Se entregaran lIaves en marzo

abril de 1.988.

PROXIMA INICIACION' EN
Calles Valencia, Alicante, Galicia y Dario: 60 viviendas y locales.



Avda"". President Companys n° 124: 33 vlvlendas y locales.- Se
entreqaran lIaves en abril-mayo de 1.988.
VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL.

'

Edlflcto . Proyectado y dirigido par los eminentes arquitectos
. D. Oscar Tusquets y D. Alfonso Anguera.
Ablerta reserva de peticiones.

-

':.
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La insigne soprano
MONTSERRAT CABALLE
Collabora amb el Movirruento 0.7% per l'Ajut del Ter
cer M6n. Els objectius del Movimiento 0,7% s'orien

ten principalment a la qualitat i no tant cap a la quan-
titat. de cara a trobar solucions noyes i

econ6micament efectives.

El Movimiento 0,7% actua basicament a traves de

projectes (d'ernerqencia. de rehabilitaci6 i desen
volupament). El principal objectiu d'interes es re

fereix a I'alimentacio i la nutricio. farmacs i d'al
tres ajudes Iarmaceutiques, ajudes d'orqanitzacions,
aplicacions de la biotecnologia en l'agricultura de

bens d'equip i logistica.
Porcellanes EME i el Movimiento 0,7% l'hi proposa un obsequi

oriqmal. dun gran valor artistic i decoratiu: el Plat de Nadal 1986. Te

un diamctrc de 25 centimetres. esta realitzat en 12 colors, serigrafiat a rna i

ornamcntat amb or de 24 quilats.

xnoX't:
shan .J\.

00 peX'sone £'TIOP1
IVIes de 9�0�Oassat: OS;.iA AJUDA
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BITLLET DE COMANDA

(Una vegada cornplirnentat i signat, envia aquesta peticio a IDM - Diagonal,
383 - 08008 Barcelona)

st, dcsitjo fer la reserva personal dun exemplar del Plat de Nadal 1986, reproduit
sobre finissima porcellana EME una obra d'art de RAUL VIGLIERCHIO, en edi

CIO onginal i exclusiva, al preu de sols 2 _ 950 ptes. mes 250 ptes. de despeses

dcrnbalatqe. segur i envio.

Queda ben entes que part del benefici que produeixi aquesta obra, anira als pal
sos verdaderament necessitats de l'Aiut al Tercer M6n.

Quanutat de plats de Nadal !.-:
I

. Adjunto tal6 bancari per l'irnport total de la meva comanda a nom d'IDM.

I : Adjunto resguard de gir postal per l'import.
I : Envieu-rne el plat / els plats-contra reembols a la meva adreca.

No�c.��_pl.':.:!: _. .
_

A�':!c;a: .

�----�

C.P.

Signatura

EI primer Nadal

En aquell temps, segons les profecies,
per mes que molts ja ho hagin comentat,
jo crec que la vinguda del Mesies
va ser, per molts, un fet insospitat.

I ho contare com jo m'ho imagino;
si estene les ales massa amunt, millor. ..

Estie despert i se que no somnio

per a glossar la nostra Redernpcio:
Va ser ... en una nit trista i gelada;

Betlem dormia el son dels resignats;
rondava pels carrers la gent armada
de Roma, que els tenia endogalats.

I fora la muralla humida i vella

sorgiren unes ombres en la nit:
el pas feixuc d'una gentil donzella
a l'empar del mantell del seu marit.

S'anaven allunyant... Cap on anaven?

-Digueu-me, forasters, cap on aneu?
I anaven avancant.,; i els dos callaven,
petjant la neu que els entumia el peu.

I amb to planyivol iamb un trist somriure
deia Maria al seu volgut espos:

.

-Ja ho veus, Josep; el mon, pel Que ha de vindre
no te sostre ni llit pel seu repos!
-Que saben ells!. .. Josep es lamentava
veient portals barrats iamb fort baldo.

-Que saben ells!. .. Maria gemegava
sentint glatir dins d'ella l'Infanto.

I aixi arribaren a una eova estranya,
mig establia, lloe abandonat,
i descobriren sobre un jar; de palla
una mula i un bou mig ensonyat.

I aquell Infant promes pels grans profetes
que ens redimia a tots en so de pau,

nasque gelat de peus i de manetes

i en una trista cova per palau.
I els pastors que vetllaven a muntanya,

oblidant profecies, morts de son,
van sentir una veu que els trasbalsava
com hauria trasbalsat a qualsevol.

Un angel, cingle d'or a la eintura,
de eabells rossos i de verb suau,
els va dir que a Deu, fet eriatura,
el trobarien en un fred portal.

I sense perdre mot del que sentiren
i sense por a la neu que al eami hi ha,
omplert el pit de goig, es dirigiren
on l'enviat del eel els anuncia.

Tarnbe els oeells deixaren la brancada
saltant del niu al punt de mitja nit,
i s'ajuntaren als angels que volaven

omplint de cants de Gloria l'infinit.
I en el moment en que Jesus naixia

el sol il.lumina els eamins de neu

perque els pastors trobessin l'establia

que feia de bressol al Fill de Deu,
tot tremolant i sobre un jar; de palla,

sense caliu i mig embolcallat;
una mula i un bou que l'esealfaven
i Josep i Maria al seu costat.

I diu en que va ser la nit mes bella

que els· homes serrrpre mes recordaran;
i tambe diuen que baixa una estrella
il.luminant la cova de l'Infant.

I jo estic convencut que encara. brilla
i brillara en el cor dels bons ereients
si mantenim la nostra fe ben viva

'

amb el goig i l'amor d'Aquells Moments!. ..

JOAQUIM GRIFOL
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Creu, 110-114 • BADALONA

I
Tel. 384 46 37

MOTORS
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FUERR BORDR5

I
PNEUMATIQUES
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I ZODIAC
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Avinguda President Cornpanys nO 248 . BADAlONA

Tel. 395 26 70 S'��e
·
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I
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Selecta Cocina
MENU DIARIO

Especialidad en �(Zapatillas))

Grandes salones para bodas, convenciones y fiestas familiares.
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Les Masies de Canyet
Can Ferrater

.

La seva situacio hem de trobar-la a Ca
nyet, a l'altura del carrer de can Tiano, so
ta l'esglesia del Sant Crist, mirant a marina.

Terme mitja entre la casa senyorial del
camp i la masia rural. La facana, amb una

galeria de petits arcs a la part superior iamb
les arcades laterals del pis principal, es d'un
aspecte menys sever, mes obert, mes ric que
el de la majoria de les nostres masies. Igual
ment es nota aquest caracter a l'interior de
la casa: cambres espaioses i curosament de
corades. No es la penuria de les cases rurals.
Te un aspeete de viLla italiana.

En tracar-se la carretera de Badalona a

Montcada fou partida aquesta finca, i la seva

capella resta separada al sud-oest del con
junt residencial a finals del segle XVIII.

EI 1668 cornpra la finca Joaquim Mas
caro i transforrna l'antiga casa rural en la
vil.la que actualment contemplem. Fou el
1680.

Antoni de Ferrater i Soler adquiri la pro
pietat el 4 de j uliol de 1783.

L'escut dels Ferrater fou atorgat per Jau
me I el Conqueridor a un membre de la fa
milia que prengue part en la conquesta de
Mallorca i que, segons tradicio, talla el tap
a sis moros, i aquest emblema es el que fi
gura en I'escut.

A mitjan segle passat, Esteve de Ferra
ter adquiri el mas Seriol (Can Bufala).

Can Pontons
Casa tipica de pages; molt coneguda a

Badalona, situada a I'entrada de Canyet, al
peu del cami antic que des de la vila mena-.
va a la barriada agricola. A prop hi havia
can Bufala, conegut tambe per can Seriol de
la Riera.

Eis seus propietaris foren antigament els
Rotllan 0 Rullan, cognom molt estes en re
culades epoques a Girona, i que el 5 de ge
ner de 1332 trobem en una escriptura la do
nacio d'una casa a Badalona de Pere i Mar
garida Rotllan al seu fill Francese.

Segons un informe del senyor Benet
Grau, que havia estat jutge de primera ins
tancia, can Pontons era una casa mig se

nyorial i mig dedicada al conreu de la terra,
quasi tan antiga com la de can Pujol de
Canyet.

Anys enrera, adobant la teulada de la ca
sa, hi trobaren algunes armes amagades,
molt antigues, potser del segle XVI 0 XVII.

En un document de I'any 1781, surten
anomenats Nicolau i Francese Rutllan, pa
re ifill, pagesos de Badalona, que eren co

. neguts per Pontons.
Ja abans, el 5 d'agost de 1641, en un do

cument trobem un tal Pere Pontons, pages
de Badalona.

En una venda feta un temps mes enca per
«Francese Rotllan i Francese Rotllan, page
sos de la parroquia. de Santa Maria de Ba
dalona, pare i fill, en acta rebuda en poder
de Josep M" Torrent Sayro, notari, a 21
d'octubre de 1812, l'indicat Francese Rot
llan establi a Maria Saladrigas la meitat
d'aquella casa i tros de terra ... La meitat
d'aquella casa de la banda de sol ixent (des
de la terra en alt tenia un portal a la part de
davant obrint) amidava 65 pams i mig d'am
plada i 70 de llargada i un tros de terra cam

pa davant de la susdita meitat de casa de tin
guda tres mundines amb un garrofer al cap
davall de la mateixa terra al paratge anome
nat vemat de' Canyet. I afronta la referida
meitat de casa i tros de terra a sol ixent amb
honor de Pau Riera, flequer; a migdia i po
nent amb la resta de la meitat de casa i terra
que resta en poder de I'establidor, i a tra
muntana amb honor de Miquel Fradera, pa
ges, habitant de la mateixa parroquia;

Pactes: Primerament que de I'aigua vi
va que venen els Rotllan, establidors, donen
i concedeixen facultat al referit Maria Sala
drigas perque pugui usar-ne».

Les citades cases tenien els numeros 5 i
6 (can Pontons).

Finalment transcrivim el seguent para
graf d'una escriptura, referent a la propie
tat esrnentada, del 18 d'abril del 1831: «To
ta aquella peca de terra actualment de vinya
plantada anomenada els Estirats, de tingu-

da set quartes, situada a la mateixa vila i a
les immediacions de la casa en primer lloc
designada» .

Can Mora
Es troba situada a Canyet, sota can Joa

net, quasi al peu de la riera, baixant a la dre
tao A poca distancia de la casa fou trobada
una cavitat amb vestigis de la cultura de
Hallstatt i tarnbe ala vora restes d'una vil.la
romana.

La finca fou propietat del marques de
Llio, qui la transforma completament a mit
jan segle XVIll. Avui te un aspecte senyo
rial i de grans proporcions. Te capella.

EI marques de LIi6 era un erudit i entu
siasta arqueoleg. Quan s'enderroca l'antiga
parroquia de Sarita Maria, ell s'interessa per
les restes arqueologiques, i, com a president
de I' Academia de Bones Lletres de Barcelo
na, va escriure la segiient carta al doctor An
toni Montserrat, rector llavors de la
parroquia:

«Rev. Dr. Antoni Montserrat: Tenint
present que el meu comiat, passejant-nos per
la nova fabrica de l'esglesia, em digue voste
que creia que I'Academia tenia copia de to
tes les inscripcions i altres antiguitats que
s'han descobert en l'excavaci6 dels fona
ments, se'n parla ahir en junta acadernica,
la qual no te noticies de tals copies, i desit
jant no ignorar unes antiguitats tan estima
bles, rrr'encarrega de suplicar-li en nom seu

que' se servis afavorir-Ia amb les notes
d'aquests descobriments. EI senyor comte de
Creixell, el nostre vice-president, em pregun
ta si sabia quan voste vindria i on acostuma
a posar. Penso que el vol veure per parlar
d'eixes coses.- Barcelona, 24 d'octubre de
1765. EI marques de uie.»

JOSEP MARIA CUYAs I TOLOSA

81 DE8EA CONFORT EN 8U HOGAR
C---Tenemos el Servlclo que usted necesita

( I.IINI

LfcALEFACCIDN
Nos adaptamos a la decoraci6n de su vivienda
Sin obras nl desperfectos

NO LO DUDE MAS. EVITE EL FRIO. DEJE QUE EL CALOR ENTRE EN SU
HOGAR, OFICINA, etc. LLAMANQO a lns telf. 384 40 38 - 384 41 52

Canonigo Baranera,. 93

•

•



Perruqueria
Via Augusta, 45
Tel. 389 ·22·82

Desitja
a tots els seus

clients i amics
unes bones testes

• No posi els seus

cabells en perill....
deixi'ls amb bones mans.

Leonor, naturalment

• Tenim consellera capilar i especialitzaci6
en postissos.

• Tambe el seu cos i la seva

imatge mer_eixen la millor atenci6.
Cutdara d' aixo

Estheticienne .

CARME VALLS'

I els vol comunicar

que prepara per
I' any Nou moltes
sorpreses ...

MAPFRE§)
Para
estar
seguros '----___.

ASSEGURANCES

Seguro
Toao
Riesgo
Familiar

Arora es el momento de empezar
a constror el puente naoa su lubllaci6n

Con segundad
Con la base de una buena corroama

MAPFRE VIDA

Con una buena estructura,
nuestros planes de
JUBILACION Y PENSIONES

Y con una buena renlaQilidad, mas
del 14 % en los ullimos anos.

C!)
MAPFREVIDA
EL PUENTE HACIA SUJU8IlACJON

MAPFRE
GRUP ASSEGURADOR

BADAlOHA (01. Principal) • Avinlluda Marti Pujol. 191 - Tel. 384 44 11

BADAlOHA URBANA 1 - San Bruno. 60 bis - Tel. 384 39 47

BADAlONA URBANA 2 - londres. B-16 Ida. 2 - Tel. 399 2604
@ ..
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M0ntigala-Datiloria:
P:arc natural

EI dia 6 de novembre darrer la Cor po
racio Metropolitana de Barcelona va donar
via lliure a la construccio del poligon de

Montigala-Batlloria, amb la complicitat del
govern municipal del PSC/PSOE-CDC, que
el presenten a l'opinio ciutadana com a por
tador de «progres, treball i benestar social».

Banca Catalana-Banc d'Espanya (Fons de
Garantia de Diposits). Observi's la proximi
tat amb la signatura dels acords.

El 8 de maig de 1983, noves eleccions
municipals: govern PSC/PSOE.

El 24 de maig del 1984 I'Ajuntament
aprova inicialment el PERI de Montigala
Batlloria , amb l'abstencio del PSUC, grup
municipal aquest que, argumentant les cir
cumstancies han variat per la fallida de Ban
ca Catalana i essent ara l'Estat propietari del
quaranta-cinc per cent del sol de Montiga
la , cal el replantejament del Pia.

El5 de juny del 1984, el MCC a REVIS
TA DE BADALONA fa publica la seva pro
posta de retornar els terrenys a la qualifica
cio agricola-forestal i el sol de propietat
publica.

A finals de 1984, Pacte de govern muni
cipal PSC/PSOE-CDC.

A finals de 1984, Pacte de govern muni
cipal PSC/PSOE-CDC.

com un dels punts d'acord la paralitzacio de

Montigala.
EI3 d'abril del 1979 es fan eleccions mu

nicipals, i pel maig el «Pacte de Progres» 0

govern PSUC-PSC/PSOE-CDC.
EI mateix abril del 1979 es constitueix la

Coordinadora «Montigala per al poble», i
rues de Quaranta col.lectius i entitats ciuta
danes s'hi adhereixen. Les jornades del 11,
12, i 13 de maig foren d'actes massius a
Montigala.

Al marc del 1980 es constitueix el primer
govern de la Generalitat, CDC.

Pel juny del 1981 CDC trenca el pacte
de progreso Govern municipal del PSUC
PSC/PSOE.

El 13 de juliol de 1982, acords Ajunta
ment de Badalona (PSUC-PSC/PSOE) I
Corporacio Metropolitana (PSC/PSOE) /
Generalitat (CDC) I Propietaris (Banes,
Caixa ... ).

Dia 3 de novembre de 1982, fallida de

I

�I Fem una mica dhistoria

L'any 1969 s'aprovava el Pia Parcial
Batlloria Montigala que, requalificant la zo

na agricola i forestal existent, transforma
va aquells terrenys en un molt poblat (sei
xanta mil habitants) barri «Sat cl.Iit
autosuficient».

Pel 1976 es constitueixen les assernblees
Dernocratiques de Badalona i de Santa Co
lorna, i un any despres la campanya «Sal
vern Badalona per a la dernocracia» recull

p
E
R
R
U
Q
u
E
R
,I
A

�::"6�:,.." .

o e"
"'

Gi/bone'

Via Augusta (aban� Germ. Jull)
Galeries Cinema Victoria, L. L

Telaton 389 30 54·
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MAPFRE
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO N� 61

Continuadora de: MUTUA EMPRESARIAL ·CATALANA

Servicio de prevencion accidentes laborales

Traumatologia +

. Medicina preventiva
Servicio de recuperacion laboral

Tel. 389 07 66 . BADALONA __Prim, 81-83-85

·BON NADAL

I MILLOR ANY NOU

-LLET

FRESCA

EN BOSSA I PURE·PAK .

Alfons XIII, 107-109 Telf. 387 34 92

I
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boutique

«Ef Sue de fa Moda»
.

Felicitat i molta pau per 1987

Roger de Flor, 93
Guifre, 223

/

Tel. 388 40 67
BADALONA
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MONTEPIO DE SAN CRISTOBAL
Automobilista

EI ,9 d'abril de 1985 el PCC, tambe a

aquesta REVISTA DE BADALONA, qua
lifiea publicarnent el sol de Batlloria

Montigala d'agricola.
El dia 20 de marc de 1986, acord per atu

rar el projeete, entre CC.OO, FAVV, PCC,
PSUC, MCC, i Col.lectiu Montigala.

EI juliol-agost del 1986, nou acord en

tre PSUC, PCC, ENE, ERC, FAVV i

CC.OO, que demanen el replantejament del

projeete, reduint els espais dedicats a vivenda

i industries.
EI 6 de novembre del 1986, aprovaci6 del

PERI per la Corporaci6 Metropolitana de

Barcelona.

Consideracions critiques que fern al Pia

aprovat

,
Que la zona industrial, que recull part de

-les intencions de la Corporaci6 Metropoli-
tana de crear «l'eix industrial del Barcelo

nes Nord» (on s'inclou les Guixeres i Po

mar), es injustificada, doncs ja hi ha prou

sol industrial en aquesta comarca, tant al

case urba com a les zones creades recent

ment. Caldria demostrar per part de l'Ad
ministraci6 (ajuntament inclosos) i de Is in

dustrials, que es possible no contaminar i

crear llocs de treball en les industries exis

tents i obrint les tancades. La rernodelacio
de la facana maritima es una arnplia zona

de la comarca on es podria demostrar tam

be aquesta mateixa voluntat.

Tres mil cine-cents habitatges de quali
tat, alguns d'ells encimbellats al tur6 de

Montigala (<<conjunt paisatgistic» recollit en

el «cataleg del patrimoni municipal», desem
bre del 1984) i ben a prop del segon cintu

r6. Qui els podra comprar?
A Badalona hi ha actualment sis mil ha

bitatges buits que, tot i aixo, no s'adjudiquen
pas als qui els necessiten. Cal tenir en compte
el decreixement demografic que te Badalo-

na a I'actualitat.
D'altra banda, lno caldria descongestio

nar de poblaci6 tota l'area metropolitana en

comptes de concentrar-hi mes 'gent?
La resta de sol el dediquen a pare

equipat. Barrejant entremig d'un escas ar

borat (que en el full informatiu de I'Ajun
tament habilment s'ha dibuixat mes fort per

tal que se'n vegi mes), pistes poliesportives
d'atletisme, de tennis ... , amb equipaments.

Nosaltres pensem que els equipaments
han d'estar a prop dels barris, en el seu in

terior. I que cal recuperar solars i edificis per

aquests usos.

EI recurs d'omar amb arb res la gran via

d'uni6 de barris i Badalona amb Santa Co

loma, no amaga prou be la via de contami

nacio de fums i so rolls que sera igualment
el Segon Cinturo; trossejaran i segregaran

aquest simulacre de pare i el pare de Sant

Jeroni de la Murtra.

En resum, el PIa aprovat fa creixer la ciu

tat en l'unic espai lliure, central i proper, la
conservaci6 del qual es del tot necessaria per

a millorar la qualitat de vida a la ciutat ara

existent.

Enfront a aquest Pia proposem:

Que de la mateixa forma que per al con

junt de l'area metropolitana (47.752 Has.)
s'ha posat ja en marxa el pare natural del
Collserola (6.500 Has.) i que en un futur pro
per tindra un total de (11.200 Has), nosa

tres ciutadans i ciutadanes de la comarca de

Badalona, Santa Coloma, Sant Adria.
Montgat i Tiana, amb un terri tori de 4.274

Has., atenent-nos fins i tot l'article 45 de la
Constitucio i d'acord amb les conclusions so

bre salvaguarda de Ia Natura: «Cal establir
tarnbe un sistema d'espais naturals propers
ales grans aglomeracions urbanes que, ul
tra els objectius de conservaci6 i millora del

medi rural, prevegin una gestio dirigida en

vers l'educaci6 ambiental i el gaudiment po-

pular. .. », exigim dels poders publicsmuni:'
cipals, metropolitans i autonomies l'anul.la
ci6 del PERI recentment aprovat i la posta
en rnarxa del Pare Natural de BatUoria
Montigah\ (130 Has.) que juntament amb el

pare natural de Sant Jeroni de la Murtra (195
Has) sera el primer pas per a eonstruir el fu-

-

tur pare natural de la serralada de Marina,
que als termes municipals esmentats els eo

rresponerr equitativament i com a minim

1.100 Has. de verds.

Crida a la poblacie

Reunits a Badalona el dia 3 de desembre

de 1986, fern una erida als ciutadans i ciu

tadanes, col.lectius, entitats, moviments i

partits, a mobilitzar-se, informant-se i par

ticipant en tots aquells actes que d'ara en

davant farem per tal d'aconseguir aquest ob

jectiu: «Montlgala-Batlloria, Pare Natural»

Entitats adherides fins ara: MCC, LCR, AL
ternativa Verda; Col.leetiu per al Desarma
ment i desnuclearitzaclo, Col.leetiu L'Orti- .

ga, Salut i Pau, Comisio Civiea de Badalo

na, Crida a la Solidaritat i ciutadans

independents ....

Aclariment

A l'article de la Crida publicat a l'edici6
de REVISTA DE BADALONA dels dies 9

i 12 de desembre, amb el titol de «La Crida

a la Solidaritat i Montigala», per un error

de composicio es va saltar una linia que deixa

el text mancat d'una part important del seu
contingut. A la segona columna, Iinia 6, on
diu: «I, aprofitant que ara hauria de pren
dre la decisi6 de comprar-los», hauria de dir:

«I, aprofitant que ara aquests terrenys son

propietat del Fons de Garanties, I'Ajunta
ment haurla de prendre la decislo de com

prar-los» .

CHOFERES DE BARCELONA
Proven�a, 173, pral.

°Tele'ono 253 40 05 (3 lineas)
08036 - BARCELONA

.

La millor garantia de tot conductor es esser associat del Montepio

-Detensa juridica per responsabilitat criminal
·Reclamaci6 de danys al vehicle

·Ajut a la familia, en cas de retirada del permis de conducci6
·Remolcament del vehicle, i altres serveis mutualistes

Per tal d'obtenir una mtormaclo rnes arnplia poden adrecar-se a la

deleqaclo de BADALONA:
carrer Alfons XII, 18, baixos - Tel. 384 32 46
Horari: de 18 a 20 hores (de diUuns a dijous)
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l.a cetebrecio .del Nadal ens recorda tot
el que mes estimem. .r-,

Per aixo, volem fer-"vos' erriber elnostre
desig de joia i de peu.

As"�SfA
OE BAOALONA·

45 ANYS.

108. ANIVERSARI D'EDICIONS BADALONINES, S.A.



Pisos de Protecclon Oflctal

c. Independencia, 65'
Badalona

. EMPLAZAMIENTO

INFORMACION Tel. 387 02 04 y 387 03·58
c/. Dr. Robert, n.s 8 - Badalona
Laborables de 8 a 2 y de 4 a.8.
Sabados de 11 a 2 :y de 5 a 8.
Festivos de 11 a 2 .

. Desean
a todos sus

. clientes

Fe/Ices ',llest",
'
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Comentari al cantle dels angels
Despres del relat del naixement de Jesus, LIuc narra l'aparicio

dels angels als pastors com a primers destinataris d'una «bona no

ticia, una alegria, que ho sera per a tot el poble». Es en aquest con
text que el tercer evangelista recull un himne que expressa el signi
ficat teologic del naixement de Jesus. EI text de l'himne diu aixi en
laversio grega:

«Doxa en hupsistois Theo
kai epi gues eirene en anthropois eudokias» (Lc 2,14)
(Gloria a Deu en el eel / i pau a la terra als homes,
que Ell tant estima)

,

1. La primera dificultat que ens trobem en estudiar aquest him
ne es la fixacio del text primitiu. En la transmissio dels manuscrits
s'observen algunes variants, la-mes important de les quaIs es refe
reix a la paraula eudokias que en alguns codexs apareix en nomina
tiu (eudokia). La primera forma es la mes segura (en genitiu), ja
que esta testitnoniada en la major part dels manuscrits grecs, en les

primeres versions llatines i en els primers Pares (lreneu, p.e.). En
canvi, la segona apareix en codexs secundaris i en alguns Pares pos- ,

teriors al segle IV.'
Una altra variant la trobem en la preposicio en abans d'anthro

pols, En algues testimonis es substituida per la conjugacio copula
tiva kai. Malgrat aixo, cal admetre com a mes probable en el text

originalla preposicio en. De fet, el kai vindria exigit per l'expressio
eudokia (en nominatiu), la qual ja he dit que es secundaria respecte
a la forma en genitiu. La inexistencia d'aquest kai en els manus
crits mes autoritzats desaconsellen, doncs, considerar-lo com per

tanyent al text original.
Finalmerit, senyalem que altres copistes han suprimit la prepo

sici6 en abansd'anthropols degut a lei dificultat que implica per a

la comprensio del cantic. El primer en (abans d'hupslstols) es cla
rament local; en canvi, abans d'anthropols te un sentit totalment
diferent. Es per aixo que alguns (p.e. Tacia, la Vulgata, Ireneu ... )
han optat per suprimir la preposicio en de la segona part de l'himne.

Acceptem doncs que les variants assenyalades no son consistents,
i d'acord amb la majoria de critics considerem la versio donada com

la mes segura. Pero, lva escriure LIuc aquest himne 0 el va trobar
en una tradicio anterior?

2. Hi ha qui pensa que LIuc
ya composar aquest himn:, .,. I ;\', I

"

igual que els altres que aparei- :
\. ; � ! :._

'/ �L
xen en els relats de Lc 1-2' (Be-

f",' I "I
- ';1'

nedictus, Magnificat, Nunc di- 'r v, ' _;.� /"

mittis). Pero d'altres hi veuen jn �,
'

a traves del text grec arribat a
�

nosaltres una composicio poe
tica d'origen semita.

Segons aquests, l'autor de
Lc 1-2 (no necessariament el
redactor de Lc) va' traduir , ,-

aquests himnes d'un text ori- \1

ginal hebreu 0 arameu, i des-
'

pres els va insertar en el seu re- (

lat.La rae d'aquesta hipotesi es \' �

fonarnenta en la construccio '�':�> "
fortament semititzant :

i'

j'd'aquests himnes. EI que es .

cert es que en el «Gloria» l'autor volia transmetre'ns la seva com

prensio del naixement de .Jesus. lQuin era el pensament del seu
autor?

3. Entrem ja en el comentari:
a) «Gloria a Deu». A l'Antic Testament la gloria es refereix a

Una manifestacio esplendorosa de Deu; la doxa (gloria) es un atri
but divi, pero tambe pot significar la lloanca que l'home tributa
a Deu, Aqui, en el cantic, expressa aquest ultirn sentit: es dona glo
ria a Deu pel naixement de Jesus.

'

b) Aquesta lloanca esta en relacio a la pau. El naixement de Je
sus te un doble efeCte: la gloria de Deu i la pau als homes. EI terme
«pam> s'ha d'{mtendre en un sentit biblic; mes que una pau dets ho
mes (en OPOSiclO 'a la guerra) significa la pau que portara el Mes
sies. En els textos profetics de l'Antic Testament s'anunciava el Mes
sies com ,a, «Princep de Pam> (Is 9,5; cfr. Mal 9,10) 0 que Ell ma

_t.eix, serh(-l!_�(lu(Mi9 5,14). Jesus es el M,essies que porta la pau

a la terra. La pau es aqui principalment fruit de la reconciliacio de
Deu amb els homes a traves del perdo dels pecats; la pau es oferta
de Deu als homes que tant estima.

c) Els destinataris de la pau son els homes «eudokias». lQue
significa aquesta expressio? En la versio de la Vulgata es tradueix
per «bona voluntat» (pax hominibus bonae voluntatis); aquesta tra
duccio restringeix la pau als homes que tenen bona voluntat en contra
dels qui no la tenen. Sembla, pero, que ho es aquest el sentit del
text. Es mes adient entendre eudokias com «benevolencia divina»:
la eudokia es de Deu envers l'home (i no ala inversa, com sembla
dir la versio de la Vulgata). Deu es qui te benevolencia als homes
i per aixo ve la pau sobre la terra. La pau ve a la terra perque Deu
estima els homes, tots els homes sense distincions.

4. Aquest es el sentit de l'himne, segons l'autor que el va escriu
reo Ell anunciava al mon el naixement de Jesus com la rnanifestacio
de l'amor de Deu als homes; aixo provoca la lloanca a Deu i signi
fica la pau sobre la terra. En la mentalitat de l'autor la pau es ja
una realitat que s'ha fet present en el naixement de Jesus, pero que
suposa tambe una invitacio a tots els homes, que han de viure se

gons aquesta Pau.

LLUis MARTiNEZ

Esglesia d� Badalona
OBLIDATS AVUI, MARGINATS DEMA?- Es el tema de re

flexio que proposa Caritas en ocasio del Nadal d'enguany. EI pro
per diumenge, dia 21 de desembre, a totes les esglesies es fara la

capta per Caritas diocesana.
Per Nadal celebrem que Deu no ha oblidat els homes; que a tra

ves de Jesus de Natzaret, el fill de Maria, Deu ha vingut a compar
tir la vida dels homes, les alegries i les seves tristeses i angoixes. Ca
rits ve a recordar-nos que si Deu no ens ha oblidat i en Jesucrist
s'ha fet germa nostre, podem nosaltres oblidar els germans que es

tan afeixugats per tants de problemes? El cap de familia sense fei
na, el malalt cronic, la dona sola amb els seus fills petits, l'infant
abandonat, l'avi que es mor poe a poe en la solitud del seu pis que
uio te cap condicio?

Caritas ens demana una ajuda generosa per fer front als pro

grames que te entre mans: les families en atur i sense subsidi, els
infants desvalguts, els avis, sense familia, que nomes cobren les ca
torze mil pessetes del FAS. Caritas tambe ens demana al prestacio
del nostre temps: fan falta moltes persones «voluntaries» per a col.la
borar, sobretot, en el projecte que Caritas vol portar a terme a Ba

dalona, amb dos-cents cinquanta avis necessitats d'ajuda. Es ne

cessiten vuitanta-cinc voluntaris!

Barca de Pere
III FORUM «HOME I EVANGELI».- Se celebrara els dies 21
i 22 de marc de 1987, a les LIars Mundet, de Barcelona. EI terna
central d'aquesta tercera convocatoria sera «Cridats a la fraternitat».

«EI Deu de la fraternitat (Que ens fonamenta?)>>, es el titol de
la primera ponencia, a carrec del teoleg valencia Joaquim Garcia
Roca. La segona ponencia, preparada pels convocants del Forum,
sera: «Junts, neixer a la fraternitat (;,Que cal Ier")», Antonia Cas

tellana, el bisme Alberto Iniesta, Lluis Magriihl i Jordi Vila-Abadal
participaran a la taula rodona entorn del tema: «Per que ens costa

tant ser germans?» La tarda del dissabte es dedicara a reunions de

reflexio i debat, per extreure'n tarnbe conclusions, sobre divers os

aspectes de la problematica del viure fraternalment (man rural, els
nous reptes de la immigracio, treball-atur, societat competitiva, edu
cacio, home-dona, esglesia: poder i testimoni, etc.).

EI programa complet del III Forum i la butlleta d'inscripcio po
dra recollir-se ala secretaria del Forum, ICESB, carrer d'Enric Gra-.
nados, 2 - 08007 - Barcelona, a partir del dia 2 de febrer. Tambe
ales delegacions del Forum constituides a cada diocesi de Catalu

nya i les Illes.
EI tema del I «Forum «Home i Evangeli», celebrat el gener del

1985, fou «LIiures al servei dels homes». EI II Forum, al qual as
sistiren mes de mil sis-cents cristians de tot Catalunya, se celebra
el febrer del 1986 amb el terna «Oberts al futur, constants en l'es

.peran�a». EI bisbe Pere Casaldaliga ha escrit des del Brasil: «Fa
be e1 Forum Home i Evangeli de tornar-se com una mena d'assem

r "1 d'esglesia oberta i d'ajudar a superar el desencis dels cristians».
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Els escrits·
destinats a aquesta seccto de RE
VISTA DE BADA,I;;."!JNA no han de so

.prepassar de t'extensto d'un tott me
canografiat a doble espai. Es impres
oittdtbte que siguin signats -encara
que es demani la seva inserci6 sota

oseudontm= i que hiconstt ettiomt
cili i el numero del Document d'lden
titat del seu autor, aixl com tembe el
seu numero de teteton.. En el cas
d'entitats o col.lectius heut« de

.

cons tar-hi el csrrec que ocupa, el se

gel/ de I'entitat 0 col.lectiu i el nume-.
ro del Document d'ldentitat del

signant. '.
-

,

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

mes, REVI$TA DE BADALONA es re

serva, en totsl els casas, la seva pu
btioecto Integra 0 el dret de resumir
les 0 extractar-Ies quan eix! ho con-

'skiert adient.

UN CLUB INFANTIL

«Rirnaia» es un club infantil que coLlabora
amb els pares en la tasca de formar les estudiants
a partir dels primers cursos de l'E.G.B. AlIi s'en
senya ales associades a omplir profitosament el
seu temps lliure. L'ambient d'estudi es una aju
da necessaria per desenvolupar en elles habits que
millorin la seva formaci6 intel.lectual. Les acti
vitats culturals, recreatives i esportives els oferei
xen I'oportunitat de divertir-se aprenent coses
noyes.

Les associades poden participar lliurement en
les activitats de formaci6 humana i doctrinal que
el club organitza, i els -dissabtes i en epoques de
vacances «Rimaia» organitza colonies, festivals,
sessions de cinema, cursos d'idiomes, visites cul
turals, excursions, etc.

Qui en vulgui mes informaci6 pot dirigir-se al
Club, carrer de Sant Pere, 52, telefon 3841805.

- RIMAIA

VOLEM MES INSTITUTS

De nou el Secretariat de Badalona s'ha dirigit
ales entitats i col.lectius que formen part de I'As
semblea de Badalona en Defensa de l'Escola PU
blica i la seva Qualitat, i els ha convocat a una

reuni6 per tal de debatre els problemes actuals que
te l'escola publica.

Un dels problemes que mes preocupen actual
ment aquest col.lectiu, que reuneix rnes de cin

quanta entitats, es la situaci6 en la qual es troba
l'Ensenyament Mitja.

Si l'inici de curs .passat va ser enormement con
flictiu en aquest cicle d'ensenyanca, no ho sera pas
menys el proxim curs si aquells que tenen la res-

. ponsabilitat i els mitjans segueixen amb la seva

actual actitud. AI deficit avui existent hem
d'afegir-hi pelproxim curs una demanda superior
a les sis-centes places.

Lamentablement, de nou es posa de manifest
el poe interes que te el nostre Govern Autonomic
per la millora de l'Escola Publica. Per altra ban
da, els nostres responsables municipals; obligats
pel pacte amb Convergencia, s'obliden de defen
sar els interessos de la majoria de la poblaci6, i
en lloc d'oferir places publiques suficients a tots

els joves que les sol.liciten, els castiguen cap un

nou barraquisme.

EI Secretariat de Badalona es dedicara molt

especialment a treballar per aconseguir de les auto
ritats responsables solucions als problemes que se

gueix patint l'Escola Publica, exigint mes escoles
i oposant-se al barraquisme. Pel proxirn curs, en

concret, es precis que un nou Institut, ubicat a LIe

fia, entri en funcionament.
L'Institut que es construira al barri del Raval

(Solar de Pedragosa) no es suficient per a aten
dre les demandes que aniran en augment cada any.

Aquest, pero, no es l'unic problema. Tal com
recull el Document elaborat pel Secretariat, estern
lluny d 'una Ensenyanca Publica de Qualitat a

l'abast de tothom.- PERE JESUS FERNAN

DEZ, Membre del Secretariat de I'Assemblea de
Badalona en defensa de l'Escola Publica i la seva

Qualitat.

NO, SENYOR ALCALDE!
EI dia 15 d'abril vem celebrar una reunio, en

tre la Junta de I' Associaci6 de Veins de Sant Crist

de Can cabanyes, l'alcalde i el conseller de la zo

na. L'entrevista es va dur a terme a petici6 nos-

_tra i el motiu era tractar de solucionar, per la via

del dialeg i l'enteniment, els problemes del noste
barrio La nostra finalitat era d'acabar amb el eli

ma de lluita frontal que llavors existia entre nos

latres i l'Ajuntament, a consequencia de la nos

tra postura davant de la puja desmesurada de la

contribuci6 i d'altres impostos; Aquest enfronta
ment ens va fer decidir de no participar en la cam

panya de Reis que es realitza des de fa anys a Ba

dalona i en la qual sempre haviem col.laborat.

En aquella reuni6, i ja de bon cornencament,
l'alcalde ens va tractar d'analfabets i altres coses

meso Tots vem comprendre .que en aquestes pa
rauleshi havia una provocaci6, en la qualper pru
dencia vem intentar de no caure perque pensavem
que no era benefici6s pel nostre barrio En aquella
reuni6, i malgrat allo que se'ns havia dit, vem trac

tar d'aconseguir coses concretes, intentant com

prometre'l, pero nomes vem obtenir per resposta
que s'interessaria per tot allo que li expossavem
i que donaria les instruccions ales diferents arees

municipals perque les solucionesson tan aviat com

fos possible, donant-nos un termini de quinze dies

en algunes qiiestions.
El temes que vem tractar van ser: Zona espor

tiva, local dels joves, vigilancia, camp de futbol

i escola especial, placa ColI i Pujol, Rambla de

Sant Joan, zones verdes, grup d'atletisme, ban
da de musica, TUSA, manteniment del local de
l'Associaci6 de Veins, etc.

Passats uns quants mesos d'aquella reuni6, i
veient que gairebe tot segueix igual, hem arribat

ala conclusi6 que allo que en vem treure, va ser

ben poca cosa.

Nosaltres vem assistir a la reuni6 de bona fe,
pero sembla que anar d'aquesta manera es anar

de babaus, per que en tot aquest temps hem anat

darrera dels diferents responsables, i dialogant
hem intentat que les coses es solucionessin. Pero

esta dar que ainb aquest alcalde no es pot anar

d'aquesta manera.

Tot i aixi, no ens sap greu haver celebrat la

reuni6 ambl'alcalde i el conseller del nostre dis-.

tricte. Tots pensavem que haviem de provar pel
be del barri, i tambe perque alguns membres de

la Junta que defensaven el dialeg veiessin que

aquest es impossible. d'existir amb el nostre

Ajuntament.
Avui tots estem convencuts que cal pressionar

per aconseguir les millores del nostre barri, i si els
problemes no son aviat solucionats ens veurem en

l'obligacio moral d'enfrontar-nos amb tots aquells
que no volen 0 no tenen cap mena de capacitat
per a solucionar-los en el nostre barrio

La Junta de l' Associaci6 de Vems de Sant Crist

de Can. cabanyes creu que es quasi impossible que
es solucionin els problemes del nostre barri i els

dels altres, donada la incapacitat dels resposan
bles de I'Ajuntament, i principalment de l'alcal
de, que es creu posseidor de la veritat i de la ra6.
Aixi ho demostren les seves tan repetides frases:
«A qui no Ii agradi que esperi les proximes elec
cions i voti uns altres» 0 «jo rep resento tots.els
ciutadans de Badalona, perque per aixo m'han

votat».- La Junta de I'A.V. Sant Crist de Can

Caban yes
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El CARRER DEL GENERAL
MORAGUES

Aquesta Delegacio, que en el seu dia va sol.li
citar de I'Ajuntament de la nostra ciutat que es

concedis la nominacio d'un carrer 0 placa en ho
menatgede l'heroi catala, general Moragues, s'ha
vist sobtada per la inesperada concessio del no-
.menament, situant-lo nogensmenys que en el llin
dar de Santa Coloina, a l'extraradi de la Badalo
na secular i mil.lenaria, que fou tambe part
d'aquella inoblidable gesta del 1714, en un lIoc que
ben poe rememoraria, ben segur, el seu veinatge,
mentre que l'oblit fora de lIosa que taparia allo,
pel que sembla, no hi ha massa. interes en re
marcar.

Des d'aquesta Delegacio es va proposar que
s'assignes la rrominaci6 al passatge de La Plana,
que no es pas massa mes curt que el «tros» que
representa el carrer ara assignat -CircumvaUa
cio, entre' el de Pail Piferrer i l'avinguda de
Caritg-, pero molt mes adient, ja que esta situat
just al darrera del Memorial de I'll de Setembre,
a la Placa de La Plana, la qual cosa permet que,
en tal dia, Festa, Nacional de Catalunya, en un ma

teix acte. es pogues retre cornu homenatge.
Altrament, aquest passatge no te cap nom que

sigui representatiu de ningu concret, i tambe ofe
reix la possibilitatde poder ubicar la placa d'ho
menatge en un lIoc on es de creure que no hi hau
ria oposicio, com es la paret del Pave1I6 de pro
pietat municipal.

Aquesta placa l'ofereix aquesta Delegacio
d 'Omnium Cultural, ambla seguretat que fora
digna d'aquell al qual seria dedicada i de la nos

tra ciutat, com es costum en els nostres actes.
Esperem, dories, que.atenent l'escrit que hem

dirigit a l'Il.lm. senyolAlcalde, expressant con.

cretament tot el que.fern avinent, es reconsideri
la proposta iriiciati �,�s valori, com cal, la figura
heroica, d' aquell que volem homenatj ar, com a

catalans sincersisencers que som, el general Mo
ragues, prenent la.deguda consideracio d'aixo que
al.leguem, per assignar-li un lloc mes adient per
a recordar-lo que el que al present s'ha proposat.
-JOAN 'CASELLAS I SOLER, president de la
Delegaci6 de Badalona d'Omnium Cultural

Subscriviu-vos a

REVISTA DE BADALONA
la rebreu puntualment a casa

nomes cal trucar a1 telefon 389 41 58

BADALONA, TEVA 1. •••••
'

Tota propaganda es poca per anar mentalit
zant la gent sobre la neteja de les ciutats, a fi que
a poe a poe es pugui aconseguir que tots visquem
d'una forma mes humana i agradable.

Ningu no te dret a tirar ni un trist paper al car
rer, pero "hi ha prou papereres per la gent que
no vulgui guardar-se res ales butxaques? Cree que

a Badalona n'hi haurien d'haver unes quantes mes,
Sobre la restaura cio de les facanes, es un al

tre punt a tenir en compte, perque quan hi ha un
veinat que te un «pub» 0 qualsevol local similar
a la vora, amb una clientela poe responsable que
s'orina, vomita, etc. per les parets i portes dels
veins, com es el cas del carrer de Francese Planas
i Casals, que continuament s'hi troba, "qui es el
que s'atreveix a restaurar res, i quines mides hi
ha per evitar-ho? -ROSA COROMINAS

EI fet que ens trobem sovint amb fal
tes d'ortografia a final de ratlla a causa

dela incorrecta separacio de les lletres
d'una paraula, motiva que un dia parles
sim d'aquesta questio. Cal que conti- '

nuem parlant-ne perque van quedar co-
ses per dir.

.

Cal tenir present, sobretot, que mai
no hem de separar una frase pel lloc de
l'apostrof. Recordem els casos mes fre
quents d'apostrof: s'apostrofen els arti
cles el i la i la preposicie de davant de
mots comencats en vocal 0 b (I'anell
d'or), i el pronom feble davant d'un verb
comencat eli vocal 0 darrera d'un verb
acabat en vocal (m'escolten, espera't). En

, perdre la vocal, l'element que s'apostro
fa s'uneix foneticament a la vocal inicial
o final del mot vei i forma una mateixa
sil.laba amb aquesta vocal; no podem,
doncs, separar els elements de que cons
ta aquesta sil.laba i, per tant, no deixa
rem mai l'element apostrofat a final de
ratlla, sino que l' escriurem sempre al cos
tat de la primera sil.Iaba del mot vei (I'a
nell, m'es-col-ten); i en el cas d'un verb
en imperatiu que porti darrera un pro
nom apostrofat, tampoc no separarem el
pronom i el posarem a cornencament de
la ratlla segiient, sino que l'escriurem al
costat de l'ultima sil.laba del verb (es-pe
ra't).

Tambe cal tenir en compte els finals
de ratlla pel que fa a la puntuacio. Quan
acabem la ratlla amb un periode que ha
d'anar separat de la resta de l'oracio amb

Questions de lJeriguatge

L'apostrof i la puntuacio en el canvi
de ratlla

una coma, cal posar aquesta coma al fi
nal de la ratlla i no al comencament de
la ratlla segiient (ex.: Tot i haver-Io vist
tantes vegades, / no el.reconegue), Tam
poe no hem de posar els dos punts (:) i
el punt i coma (;) a cornencament de rat
lla, sino sempre al final (ex: Va passar
el que haviem imaginat: / aquell home
s' aixeca i sorti de la sala) (Estava molt
cansada; / tot i aixo, va voler
acompanyar-lo).

En canvi, si es tracta de cometes
(<< ...») 0 de guions (- ... -), tinguem pre
sent que aquests signes no es poden se

parar de la frase que va entre cometes 0

entre guions. Aixi doncs, quan hagim de
comencar una ratlla amb una frase en
tre cometes 0 entre guions, mai no posa
rem les cometes 0 el guio al final de la
ratlla anterior, sino a comencament de
ratlla, precedint la primera paraula de la
frase; aixi mateix, si la frase entre come
tes 0 entre guions s'acaba a final de rat
lla, posarem les cometes 0 el guio al cos
tat de l'ultim mot, tancant la frase (ex:
La mare m'ha dit: / «Emporta't el pa
raigua», / pero no n'he fet cas) (10 crec
/ =-mes ben dit, temo- / que aixo s'aca-
bara malament). '

Nota: Les linies verticals dels exem

pIes de puntuacio indiquen ellloc per on
es pot fer el canvi de ratlla.

Cuando eoo$idere que lapuhlieidades neee$atis,no$olrq$ $e /a hatemo$ elee/iva Equipo� Tel. 203·21·50

DEPARTAMENT DE CULTURA
CATALANA DEL CIC



'·76': =:ECONOMIA I TREBALL

«Un repte ·per al futur �e
Badalona ... »

. La Jornada «Economia i Treball», que
tingue Hoc el passatdia 12 al Museu Muni

cipal, dona ocasi6 a diversos economistes i
d'altres espcialistes en temes d'economia, de
presentar diferents ponencies de les quaIs
REVISTA DE BADALONA ja n 'ha parlat
amb anterioritat. D'entre totes voldriem es

collir la que es centra de forma prioritaria
en la nostra ciutat: «Un repte per al futur

de Badalona com a ciutat: la recemposlelo
de la funclonalitat economlca», que ana a

carrec de Jaume Argerich, col.laborador des
de 1986 de la societatmunicipal «Reactiva
ci6 Badalona, S.A. (REBASA)>>.

Despres d'analitzar la manca de dispo
nibilitat de sol industrial a Badalona, Arge

-, rich constata que «es produeix una doble

perdua, la de les empreses badalonines mes

dinamiques, que es traslladen fora del Mu-
-

nicipi, i la de les oportunitats que represen
taven les noves empreses que vollen ins
tal.lar-se. Aquesta perdua de substancia i de

patrimoni s'amplia amb la crisi econemica

que fa desaparelxer una altra part important
del nostre teixit industrial, algunes empre
ses absolutament obsoletes pere tambe d'al

tres, que en condicions normals d'ajuts i cre
dit haurien pogut modernitzar-se i
sobreviure» .

«Una gran disminucio dels lIocs de tre

ball, sobretot a la industria i a la construe

cio» s6n les conseqiiencies del proces esmen

tat anteriorment. La ponencia assenyala que
en un parell de decades «Badalona passa
d'atraure treballadors a ocupar: nomes un

vint-i-set per cent, aproximadament, de la
seva poblacio laboral, situacio absolutament
atipica i sense precendents a cap ciutat euro

pea, que nomes s'explica si considerem que
una gran part de la ciutat funciona, de fet,
com a barri-dormitori de Barcelona».

Dels actius mes importants que encara te
la nostra ciutat es citen els segiients: «EI grup
de mes de dues-centes empreses exportado
res, la diversifjcacio de lIurs activitats, una
base economica que supera lIargament la
«massa critica» necessaria i valors com un

nivell tecnoleglc intermedi i la llarga tradi-

· EI Consell de Ministres

prorroga la' ZUR :
·

EI Govern central va decidir, a ladarre-
ra reuni6 del Consell de Ministres, prorro-

·

gar per duvuit mesos mes la durada dels ajuts
que es derivin de les Zones d'Urgent Rein
dustrialitzaci6 de Barcelona, que compren
vint-i-dos municipis, entre els quaIs hi ha .
Badalona.

\

EI Consell Economic i Social de Dada- .
lona va sol.licitar fa alguns mesos que es per
llongues el periode inicial establert per la
ZUR. En un principi estava prevista una du-
rada de divuit mesos.

.

La Zur catalana es crea l'any passat ides
de llavors ha aglutinat un gran volum d'in-

, versions, malgrat que ocupa el segon lloc pel
que fa-a subvencions concedides, despres de
la madrilenya. Els ajuts -que segons el de

cret de creaci6 podrien arribar fins el trenta

per cent de la inversi6 total- van fer possi
ble reaitzar una inversi6 global de 33.171 mi

lions de pessetes i la creaci6 de 2.820 Hoes

de treball.
Les Zones d'Urgent Reindustrialitzaci6

es van crear amb la finalitat de fomentar les
iniciatives que comportessin nous llocs de
treball ales localitats afectades per la recon
versi6 i pels efectes de la crisi.- J.U.

cio economics i industrial que posslbiliten
un nou rellaneament economic». Dins del

capitol «Els escenaris previsibles entre els

anys 1992 i 2000», s'anuncia per a Badalo
na una evoluci6 demografica «com a d'al
tres poblacions altament densificades iamb
problemes d'ocupaele, contitlUarila perdua
d'habitants ja encetada els anys vuitanta;
I'amplitud d'aquesta perdua en funcio, prin ..

cipalment, de la continultat 0 de la millora
de les condicions soeio-econemtques
laborals» .

El nivell d'intercanvis de Badalona amb

Europa es superior al promig de Catalunya,
segons afirma Argerich, per la qual cosa afe
geix que la ciutat «participara fortament en
les consequencies economlques del proces
d'Integraclo en curs» (referint-se a la CEE).

Objectius aoys 2000

L'autor de.Ia ponencia considera que
s'haurien de fixar com a objectius basics, de Eleccions sindicals a
cara a l'any 2000, «I 'increment gradual dels ,.' "

treballadors ocupats a Badalona, de forma � Ajuntament .

.

.

que es passi del vint-I-set per cent actuarir
--

Pefahir, dijous, dia 18, era previst de fer'
cinquanta per cent de la peblacie aetiva», les eleccions sindicals a la Casa Gran. Uns

almateix temps que «reduir paral.lelament dies abans la secci6 sindical de CC.OO, ma-

I'atur, en particular el juvenil, fins a un per- joritaria en el COI?ite de Perso�al, va ad��-
centatge no superior al quinze per cent». car un escrit als carrecs de confianca politi-

Entre les propostes mes engrescadores hi ca, per mitja del qual demanava de no par-

figuren fa creaci6 d'un centre de Negocis ticipar ales votacions, en contra del que la

promogut per I'Ajuntament i les Corpora- Junta Electoral havia decidit.

cions Economiques locals, dotat d'un local L'escrit de CC.OO deixa dar que no con-

que cobris les necessitats actuals i futures de sidera traballadors els membres de l'esmen-

I'economia local; un Institut de Tecnologia tat col.lectiu, composat per una trentena de

Aplicada destinat a fomentar la formaci6 persones. per aquest motiu, _i apel.�ant � «la

cientifica i tecnologica i a establir lligams en- seva ra6 i etica» demana que s'abstmgum de

tre les empreses, i els Centres d'Investigaci6 participar.
i Laboratoris Universitaris. EI contingut de la carta ha creat un cert

Aquest es, molt en sintesi, un treball fruit descontentament entre algunes persones, les
de la reflexi6 i analisi detingudes que ence- . quais vari fer referencia ales anteriors elec-

ta qiiestions poe tractades quan es parla de cions sindicals en les que participa toth�I?
la situaci6 economica actual de Badalona. que va voler-ho, sense que CC.OO envies

cap escrit en aquella ocasi6. Fa quatre anys

que a la ciutat governaven eI'PSUC i el P�C
JOAQUIMA UTRERA en coalici6.- J.U.

�es . lleSea unaa
fd�ces �avi(labes
., .-

y un prcspero ano nueuo..
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Curiositats de )'IRPF

Un conegut que va llegir l'article en el

qual parlava de la progressivitat de l'impost
sobre la renda, va preguntar-me com era

possible que la progressivitat fos mes forta

per aquelles persones que menys guanyaven.
-10 comprenc que es una total i absoluta con

tradiccio amb el seu ideari (tenen realment
ideari? 0 nomes es la conservacio del po
der?), pen) ja ens tenen acostumats ales se-

- yes piruetes (una de les mes famoses va ser

la de l'OTAN.No tan coneguda, pero Deu
n'hi do, es la de la televisio privada, que ha
via de ser una realitat abans d'acabar la pas
sada legislatura i ja veuen, d'aquest tema po
dem dir que el mes calent es a l'aiguera).

No pretenc exclamar-me (estic ja curat

d'espants). Vull nomes divulgar comporta
ments 0 actituds politiques que tenen una

vessant economica absolutament incoherent
amb allo que despres 0 abans es predica.

Un aspecte poe conegut de l'lmpost so
bre la Renda es el de les retribucions en es

pecie. I que es aixo? Son moltes coses. Pot
ser l'us gratuit d'un cotxe per part d'un em

pleat (pormalIl!ent d'un nivell alt) 0 be (i
aquestes an cas mes frequent) l'utilitzacio
gratuita de vivenda. Gratuita no es la parau
la mes adient. Ningu no dona res si no es
a canvi d'alguna cosa, i es aqui on jo vull
arribar.

La forta pressio fiscal (que porta cami
de batre �l record, segons el professor Fuen
tes Quintana, durant l'any 1987) fa que

s'aprofitin per moltes persones els forats le

gals per pagar menys impostos.
Un d'aquests forats legals es l'anomenat

us gratuit 0 no tan gratuit de la vivenda.
Com sempre, i per poder-ho entendre mi

llor, posare un exemple. Voste pacta amb la
seva empresa un sou anual de 3.600.000 pes
setes, i arriba a l'acord que en cobrara
3.000.000 en efectiu i la resta li pagara l'em
presa llogant tin pis amb un lloguer anual
de 600.000 pessetes. Potser vostes creuen que
tant es cobrar 3.600.000 pessetes que
3.000.000 mes les 600.000 pessetes que vos

te «s'estalvia» de l'import deilloguer. De fet
hauria de ser aixi, pero no ho es. Les 600.000

pessetes es converteixen, per obra i gracia de
l'article 43 del Reglament de l'IRPF, en el
deu per cent de les altres retribucions (el deu
per cent dels 3.000.000 de pessetes), concre
tament en 300.000 pessetes. Quines repercus
sions te aixo? Imaginem dues persones que
cobren el mateix (3.600.000 pessetes), pero
una les cobra «trinco, trinco» i l'altra cobra
nomes tres milions mes el lloguer del pis que
li paga l'empresa. Quines quantitats hauran
de pagar quan facin la seva declaracio de
renda? Li ho dire. La del «trinco, trinco»,
haura de pagar 912.600 pessetes. L'altra,
793.140 pessetes. Una diferencia certament

important i perfectament legal.
Per que es mante aquesta desigualtat?

.

Perque afecta nomes un nombre reduit de

persones en comparacio amb el total de de

clarants de l'import. EI dia que als conve

nis col.lectius es 'pacti aquest tipus de paga
ment en especie, veuran vostes com ho tro-

-baran una font d'injusticies, i no ho per-
metran.

'

Recorden vostes les 10.000 pessetes que

podiern deduir abans en concepte de despe
ses de malaltia i d'altres, sense haver de jus
tificar a qui les haviem pagat? Tothom ho

recorda.

Li explicare la historia d'aquestes pesse
tes. En principi, Hisenda, deia que eren

10.000 pessetes per familia. Un contribuent
va dir que no, que eren 10.000 pessetes per
cada membre de la unitat familiar. Final

ment el Tribunal Suprem, en sentencia del

7 0 el 9 de juliol de 1984 (no recordo el dia

concret), va dir que eren 10.000 pessetes per
cada membre de la familia que tingues in
gressos. Si la casa on voste i la seva familia

viu esta a nom del matrimoni, la seva dona

ja te ingressos i ja podia voste deduir-se
20.000 pessetes per aquest concepte.

La data de la sentencia ja es molt curio-
. sa. Justament sis 0 set dies despres d'acabar
el termini de presentacio de la declaracio de

renda de 1983. La justicia es independent,
pero no es tonta. Si ho fan dos mesos abans

i ho comuniquen de manera adecuada, es

evident que Hisenda deixa d'ingressar unes
quantitats elevades de diners.

Legalment podriem haver cobrat els di
ners de les quantitats que vein pagar de mes

per aquest concepte l'any 1983 i els anteriors.

Que haviem de fer? Uns tramits massa em

bolicats, i Hisenda, a mes ames, deixava
caure la noticia que serien revisades les de

claracions de renda (Una mica com en els

veIls temps. EI que voti «no» ha d'anar a la

caserna de la Guardia Civil a buscar la pa-

pereta) de totes aquelles persones que dema
nessin la devolucio.

- Pero la historia continua com en els con
tes, i ara llegeixo que esperen recaptar dels
defraudadors (aixi ho diuen) 270.000 milions
de pessetes durant l'any 1986 0 el1987 (no
ho se exactament).

La reaccio logica es estar totalment
d'acord i felicitar el govern perque son unes

xifres elevades. Tot allo que no paguen els
altres que fan trampes, ho hem de pagar els
que no les fern. Jo conec de moment dues
persones que van rebre una notificacio d'Hi
senda petque la seva declaracio estava ma

lament. Saben de quin any era la declaracio?
Del 1984. Les dels anys 1983 i anteriors, com
que es molt probable que ens hagin de tor
nar diners si la nostra dona 0 els nostres fills
tenen ingressos, no les miren.

Si volguessin ser justos haurien de mirar
tots els anys no prescrits, i la xifra final a
pagar 0 a cobrar es el que haurem defrau
dat a Hisenda 0 que Hisenda ens ha defrau
dat a nosaltres. Pero aixo no es una bona
noticia. Si els 270.000 milions de pessetes de
frau fiscal es redueixen a 2.000 (per dir una
quantitat), mes aviat fara riure.

Apliquen, doncs, la llei de l'embut.
Volen saber una altra curiositat? Si vos

te compra una casa, rnillor dit, una viven
da, la desgravacio per inversions es del dis
set per cent (haurem de mirar com queda
l'any 1987)� En canvi, si voste compra un

quadre (per exemple) inscrit al «Registro Ge
neral de Bienes de Interes Cultural», la des

gravacio es del vint per cent.
De totes maneres no se perque em quei

xo. Eis quadres aquests els comprem els tre
balladors, i comprant quadres d'aquests ti
pus es com reduirem l'atur. Fent vivendes,
no.

Si ho fan perque riguem, riurem, pero
gracia no ens en fa gaire.

EDUARD LOPEZ I RODRIGUEZ·

MODE PIEL

RIBAS I -PERDIGO, 31
PROP DEL CARRER DEL MAR

BADALONA

\
Saluda als seus distingits

clients, i Ii piau de comunicar-Ios
hi que tenim ja a la venda les nos

Ires noves col.leccions en totes les
diferents gammes de pelf.

Esperem, doncs, comptar amb
la seva molt estimable visita.

Atentament,

MODE PIEL
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ORIENTATIVI\. I.

QOestiollari A "�
Mira les escenes 'del programa d'a�al�a4io ,1 a la TV, escolta les preguntes 0 les

frases Introductcfies i tria la resposta mes adequada a cada situacio,

T IJ/'
. I

I
1. (En un despajx'l lndicar'la resposta It. (AI bar} Escolta i completa la fra-

adequada:

t.
\ 1\

1
t

se: «Impossible.... ».

a. No, no h! eS'1 (� "a. Comenca massa d'hora.
b. No, no n hi h . b. Comenca massa tard.
c. No, no hi esta. c. Ja ha cornencat.
d. No. no esta. d. Comenca d'aqul a una hora.

2. (Parlant per Ull porter automatic)
{_Que Ii pregunten al noi?

/ a. P�IP es?
b. Quin hi ha? . I
c.' (Q�i,A,i ha? ,

d( �:i �i va-? I r
. 3. (Parf�ni pelltl �lefon) {_Quin mime

ro ha dit? \'
a. 30246 7B.
b. 3024578.
c. 3024568.
d. 3024658.

4. (AI barr Escolta i completa la Ira
se: .Ara te les presento. Mireu ... »

a. Els presento un amic meu.

b. Us presento un amic meu.

c. Li presento un amic meu.

c. Us presento uns amics meus.

5. (AI restaurant) Escolta i completa
la frase:

Aquesta noia es ...

a. La Hila del Sr. Julia.
b. La millor c1ienta del Sr. JLilia.

c. La dona del Sr. Julia.
d. La nora del Sr. Julia.

6. (AI repla de I'escala) Escolta icon'
testa: A quin pis viu en Carles Velat?

a. A12n. la.
b. Allr. 2a.
c. Allr. 1a.
d. A12n. 2a.

7. (AI· bar) Escolta la prequnta i tria
la resposta adequada:

a. Davant seu.
b. Darrere seu.

c. A la seva dreta.
d. A la seva esquerra.

8. (AI carrer) Escolta i tria el rellotge
que indica I'hora que es:

a. b. c. '

G.GG8

10. (Escolta i respon) {_Que fa la Ma
riona ales 8?

'

11, (Es troben dos amics) Escolta i

marca els dies amb una creu:

{_Quins dies va a c1asse?

dl. dt. 'de. d]. dv. ds. dg.
0000000

12. (AI forn) Escolta i tria lao resposta
adequada:

De farina ...

a. No en queda cap.
b. No en queda gens.
c. No en queda gaire.
d. No queda res.

13. (A la botiga) {_Quant en vol, de

pernil dole?
b

''';�'.. ,,: .. :

.

......

�;.::

QOestionari B

Llegeix les preguntes segiients i tria la resposta mes indicada en cada cas.

1. -Aquell nen es el fill de la meua

germana». EI que esta en cursiva

es pod ria substituir per:

a. EI meu nebot.
b. La meva neboda.
c. El meu net.
d. La meva neta,

2, Segons el retail de cartellera ad

junt, a quina hora comenca la

pellicula a la funcio de la nit?

IAVOY. (Tel. 2111 37 7e. P...

..10 de Orkl .. ae), Tard.
continua a lei 4.46. Nit, a lee

10.30. EXClUSIVA A 8AfiCE·
LONA.•TIEMPOS MOUER
NOSo. PeI·lleul.: 5.00. 6.•5.
a.3O 110.46. AQI•.

a, A un quart d'onze,
b. A tres quarts d'onze,
c. A tres quarts de deli.
d. A dos quarts d'onze.

3. Vols saber l'horari de sortida d'un
tren: per aixo preguntes: «A
hora surt?

a. Que.
b. Quina.
c. Qual.
d, Quan.

4. L'esmorzar es fa ...

a. Al rnati,
b. Al migdia.
c. A la tarda.
d. Al vespre.

5. «Havent sopat, .. . .
. no sortim

de casas. Que hi falta?

a. Sernpre.
b. Res .

c. Mai.
d. Cada dia.

6. Quina seria la resposta correcta a

la pregunta: «Caries, vas cap a

casa? Si... Vaig».

a. En.
b. Hi.
c. Em.
d. -

7. .E.s mestre, perc ....... de pages».
Que hi falta?

"'

..

a. Fas.
b. Fa.
c. Fan.
d. Faig.

8. -Nosaltres estudiants-. Que
hi falta?

a. Soc.
b. Son.
c. Som ..
d. Ets.

9. Completa la pregunta seguent: cGI
voste, els tomaquets, ?,..

a. Com els vols.
b. Com les vol.
c. Com els vol.
d. Com les vols.

10. Llegeix aquest anunci.
El que es busca es:

DEIIA.DES

a. Mitjans per a una resldencia.
b. Productes de gran consum.

c. Un establirnent alimentari.
d. Uri venedor de queviures.

11. .Et fa }es ......... l'adreca t, ........Quina
paraula hi falta?

a. Seguir.
b. Arreglar.
c. Tancar.
d. Anotar.

12. «He comprat una joguina ales
meues filles». Substitueix el que
esta en cursiva:

.. he comprat una joguina».

a, Se les.
b. Eis.
c. Les.
d. Li.

13. Arribes a una festa tan d'hora que
ets iii primer, T'has d'esperar per-

que encara no hi ha .

a, Cap.
b. Res.
c. Ninqti.
d. Algu.

. 14. Et demanen que traginis un moble
molt pesat. Ho proves i t'adones

que no pots sol. Et disculpes i dius:
.Ho sento, no ... ».

a. Pot.
b. Podo.
c. Pujo.
d. Puc.

15. Completa la frase:
«No m'agrada aquell noi. No es .....

.. ... sirnpatics.

a, Cap.
b. Res.
c. Gens.
d. Force.

d

,::;.:.-

.
;':�. ��

•

14. (En un sopar) Escolta i completa
la resposta:

xampany.
a. M'estirno meso

b. M'estirno.
c. Estimo mes.
d. Estimo rnes be.

15 .. (A l'babitacio de l'hotel) Escolta i

contests: Que hi ha a l'armari?

d. a. No hi ha res,

b. No n'hi ha.
C. No n'hi ha cap.
d. No n'hi ha gens.

PREMSA: Autoaprenents: La Vanguardia. El Peri6dico, El Pars, Dian de Girona, Segre, La Manana, Dian de Tarraqona, Lecturas, El Vigra,
Dian de Vilanova, Sport, Mundo Deportivo, Aqui, Claxon, Espais- 7, Catalunya Sud. Aules multimedia: Avui, Punt Diari, Regi6 7, El 9 Nou, El

M6n,.Ausona, Hora Nova, Revista de Badalona. TELEVISIO: TV·3: dilluns, 16 h. (Nivell 2h--divendres, 18.35 h. (Nvl); 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,

Ra�io Ponent, Radio Olot, Radio Terrassa, Radio Matar6, emissores municipals i altres emissores privades de Catalunya.

Departament de Cu/tura m Direcci6 General
de Ia Genera/itat de Cata/unya W de Politica Linguistica

t
.1
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,lIn' Pie en familia
,

Nemes cine minuts va durar la sessio ex
traordinaria del PIe municipal, que es va ce
lebrar dilluns passat a la Casa de la Vila. En
total hi havia dotze consellers, incluint-hi
l'alcalde, d'un total de vint-i-set que son. En
varern comptar un d'Alianca Popular, un de
Convergencia i Unio, dos del PSUC i set del
PSC, a mes de l'alcalde, Joan Blanch, que
presidia la sessio: tambe hi havia tres perio
distes i un ordenanca i ningu ales cadires
destinades al public. En definitiva, una ses
sio en familia.

Amb els vots en contra del PSUC i
d'Alianca Popular es va aprovar la concer
tacio d'un prestec amb el Bane de Credit Lo
cal d'Espanya, per valor de tres-cents un mi
lions de pessetes. EI conseller d'Hisenda, En
ric Flo, va dir que es tracta d'un prestec que
el PIa municipal ja havia acordat de dema
nar, i que son diners del pressupost general.

Tarnbe es va acordar incrementar, habi
Ii tar -i suplementar partides del Pressupost
general, amb el vot en contra del PSUC, que
no considera encertat cornencar a fer aques
tes variacions en diferents partides del Pres
supost, per molt ajustat que s'hagi elaborat.

En el capitol d'Urbanisme es va adjudi
car la construccio de I'edifici destinat al
Preescolar Floch i Torres, per un import de
25.740.000 pessetes.

Finalment, i degut ales festes de Nadal,
la Corporacio Metropolitana va acordar que
la sessio ordinaria de cada mes, en Hoc de
fer-se el darrer divendres, dia 26 festa de
Sant Esteve i en plenes vacances de Nadal,
es fara el dimarts, dia 23, a migdia. -J.M.

:t:r.EXTRA NADAL 1986 CASA DE LA VILA

'LUXE
?
•

Sessle de la Comlsslo de Govern

Quatre milions per la campanya
de Nadal

Divendres darrer, a ultima hora del mati, es va reunir la Comlssio de Govern municipal
per tal de celebrar la seva sessie ordinaria de cada setmana. Segons I'ordre del diade la
eoavecatona oficial que va ser repartida, s'hi van tractar, entre d'altres, aquestes qiiestions:

AREA DE SEGURETAT CIUTADANA
I PROTECCIO CIVIL

carrec que Ii ha estat aplicat sobre les taxes
dimanants d'una llicencia d'obres.

Estimar el desestiment formulat per Joan
Josep Martinez i Martinez de la sol.licitud
de llicencia que va formular per fer obres a
la finca numero 14 del carrer de
Roncesvalles.

Ordenar a Joan Miquel Leon i Sanchez,
que en el termini d'un mes restauri la reali
tat fisica alterada al numero 175 del carrer
de la Mare de Deii de Lorda, amb adverten
cia d'execuci6 forcosa subsidiaria, en cas

d'incompliment.

o o

o
* * *. * * * * * * * * * * * * * * *. * * *

o

PODRA AGUANTAR EL
ESTAR INFORMATITZAT

o

o

Si aix! he pens�, el seu futur I TRUQUINS I
i el del seu negoci peril len ! ! I GAUDEXI DE
RIGUI, RIGUI •••• I �A NOSTRA
malauradamen demagc�rgia. I EXPERIENCIA (10)0ANVS

1975 0

,
.l985. 0

ESCOLLIT SOLS 2 HARQUES ( PERO DE PRIHERA ) PER DONAR-L.I
Il.'i.!i;·-"_'�SEGURETAT A VOSTE I PER HANTENIR EL NOSTRE PRESTIGI.

�.1
'

•

CONTA
FACT
STOCK
TEXT

•

o

o

o

o L'HI OFERIH :

Adquirir sis motos, per un import de
3.491.040 pessetes, i tres cotxes, per un im
port de 2.790.843 pessetes, destinats a la
Guardia Urbana.

AREA D'URBANISME

Concedir llicencia municipal per a fer
obres particulars a Jesus Navarro i Beren

guer, reforma de l'edifici numero 119 del
carrer del Magatzem; Maria Cinta Valls i

Mateu, construir un edifici de planta baixa
i dos pisos a la finca numero 7 del.carrer de
la Llibertat i Teresa Bofill i Pedragosa, re
forma i ampliacio de vivenda a la planta bai
xa de la finca numero 66 del carrer de la
Providencia.

Desestimar el recurs de reposicio inter
posat per Antoni Diaz i Garcia contra el re-

AREA DE CULTURA I

Aprovar el programa «Campanya de Na
da11986» iel seu pressupost d'execucio, que
puja la quantitat de 4.100.000 pessetes.

Aprovar el programa «Baobab-87» i el
'

seu pressupost d'execucio, que puja la quan
titat de 4.100.000 pessetes.

o

Ordinaders i
periferics : o

* -Sistemes
o claus en lIa.

* -Servei Tecnic

propi a Badalona.
<lIolt 'a la vora de casa seva).

o
* -Formaci6, suport, mantenillent.

® M""'q"" •• R_SJ..t.· ...d•• p.r" LO�IC 200(�1 S.A ••

o

IE_IELBE®
MICROSYSTEMS

o

o

o

RECTOR, 96 08915-8ADAlONA
Tel.: (93) 384·10·58

e:. BERTRAN'S. H., y



_8_0_111 GUIA MEDICA

Dr. Mariano Serrano
Alvarez

Dermatologia.

Enfermedades de la

piel y el cabello .'

Visita: Horas convenidas

Termas Romanas, ,
3 - 10 1 a

Telf
.

-389 52 63

Gabinet Radiologic
Dr. E. Guardia

Aparell Digestiu
Radiologia

Visita:

Dilluns, Dlmecres,
Divendres, de 4 a 8 i

hares. convingudes
Telf. 389 53 10

Avda. Marti Pujol', 97

EXTRA NADAL 1986

. Centro Medico fraumatologia

Drs� SerranQ
* Traumatologia senerat, Deportiva,
Laboral y Escolar

* Ortopedia y Alteraciones del
Esqueleto

.

* Enfermedades y Detormaclones de
los Pies

* Afecciones Reumaticas y Artr6sicas
* Rehabilitaci6n y Electroterapia

'

* Radiologia Esquelettca y
Fotopodografia

* Urgencias:
Servicio Permanents
Ign'acio Iglesias, 5, entlo.

.

Telf. 384 04 54 - 389 56 89
BADALONA

�Gabinet Radiologic i d' Ecografies

Dr. JOAN UlSET BAllESTE
Riera Matamoros, 122, entl.

Tel. 389 41 66
.

BADALONA

Gabinet de Radiologia Mamaria
t\vda. Verge de la Salut, 78, 4rt. C

'

Annex Clfnica Quir6n
Tel. 210 55 55

BARCELONA

Dr. Antoni Barbara i
-

Molina
MEDICINA INTERNA

Avda. Marti Pujol, 61, pis
Telf. 389 50 54
-BADALONA- .

Hores cnnvlnqudes

Dr. Joan Saumell
Metge-DENTISTA
Colon, 98 entl. 2 a

BADALONA
Telf. 389 20 65

Protests dental
Enoodencla-Rx

Laserterapla, etc.

Visit.a: Hores convingudes,
matt i tarda.

Urgencies: 389 20 65

Ora. M. GRESELY CASTELLA
Psiquiatria - PSicologia

Medicina Interna

CoLlegiat 4579
Passatge Ventos Mir, 23

leis. 389 01 94 - 389 55 01
BADALONA

'

Dr. Jose Dorado
, de las Heras

.

Urologia
Visita: Horas convenidas

Marina, 72
Telf. 389 4� 96 (Tardes)

Dr. JUAN ANTOJABIBO
Cardialagia

Hares convlnqudes
Tel. 389 41 75
Prim, 209 atic

Dr. XAVIER GARCIA CtRERA
Tocoginecoleg

Jaume Borras, 23, 18r, 2-
Tel. 389 18 55

. 8ADALONA

Clinica Veterinaria Badalona
Centre medlc - Quirurgic
Sant Miquel, 35 - Tel. 384 25 12

Consultes: Dilluns, dimecres i divendres
De 10 a 1 matins

HORES CONVINGUDES
URGENCIES

Tels. 235 88 67 - 235 95 04

Dr. Joaquim Colome
Rusiftol

Traurnatoleq
Telf. 389 26 55

CLiNICA D'EN,TAL DR. BARRI
Heres convingudes, de 10 a 1 i de 4 a 8
Francesc'Layret, 137-139 - BADALONA

Telefon 389 35 36

,DIGEST
Clinica Dental
Ortodoncia

HORES CONVINGUDES
Avda. Marti Pujol, 30

Tel. 389 30 62
8adalona

Dr. EDUARD FARRE FRIAS

Traumatologia y Ortopedia
SERVIC'IOS DE URGENCIA

De Junes a domingo
Tel. 384 28 11

Via Augusta, 29-33 entl, 4 a
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Faellitara la recuperaci6 de la platja

.

CAMPSA desmuntara el pantala en

un temps inferior al que s'havia
,

compromes

El pantala que la companyia CAMPSA
te a la platja de Badalona per la carrega i
descarrega de productes petrolifers, sera des
muntat en un termini maxim de cine anys.
CAMPSA i l'Ajuntament havien pactat que
eI periode de temps no seria superior a set
anys. Aixo significa que la desaparicio del
conegut pantala es produira abans del que
hom esperava. CAMPSA ha decidit avan
car elproces despres d'una peticio formal
realitzada pel president de la Corporacio Me
tropolitana de Barcelona, Pasqual Maragall.
La decisio de reduir el temps de desmuntat
ge del pantala ha estat comunicada al'alcal
de, Joan Blanch, pel president de CAMP
SA, Jose Luis Diaz, a traves d'una carta. El
pantala es una estructura metal.lica que pe
netra uns dos-cents metres al mar i que ac
tuaIment fa poe servei, ja que les instal.la
cions de l'empresa a Badalona estan fora
d'us i pendents de ser traslladades.

Un acord historic

En el decurs dels darrers anys les ins
tal.lacions de CAMPSA a Badalona han re
sultat ser innecessaries, degut a la drastica
reduccio del cons urn de fuel-oil com a com
bustible a nivell industrial. D'altra banda,
la recuperacio de la platja de Badalona per
a us public topava amb la presencia flsica
dels tancs de combustible. Una marea negra;
encara d'origen desconegut, que va malme
tre la platja el juliol del 1985, va acabar per:
accelerar les negociacions entre CAMPSA i
l'Ajuntament sobre el futur de la planta de
fuel de la nostra ciutat.

EI13 de marc passat l'empresa estatal i
l'Ajuntament signaven uns acords segons els
quaIs CAMPSA desmuntara les instal.la
cions de la platja, mentre que el Consistori
autoritzara la instal.lacio de quatre sortidors
de subministrament de carburants i tres no
yes estacions de servei, una de les quals es
tara regida per CAMPSA ..Tambe s'acorda
la qualificacio de sol urbanitzable residen
cial a l'espai ffsic que ara es ocupat per
CAMPSA, i que es el lloc destinat per a
situar-hi el port quan es facio En relacio al
pantala, ambdues parts varen signar un
acord segons el qual aquesta instal.lacio de
sapareixeria en un termini no superior a set

MATALASSEIIIA

liCIt-II
..

'

Fabrlcaci6 propia • matalassos de molles,
GuIIrt. 211

-

r.... 3873695

I

100 .. ANIVERSARI D"EDICIONS BADALONINES, S.Jt'·,

anys, «si be CAMPSA fara tot el possible
per reduir aquest espai de temps».

L'alcalde ha agrait publicament a
CAMPSA l'esforc que ha fet «per desmun
tar el pantala abans del temps previst». Ara
mateix hi ha a Badalona cine estacions de
servei de carburants, la qual cosa provoca
tot sovint cues. Segons l'alcaIde, «I'augment
del nombre de gasolineres contrlbulra a in-

. . . . . ,

•• • • • • •
••••••
•••••••
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lllllil
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'I, I

erementar el niveO de qualitat de vida deli'
eiutadans» •

Enormes instal.lacions

La factoria d'emmagatzament de fuel-oil
que CAMPSA te a Badalona ocupa una su

perficie de prop de vint-i-set mil metres qua
drats. Un terc d'aquesta extensi6 es en zo
na maritimo-terrestre, es a dir, en allo que'
es propiament de platja. En aquest recinte
CAMPSA mantenia en funcionament onze
tancs de diferents capacitats. Alguns d'ells
varen ser instal.lats l'any 1967. Tot seguit
l'empresa va realitzar diferents ampliacions
els anys 1971 i 1973. Les negociacions per
la desaparicio d'aquestes instal.lacions s'han
perllongat molts anys. Actualment la com

panyia nomes rnante en funcionament les
instal.lacions de la planta de lubrificants pro
pers ala factoria Cros, tocant a l'avinguda
del Maresme. -JORDI MARTi

•••••••.·.·.·0·. '
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ACTES PROGRAMATS

Dia 19: Gran Festa Pro-Campanya
«Cap nen sense joguina»

Hora: A partir de les 24.00 h.

Lloc: Discoteca Titus, platja de Badalona
Trobaras infinitat d'activitats com:

=-concurs llancarnent 6,25 amb premis i viatges
-Sorteig de regals «Converse»
-Sorteig de pilotes signades per la Penya
-Projeccio dels darrers videos N BA 86-87

Amb la col.laboracio de WHINSTON i Discoteca TITUS

Dia 20: Festival Flamenc
Hora: 17.30 hores
Lloc: Perla «Hijos de Cordoba», carrer Balmes, 37
Preu: 250 pts.
Organitza: Pena «Hijos de Cordoba» • Casa de Huelva •

Casa de Andalucia • Perla Juan de Arcos • Pena Andalu
cia en Cataluna
Artistes invitats: Eusebio Molina • Macarena y el Nino Mo
r6n • Imanol • FeJix Gomez • Poli de Badajoz • EI Caito
• Joaquina Moreno • Manolo del Rib • Almoraima • EI

grup «Tierra del Sur» • Cuadro de baile: «Casa de Huel

va», «Andalucia en Cataluna» • Guitarres: Paquito el Re

lojero i Chiquito de Sevilla • Fi de testa amb ball, a carrec
.

del grup Nova Bent.
Presentador: Curro Gadella
Coordinador: P. Soriano

Dia 21: Gran Espectacle Magic
Hora: 18.00 hores

'

Lloc: Circol Catoltc
Preu: 300 pts.
Actuen: Selvin, ventriloc • Jorge el Mago • Antonio Ro

driguez, hipnotitzador • Centro Araqones • Perla «Hijos
de C6rdoba»
Col.labera: C.P. Sant Josep

Dia 27 i 28: Torneig de futbol
Lloc: c. F. Badalona

Hores: Dia 27 (dissabte):. fo.OOh. Partit entre: U.D.

Aguila i C.F.Bufala
12. OOh. Partit entre: C. F .•
Badalona i C. D � Pomar

Dia 28 (diumenge): 10.00h. Partit: C.F. Bufa
la i C.D. Pornar
12.30h. Partit: C.F. Ba
dalona i U.,D. Aguila

Preu: 200 pts.
Organitza: C. F. Badalona
CoLiaboren: U.D. Aguila· C.F. Butala > C.D. Pomar.

Dia 28: Interessant partit de 1 a R�gional
Hora: 12.00 hores
Lloc: Zona esportlva del barri de Sistrells
Entrada gratu'ita

'

Organitza: A.V. V. Sistrells
.

Dia 4 de gener: Eis Pastorets
Hora: 18.30 hores
Lloc: Circol catouc
Preu: 400 pts.
Organitza: Circol Catollc

Dia 5 de gener: Cavalcada
. Hora: 16.30 hores
Lloc: Barri de Sistrells

·Organitza: A. V. V. Sistrells
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Jornada al Museu Municipal sobre drogodependencia
Un any d'atenci6 al toxlcoman:
Centre Delta

OJUJlVfiZ
8-/'"

Al Museu Municipal, va tenir lloc una

jornada sobre drogodependencia, que era

adrecada a professionals del tema. Hi par
ticiparen quaranta-sis professionals vinguts
d'arreu de Catalunya, que van discutir du
rant un dia el proces d'un heroin oman des
que inicia el seu tractament de desintoxica
cio. «Les jornades -segons Laura Fernan
dez, psicoleg=- han volgut ser un intercanvi
entre profesionals de Catalunya. Un inter
canvi d'Informacie de la tasca que portem
a terme», La Jornada era organitzada pel
centre municipal d'atencio de drogodepen
dencies «Delta», de Badalona, conjuntament
amb l'Hospital de Sant Jaume i Santa Mag
dalena, de Mataro.

Quatre taules rodones

Seguint el proces de desintoxicacio, i
agafant-lo com a model, la jornada es va or

ganitzar en quatre taules rodones: acolli
ment, desintoxicacio ambulatoria, des into
xicacio hospitalaria, i seguiment psico-social
o medic, que despres d'una breu exposicio
o ponencia sobre el tema, a cada taula, do ...

nava laintroduccio necessaria a un debat.
«Curiosament -afirma Laura Fernan

dez, del Centre Delta- es va apuntar mol
ta gent a la taula on es tractava el tema de
I'acolliment. D'aquest fet treiem dues inter
pretacions: que en aquest moment es neces
sita una professlonalitzacle en el moment
d'atendre un toxlcoman quan va a un cen
tre per demanar ajut, ja que es un moment
decisiu. D'aqui en sorgira la voluntat de con
tinuar en el tractament 0 de tornar a la dro-

Canonge Baranera, 45,

gao L'altra interpretacie es que, malgrat que
tots els centres segueixen els mateixos pas
sos, hi ha d'haver, per part del toxlcoman,
una voluntarietat per acollir-se a un

tractament» .

Tarnbe Laura Fernandez manifesta a

REV1STA DE BADALONA que «el, proces
de seguiment psico-social es el menys grati
ficant, perque es veuen els resultats de tot
el proces, de vegades gens alentadors».

EI Centre Delta de Badalona

Maria Lluisa Mateos, psicoleg del cen
tre, .ens va explicar la cornposicio del centre
i ens va dir que «esta format per tres psico
legs, dos metges.. un assistent social i un
administratiu» .

Fins ara el centre Delta ha fet, en pro
jeccio a l'exterior 0 de cara a la ciutat de Ba
dalona, una assistencia a persones que vo
luntariament han requerit els serveis de
desintoxicacio.

Ja que el Pla.Antidrogues de la Genera
litat reconeix el Centre Delta com a centre
de referencia, aquest es obert tambe per a

Santa Coloma de Gramenet i Sant Adria del
Besos.

Laura Fernandez manifesta a REVISTA
DE BADALONA que «a Badalona la toxi
comania que mes existeix es I'alcoholisme;
no es que s'hagi fet cap estudi, pero es en
linies generals el mes existents a Catalunya
i a Espanya. Ara be, contrariament, es el que
menys ens arriba al centre». -JOSEP MA
RlA ROJO I PIJOAN

Xandalls
i altres peces

a preus lncrelbles

Mar, 101 - Tel. 389 55 57

TI. 384 47 55

.83, ,

Rennie de la taula de
coordinacio 'de salut
.mental, per' preparar
objectius

Els representants de la Taula de Coor
dinacio de Salut Mental de Badalona es van
reunir, per tal de marcar-se els objectius a
assolir per part dels diferents centres que
s'encarreguen de la salut mental a la nostra
ciutat. Aquesta es la segona reunio dels res

ponsables d'aquest centres en els darrers dos
anys i mig. Cosme Fiol, coordinador de Sa
nitat de l'Ajuntament de Badalona, digue
que «Ia reunio ha servit per reflexionar un
xic sobre el treball que fem i per marcar-nos
uns objectius que permetin treballar amb
mes seguretat. Aquesta trobada es com un

moment de reflexie tranquil.la i serena, on
tothom expressa els seus problemes i expli
ca el que esta fent».

En aquests moments hi ha a Badalona
quatre centres que s'encarreguen de la Sa
lut Mental. Es tracta del «Centre Joan
Obiols» per a psiquiatria infantil; el «Cen
tre Delta», per a drogodependencies; el
«Centre d'Higiene Mental», que, encara que
es privat, mante un conveni amb l'Ajunta
rnent, i el «Centre d' Assistencia Primaria de
Salut Mental». Tot i que cadascun dels cen
tres apliquen una terapia diferent i abasten
diversos aspectes de la psiquiatria, tots ells
es troben ben plens i col.lapsats per la de
rnanda que hi ha d'aquests serveis. Fins fa
poe els badalonins que patien transtorns
rnentals havien d'anar a la Clinica Mental
de Santa Coloma. Aquesta situacio s'ha re
solt, en bona part, amb el treball dels qua
tre centres badalonins.

Cicle de cinema sobre
drogodependencia >

Aquesta setmana passada s'ha fet a Ba
dalona un ciele de cinema i drogues adrecat
als professionals del sector. Des de dimarts
fins dijous, s'ha establert un debat sobre el
consum i l'abus de drogues a traves de com
s'ha tractat el tema en el cinema. El ciele ha
estat organitzat pel Centre Delta de Drogo
dependencies, amb la col.laboracio de la
Cooperativa Drac Magic. Per aquest primer
ciele s'han projectat les pel.licules «Bajo el
volcan», «Quadrophenia» i «Que he hecho
yo para merecer esto». En cada debat pos
terior a la projeccio del film es procurava de
terrninar la influencia dels factors socials',
histories, economics i politics en l'habit del
cons urn de drogues.- J.M.

Regals i Flors _

Eis desitja BON NADAL
i millor ANY NOU
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RESTAURANT

COCINA INTERNACIONAL Y DE MERCADO

VALENCIA, 164

08011 BARCELONA

Tel. 254 92 08

(Andreu)

Les radios municipals
volen ampliar la seva

programaclo ales'

comarques
Les emissores municipals de radio de Ca

talunya haurien d'impulsar a partir d'ara el

proces de cornarcalitzacio del medi, fent pos
sible l'emissio conjunta de determinats pro

grames per totes les emissores d'una matei

xa comarca. Aquest nou plantejament hau
ria de conservar, tanmateix, el caracter lo

cal de les estacions radiofoniques pel qual
varen ser creades. La col.laboracio es faria

mes patent en els programes informatius i

en emissions especials. Aquesta fou la prin
cipal conclusio a que varen arribar els repres
netants de les emissores municipals de Ca

talunya a l'onzena trobada de l'EMUC

(Emissores Municipals de Catalunya), feta

aquest passat cap de setmana a Premia de

Mar.

1\OD�
GyNl

Atencion a su SALU D

Mejore su SALU D
Cuide su SALUD .IS-/- 61) 57

BODY GYM Ie ofrece una planificaci6n personal reauzada por
profesionales en medicina deportiva.

BODY GYM - 1000 m- de complejo deportivo con los mas

modernos 'aparatos para la recuperaci6n y funcionalidad de su
SALUD

.Reumatismo -Varices -Lumbalqias -Problernas circulatorios

•Ciatlca -Obesidad -Artrosis -Celulitis ·Recuperaci6n
post-traurnatica

MAYOR CAUDAD DE VIDA
BODY GYM = SALUD

Horario ininterrumpido de 7 a 22 h.

PLAZAS LlMITADAS

Discs, cassets i cintes video

Tot ho trobareu a

Cadis, 4 . Telf. 389 24 44

Anul.lacio dels expedients

Les emissores municipals de Catalunya
varen recordarvper unanimitat, de demanar
al departament de Presidencia de la Gene

ralitat «I'anul.lacio dels expedients incoats

a Les cent trenta emissores municipals de Ca

talunya». Tambe demanaren que l'actual su

port de la Generalitat ales emissores muni

cipals es concreti en ajuts practics i subven
cions. Tambe es va acordar dirigir una car

ta al president del Govern de l'Estat perque
es formuli sense dilacions «la legitimitat de
les emissores municipals en plenes condicions
de viabilitat tecnica i economlca». Segons
l'informe de gestio elaborat per l'EMUC,
<des darreres informacions indiquen que el

govern aprovara molt aviat una normativa

especifica per Ies emissores municipals».

Recollida de signatures

El mes d'agost darrer fou clausurada per

ordre judiciall'emissora mnunicipal de Ba

laguer. Rls jutges, pen), varen refusar la

clausura de les emissores de Valls i de

Cerdanyola-Ripollet. L'EMUC ha recollit

mes de catorze mil signatures en suport de
les emissores municipals, aixi com el suport
de tres-centes entitats i de setanta-tres

ajuntaments .

Tarnbe es varen presentar els nous cur

sets, als quaIs hi acudiren mes de nou-cents

treballadors de les radios locals. Aquests cur
sets seran donats per prestigiosos professio
nals del mitja. Entre les cent trenta radios

municipals s'hi troba «Radio Ciutat de Ba

dalona», que darrera de «Radio I'Hospita
let», es la que te una audiencia potencial mes
gran de totes les emissores de l'EMUC.

JORDI MARTI

.jtt
Discs
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EI primer premi fou per a

Josep Marco
\

Veredicte del
I Concurs Fotografic
«Racons de Badalona»

Dimarts al vespre es va reunir el jural PCI'
a evaluar les cent-tres fotografies que 11m icn
'estat presentades al I Concurs Fotografic
«Racons de Badalona», Prerni «Edicion
Badalonines, S,A,», convocat amb motiu del
dese aniversari de la nova etapa de la se\ a

constit ucio. i els quaranta-cinc anys de vida
del periodic.

La seleccio que va fer cl jurat. dcsprc
de Ilarga deliberacio, va posar les coscs 1'01'
ca dificils, pero finalment, tot i Icnt cons

tar, en general, el nivell de qualitat de lex
obrcs prcsentades, va scr erncs cl scgucnr
veredicto:

Primer prcrni «Edicious Badalonincs.
S.A.», per a la Iotografia tirulada «Mare
gassa», lema «Abel», de la quan CI1 \ <l rc

�ultar autor Josep Marco Gil.
Segon prerni, trofeu «Cine-Foro Figu

ras», per a la Iotografia preseruada sora cl
lema «Polit»; autor Joan Guirado Martinez.

Tercer premi, trofcu «Caixa de Pensions
La Caixa», per a la col.leccio de dues foto
grafies sola el lema «Sol», per Joan Guira
do Martinez.

EI jurat estava format per Josep Mach
Argerich, de I'Associacio Fotografica de
Sant Adria i de la seccio Fotografica del Mu
seu Municipal de Badalona; Miquel Figue
ras Torrens, fotograf; Vicenc Martinez Ve
la, iecnic fotograf; Joan Figueras Serra, 1'0-
tograf', i Salvador Alsina Valls, director

adjunt de REVISTA DE BADALONA i

president de la Junta de Fundadors cl'Edi
cions Badaloriines, S.A.

Totes les fotografies objecte de la sclcc
cio del jurat seran exposadcs en un local que

,

sera anunciat oportunament. EI rcpartimcnt
de prernis es tara en acre public a cclcbrar
durant els acres que organitzara REVIST;\
DE BADALONA el mes de gener, arnb rno

till del patro dels periodistes. Sant Francese
de Sales.- R.B.

e DUEPSA
.Asesoria Fiscal - Laboral - C:>ntable

-Dectaracrones de Renta

_
·Seguras en General

.Oeclaracianes y Asesoramienta sabre el

I.V.A

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

NOll local socialista a Llefia

Dissabic passat fou inaugurada una nova sell del PSC a la ciutat. Esta situada en la
confluencia dels carrers de Paris i de Guasch, al barri de Llefia. A I'acte dmauguracio
hi van assistir unes dues-centes persones i va cornptar amb la presencia del president del
Partir, Joan Raventos. -Foto Vera

La Clinica Maternal de
Santa Coloma sera
traslladada a Badalona

Eis serveis de la Clinic a Maternal de San
ta Coloma seran traslladats a la Residencia
de Can Ruti en el curs dels tres propers me

sos, segons que anunciaren la setmana pas�
sada fonts de l'Institut Catala de la Salut 1

I' Ajuntament de Santa Coloma, que recol
za la decisio. El trasllat suposara la desapa
ricio d'unes instal.lacions, creades I'any se

tanta com a resultat de les reivindicacions
dels veins, i el trasllat de la plantilla (que Ia

composen cent treballadors) i els equips a la
Residencia comarcal. Nemes rornandra a

Santa Coloma una petita unitat amb quatre
llits per casos urgents.

Les raons que ha esgrimit l'ICS per jus
tificar la decisio de traslladar el servei son
que «en el centre badaloni es disposa d'un

equip medic i d'uns mitjans tecnics que la
Maternal mai no podra tenir». En aquest
mateix sentit, el tinent d'alcalde de Sanitat
de Santa Coloma, Andreu Banus, ha senya
lat que «la manca d'un equip medic, a m�s
del que treballa estrictament en els servers

ginecologics de la clinica, que pugui respon
dre ales complicacions del postpart, era una

necessitat plantejada fa molt temps, que ara

es podra solucionar integrant el servei a Can
Ruti».

-

Els treballadors de la Maternal de Santa

Coloma, malgrat que han reconegut I.a ne

cessitat de millorar els serveis que ofena ac

tualment la Clinica Maternal, han demanat
de negociar amb I'ICS el trasllat de la plan
tilla, ja que sembla que no tots els treballa
dors estan disposats a anar a Badalona.

Per altra part, membres de quatre asso

ciacions de dones de la ciutat vema han in
dicat que s'oposaran a la decisio de l'ICS,
ja que pensen que la desaparicio d�, I� Ma
ternal seria un retorn a una situacio ja su

perada en la qual «els infants no poden nei
xer a Santa Coloma». -J.V.A.

Dimecres una altra
fuita de Cros

Dimecres, ales dotze del migdia, s'en
registra una altra fuita de gas procedent de
I'empresa Cros. Durant dues hores els veins
dels barris del Gorg i del Progres van detec
tar les molesties caracteristiques, com picor
als ulls i una certa dificultat per respirar. Es
tracta de la novena fuita d'aquest any.

De moment eis tecnics municipals estu
dien si un cop finalitzat el termini que va ser

fixat per I'Ajuntament per tal que Cros pre
sentes projectes per modernitzar les seves ins
tal.lacions, concedeixen un nou termini 0 be
si decreten el tancament parcial de les fabri
ques. La resposta de l'empresa fou recorrer
els decrets de I' Adrninistracio local. A ho
res d'ara no ha trascendit, pero, el con tin
gut del recurs perque ambdues parts man

tenen un absolut secret al respecte.

-

Defuncio
Dimarts passat va morir, a I'edat de 53

anys, el senyor Salvador Capo i Serra. Ba
daloni de socarrel i persona de bon taran

na, ha estat mereixedor de l'estirnacio de tots
cls qui I'hantractat. Sempre fou un entusias
t a scguidor de I'equip de basquet de «La
Penya» i fou un dels fundadors dels «Arnics
del Joventut». A traves del seu establiment
de joieria, al carrer del Mar, i tam be com

a membre de la Junta del Centre Comercial

d'aquell mateix carrer, ha gaudit d'infinitat
d'amistats i de bons amics, entre tots els

quais la seva perdua ha estat molt sentida.
Testimoniem a la seva vidua, Luz Teston;
fills, Salvador i Pere; germans, Rosa, Pepi
ta i Daniel Fernandez, i als altres familiars,
cl nostre condol mes sentit.
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un text.�. '

Que faclaret:xia
tm duole li1Igiil9/ic

ltlefton:c?
Que son els Serveis Municipals de.
Cat ala?

Son els instruments de norrnalitzacio en

l'arnbit municipal, organitzats per la
Direccio General de Politica Lingiiistica
en conveni amb corporacions locals.

Funcions Basiques:

=-Correccio de textos

-Responsabilitat de la questioIinguis
tica a la corporacio local.
-Organitzacio de campanyes i accions

per la norrnalitzacio lingiiistica.

Serveis Municipals de Catala:

Que son els Centres de Normalitzacio
Linguist ica?

Agramunt • Arbucies • Arenys de Mar
• Badalona • Baga • Banyoles • Barbera
del Valles • Begur • Bisbal d'Emporda,
La • Caldes de. Malavella • Calella •

Cassa de la Selva • Castelldefels •

Centelles • Cerdanyola del Valles •

Comella de Llobregat • Escala, L' •
Esparreguera • Figueres • Garrotxa,
Mancomunitat Intermunicipal de la •

Gava • Granollers • Igualada • Martorell
• Masnou, EI • Olot • Palafrugell •
Palamos • Pallars Sobira, Consell
Comarcal del • Parets del Valles •

Perello, EI • Prat de Llobregat, EI •
Prats de Llucanes • Premia de Dalt •

Puigcerda • Roses • Ripoll • Rubi • Salt
• Seu d'Urgell, La • Sant Adria de Besos
• Sant Cugat del Valles • Sant Feliu de
Guixols • Sant Feliu de Llobregat • Sant
Joan Despi • Sant Quinti de Mediona •

Sant Sadurni d'Anoia • Sant Vicenc dels
Horts • Taradell • Terrassa • Tordera •

Torello • Torroella de Montgri •

Vandellos • Vic • Viladecans • Vilanova
i Geltru • Vila-Seca i Salou

A l'cmpara de I'art. 26 de la Llei de
N. L. de Catalunya, per a fomentar cl
concixcmcnt , l'us i la divulgacio de la

llcngua.

Funcions basiques:

-Consliltes linguistiques
-Accions normalitzadores
-Edici6 de materials
-Cursos cspecifics

Centres de Norrnalitzacio Linguisiica:

Girona
Molins de Rei
Sabadell
Sant Boi de Llobregat
Santa Coloma de Gramenet
Val d'Aran, Conselh Cornarcau de
Montanha dera Val d' Aran
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Un badaloni entre els detinguts per
suposada relaci6 amb ETA

EI ciutada Mikel Sansebastian, domici
lat des de fa deu anys a Badalona, fou de
tingut junt amb Luis Milla i Salvador Do
menech, divendres passat, acusats de supo
sada col.laboracio amb l'organitzacio terro
rista ETA. Per dimecres era previst que els
tres detinguts compareguessin davant de
l'Audiencia Nacional, a Madrid. Dissabte un

centenar de persones es van manifestar pels
carrers de Badalona per demanar la lliber
tat de Mikel i la derogacio de la llei
antiterrorista.

Sansebastian es una persona molt popu
lar en mitjans politics badalonins i en parti
cular en cercles del moviment associatiu. Es
membre de I'Associacio de Veins de Sant
Joan de Llefia i, de I'Associacio de Pares
d'Alurrtnes de I'Escola Publica Enric Borras.
Asisteix a l'Escola d' Adults de Pomar
Morera des de I'inici de curs, per tal de fer
el curs de Graduat Escolar. Eis seus com

panys de classe han organitzat un acte de

benvinguda, perque esperaven que fos po
sat en llibertat ben aviat.

A I'actualitat Mikel no milita en cap or
ganitzacio politica, nornes esta afiliat al sin
dicat CC.OO Fa anys que havia e$tat mem-

J,AZZ - DANZA
BAILE - ESPANOL

BALLET - DANZA CLASICA
AEROBIC - ESCUELA BOLERA

FLAMENCO
DANZA - RITMICA

GIMNASIA CORRECTIVA
KYOKUSHINKAI

KARATE

bre del partit ORT (Organitzacio Revolucio
naria dels Treballadors) i posteriorment al
PTE (Partido del Trabajo de Espana), un

cop el primer s'unifica amb el segon. Des de
llavors la seva taca reivindicativa s'ha cen

trat en el moviment associatiu,
'

Entre els coneguts de Sansebastian als
quals REVISTA DE BADALONA pregun
ta el seu parer sobre la detencio, hi havia
coincidencia a l'hora d'afirmar que «Mikel
es un home inquiet i d'esquerres, peri> d'aixo
a que pugui tenir alguna eosa a veure amb

algun acte terrorista hi ha un bon tros», Les
mateixes fonts van expressar les seves criti
ques envers la llei antiterrorista en els ter
mes actuals, per considerar que «qualsevol
ciutada pot ser sospltos i se li pot apliear la
llei, amb el que aixi> eomporta a tots els
nivells».

Diverses pintades han aparegut aquests
dies per les parets de la ciutat demanant «Mi
kel llibertat». Una cornissio dels manifes
tants badalonins s'entrevista amb l'alcalde,
Joan Blanch, qui es cornpromete a fer les

gestions necessaries per tal d'interessar-seper
la situacio de, Mikel.- JOAQUIMA
UTRERA

-

.•'

,�.
FELICES FESTES

A Sant ,Adri� no hi

cap escola ones donin
classes en catala

ESCUELA DE DANZA y

PREPARACION FISICA'DE

Avda. Marques de San Mori, 151
Entrada por Calle Australia, sin.
LLEFIA - SALUD

089 t 4-BADALONA

Telf. 399 20 52ALTA COMPETICION

DEFENSA PERSONAL SEVI LLANAS PARA MAYOR ES

CLASES ESPECIALES PARA NINOS A PARTIR DE 3 ANOS
MATRICULA ABIERTA PLAZAS LIMITADAS

Els nois i noies que estudien a Sant Adria
de Besos no disposen de cap escola on fer
els seus estudis en catala en el seu propi mu
nicipi, segons que es despres d'un estudi ela
borat per l'Institut de Ciencies de l'Educa
cio de la Universitat Politecnica de Barce
lona, que va ser presentat la setmana passa
da per l'Ajuntament de Sant Adria.

L'estudi valora negativamet la situacio
i les perspectives de catalanitzacio de les di
vuit escoles de la vila vema, en les quals ac

tualment hi estudien prop de cine mil alum
nes. Segons aquest estudi, ni per part del
professorat ni per part dels pares sembla
haver-hi una minima voluntat per tal que els
nois que estudien a la localitat poguin fer
ho en catala. En aquest sentit, una dada prou
reveladora es que una quarta part del pro
fessorat que imparteix classes en el centres
docents de Sant Adria considera que aques
ta llengua ha de ser nomes una assignatura
meso En canvi, el mateix informe revela tam
be que mes del cinquanta per cent del per
sonal docent d'aquestes escoles te el titol de
catala, que teoricament els capacita per fer
classes en aquesta llengua .

_ Malgrat la voluntat posada de manifest

per part dels alumnes, que valoren positiva
ment l'ensenyament en llengua catalana,
l'estudi conclou afirmant que actualment les
divuit escoles que hi ha a Sant Adria no afa
voreixen el proces de norrnalitzacio
linguistica.

El conseller de Cultura de l'ajuntament
de Sant Adria, Joaquim Miquel Rigau, va
explicar que el que aquest estudi demostra
es que «l'exlstencia de la Llei de Ncrmalit
zacio Lingiiistiea no garanteix per si matei
xa el desenvolupament del catala. Ens ealen
reeursos dels quais eneara avui no en

disposem».

Els resultats d'aquests estudis contrasten

sensiblement amb els dels altres municipis del
Barcelones Nord. A Santa Coloma de Gra

menet, actualment hi ha vint-i-set de les
trenta-dues escoles de la ciutat que han ini
ciat ja el proces d'inrnersio; es a dir, el pro
ces que fa que des de parvulari fins a tercer

d'EGB, gradualment es van impartint les

classes exclusivament en llengua catalana. A
Badalona la situacio es relativament similar,
nomes disset de les trenta-sis escoles que hi

ha encara no han iniciat aquest proces. Per
l'any proper esta previst que cinc escoles el
comencin.- JAUME V. AROCA

..
MOBLES GARC IA 'MAlO, ·S.A .

Sant I.idr., 15· r.lf., 38944 58·3894989· BADALONA - Carr., d.I. Arbr••• 10·12· T.If, 38948 1. ·8ADALONA
Industria, 151" Telf, 255 02 41 . 08025 . BARCelONA

'

ARTicULOS QUE ENCONTRAR'A EN NUESTAOS ESTAB�ECIMIENTO'S:
• LISTAS DE'SODAS

• ARMARIOS DE COCINA • LAMPARAS
• MUEBLES DE VARIOS ESTILOS • MUEBLES DE OFICINA • OBJETOS DE REGALO

• MODUL KIT SERVICIO 'OIT·VI.lA 8AUI"ZADI
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AL SEAVICIO DE LA INDUSTRIA QUIMICA-
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Maquinaria e tnstalacionea para la Industria Quimica

Carretera Metaro, 39 al 49 - Tel. + 384 20 20 - Ap. Correos 135
Dir. Teleg.. Molibat - Telex 59508 OLBAT.E
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L'atenci6 a la tercera edat, en entredit

Han mort ja dotze ancians victimes
d'una intoxicaci6 per salmonel.la

La mort de dotze ancians per intoxica
ci6 de salmoneLla en les residencies geria
triques «EI Maresme», de Mataro, i «EI Cas
tellet», del Masnou, ha commocionat tota
l'opini6 publica i ha posat en entredit l'as
sistencia que es dona en els centres dedicats
a l'acollida de persones en fase terminal.

En els moments de redactar aquesta cro
nica resten hospotalitzats vint-i-cinc avis,
quatre dels quals estan molt greus, dotze en

situacio greu, i nou ja fora de perill. En la
residencia Germans Trias i Pujol, de Can
Ruti, hi ha ingressades vint-i-tres per sones
intoxicades, i en la Clinica del Carme nomes
n'hi queden dos dels cine que van ser ingres
sats el dia 11 d'aquest meso

La intoxicaci6 per salmoneLla es va pro
duir, segons sembla, com a consequencia
d'ingerir els avis aliments en mal estat en els
dinars del diumenge dia 7. A hores d'ara,
cap de les proves i analisis efectuats pels fo
renses i pels tecnics sanitaris de la Generali
tat no han pogut deterrninar en concret l'ali
ment on es trobava el virus causant de la in
toxicacio massiva dels ancians, que afecta
quaranta-nou dels cent seixanta-tres que re

sidien en aquells dos centres geriatrics, al
guns d'ells veins de Badalona. Hi ha indicis
que fan suposar que la salmoneLla es tro
bava en la cam que es va servir en el dinar
del diumenge esmentat i fatidic.

EI riu de la mort

Els primers simptomes de la intoxicacio
ja varen sorgir la mateixa nit del diumenge
nefast. EI dilluns, dia 8, dues persones afec
tades varen ser ingressades a l'Hospital Ger
mans Trias i Pujol, de Badalona, i la matei
xa nit va morir Teresa Lavall Pons, cosa que
desencadena l'alarma en els centres geriatrics
de Matar6 i del Masnou, malgrat que no s

va informar l'opinio publica.
Dimarts vare- ser traslladats uns altres

vuit ancians, i a partir d'aqui el degotall
��hospitalitzacions i defuncions d'avis into-

,

MARIA GILl LLADO

que reposa en la Pau del Senyor el dia 12 de desembre de 1986

Eis seus fills, Maria Rosa, Montserrat, Anna Maria i Joaquim i gendres, nets i familiars,
els preguen un record en les seves oracions i els inviten a la missa que pel seu etern
descans s'otlclara avui, divendres, dia 19, ales vuit del vespre, a I'Esqlesia dels Pares
Carmelites del carrer de Sant Miquel.

xicats per salmoneLla ha estat la cronica dia
ria que ha omplert els periodics durant tota
aquesta setmana.

La nit del dijous dia 11, el Departament
de Sanitat de la Generalitat de Catalunya es

va veure obligat a fer un comunicat public
sobre la greu situacio que travesaven les re
sidencies geriatriques de ,(EI Maresme» i de
«EI Castellet», en les quaIs ja havien mort
set persones meso EI darrer cap de setmana,
abans de redactar aquestes linies, varen mo

rir tres ancians mes a la Residencia de Can
Ruti, i un altre rnes la nit del diluns, dia 15.
Segons fonts mediques, es molt possible que
d'altres avis morin en els propers dies, per
que alguns d'ells pateixen malalties croni
ques, com diabetis, cancer, bronquitis i d'al
tres malalties que s'han vist agreujades per
aquesta intoxicaci6.

Investigacions judicials

La titular del Jutjat d'Instrucci6 de Ma
tar6, Empar Riera, ha comencat les investi
gacions judicials sobre aquest cas per tal
d'esbrinar les possibles responsabilitats pe
nals dels culpables. Una de les primeres ac

tuacions ha estat ordenar l'exhumaci6 de sis
cadavers que estaven enterrats en cement i
ris de Matar6, el Masnou i Badalona, per tal
de realitzar la corresponent autopsia,

La jutge tarnbe ha interrogat el gerent i
el director medic dels centres geriatrics de
Matar6 i del Masnou, Julio Collado i Da
rio Garcia, respectivament. A mes ames, ha
pres declaraci6 als propietaris de Is establi
ments que varen subministrar la cam ales
dues residencies d'avis, carnisseria Guardia,
de Matar6, i Carns Pedro Elvira, de Llava
neres. Aquests s6n els primers passos d'una

investigaci6 judicial que acaba de cornencar,
i que molt ens temem que pugui enlairar to
ta una serie de deficiencies en aquets centres

geriatrics. I es que, per desgracia, hom va

dir un dia que «Ia mort tambe es un negoci
per uns quants».- ANGEL MARIN,

Vidua de Joan Brossa

Badalona, desembre de 1986.

Campanya contra la
publicitat enganyosa

EI Departament de Comerc, Consum i
Turisme, de la Generalitat de Catalunya, ha
fet a coneixer el «Grup de Treball Publici
tat i Consurn» aixi com les accions conjun
tes que es pensen emprendre contra la pu
blicitat enganyosa.

Aquest Grup de Treball, integrat per re
presentants de les organitzacions consuma

ristes, del sector de la Publicitat, Gremi de
Publicitat, Associacio Catalana de Publici
tat i Comunicaci6, «Autocontrol» (associa
ci6 integrada per agencies publicitaries,
anunciants i mitjans informatius, aixi com
represenants del Club de Marketing de Bar
celona, de la Universitat Autonoma i de la
propia Generalitat, fou constituit el dia 26
de juny darrer.

La creaci6 d'aquest Grup de Treball te
per objecte analitzar conjuntament la fun
ci6 de la publicitat de productes i serveis, aixi
com els seus efectes en la conducta dels con
sumidors i usuaris.

Es tracta que els professionals de la pu
blicitat i els anunciants coneguin les idees que
sobre la seva funci6 es tenen per part del Mo
viment Consumarista, les possibles reserves

i malentesos existents i els temors a una in
fluencia excessiva per mitja de la publicitat
en la conducta dels habits de consum i de
compra per part dels consumidors.

Els representants dels consumidors, d'al
tra banda, podran coneixer l'abast de la fun
ci6 publicitaria, tal com l'entenen els pro
fessionals del sector, i els principis etics en

-

els quals tracten d'inspirar les seves

realitzacions.
La presencia de I'Administraci6 en

aquest Grup de Treball respon a la conve

niencia de recollir algua proposta en relaci6
a les conclusions operatives adoptades, tant
de cara al sector com en relaci6 amb els con
sumidors i usuaris.

Els resultats practics ja s'han comencat
a fer sentir en tractar de la publici tat enga
nyosa, es a dir, d'aquella que presenta en re

laci6 amb un producte 0 servei, unes pro
pietats caracteristiques 0 efectes que no res

ponen a la realitat i que encobreixen, per
tant, un frau 0 que poden motivar, en al
guns casos, perill per a la salut 0 seguretat
dels consumidors i usuaris.- P.
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Segon aniversari del Casal d'Avis
de Butala

EI Casal d'Avis «Antonia Boada», de

Bufala, derna, dissabte, compleix el segon
aniversari de la seva fundacio. Per aquest
motiu la seva Junta, amb el suport de

I'Ajuntament i de I'Associacio de Veins de

Bufala, ha programat els segiients actes:

Dissabte, ales quatre de la tarda, inau
guracio del pessebre, dissenyat per socis del

Casal.
.

A dos quarts de cine, ball, ala sala d'ac

tes, amb I'orquestra «Maymone».
Diumenge, a dos quarts d'una, actuacio

del ball de bastons de Canyet, a la placa
d'Antonia Boada .

I a dos quarts de cine, a la sala del Ca

. sal, representacio de «La zapatera prodigio
sa», de Garcia Lorca, pel quadre del Cen
tre de Teatre de Pomar.

E't CUre) DELS CECS�

In A
8outlqu.

del.
'C�"

�.s eha
.

Sint AnlStasl, 37 • BADAlONA

Numeros pre�llts:
Dia 30, dijous, 4.979; dia 31, diven
dres, 15.274; dia 3, dilluns, 3.052.·

Comenca I'hivern
Dilluns de I'altra setmana, dia 22, quan

seran les quatre i dos minuts de la matinada
en hora universal, 0 sigui les cine i dos mi
nuts en els nostres rellotges, el sol entrara
en el signe zodiacal de Capricorn i, per tant,
comencara l'hivern en el nostre hemisferi.

Concert d' orgue
Diumenge de l'altra setmana, dia 28, a

la parroquia de Santa Maria, se celebrara un
.
concert d'orgue, a carrec de Miquel Gonza
lez, entrevistat darrerament per REVISTA
DE BADALONA. El concert comencara a

tres quarts.d'onze del mati i el seu repertori
estara format per obres del compositor ale
many Joan Sebastia Bach.

.

Exposici6 de pintures
A la sala d'exposicions de l'Agrupacio

Fotografica de Sant Adria de Besos, carrer
del Doctor Barraquer, 6, hi romandra oberta

fins el dia 3 de gener una exposicio de pin- .

tures originals de Jose Buenaventura Herre

ro. Podra ser visitada els dies feiners, de set

a nou del vespre, i els dissabtes, diumenges
.

i festius, de dotze a dues del migdia.

Naixement
Dissabte d'aquesta setmana va neixer .

una nena, filla del matrimoni format pel;'
Joan Palomar i Forcadell i Nuria Centena

i Blasco. Ala nou-nada Ii ha estat posat el
nom de Gisela, i va ser apadrinada pel seu
oncle Manuel Palomar i Forcadell i per As- '.

sumpcio Esteve vidua de.Bellver, amiga de
la familia.

SUPER PROVI
Especialidad en:

• Carnes frescas
• Jamones de Teruel
• Embutidos
• Licores

OFERTAS DIAR'IAS

Provldencla, 151 - BADAlONA
�Frente· Mercado Torner-

/
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Les properes edicions

Amb motiu de les properes testes de Nadal i Cap d'Any,' les edt-
cions de REVISTA DE BADALONA seran les sequents:

Divendres, dia 19, extra de Nadal.
Dimarts, dia 23, amb dates 23 i 26.
Dimarts, dia 30, amb dates 30 i 2 de gener.
Divendres, dia 9 de gener, amb aetes 7 i 9.
I despres es reprendra el ritme normal d'edici6 dos cops � /a set

mana, cada dimarts i cada divendres.

Convocat el «Premi Pau Vila»
La Seccio de Geografia i Ciencies Natu

rals del Centre Excursionista de Catalunya
ha convocat el «XI Premi Pau Vila», per es
timular els treballs d'estudi sobre les terres

catalanes, que versin sobre geologia, geogra
fia fisica, humana, economica, toponimica,
mip.:eralogia, ecologia, botanica, zoologia,
etc>,tes obres hauran de ser escrites en ca

,-tala, i el premi es de vint-i-cinc mil �essetes.
"\}admissi6 de treballs acabara el dia 10 de

marc, i s'han de remetre al Centre convo

cant, carrer del Paradis, 10, principal, on es

poden demanar tambe les bases completes
de la convocatoria,

L'exposici6 Rodes

L'exposici6 de pintures que l'artista ba
daloni te instal.lada a la sala del taller d'Art
d'En Feliu Compte, al carrer del Canonge
Baranera, rornandra oberta fins el dia 6 de

gener proper.

Robatoris
Els lladres van entrar, en una mateixa

nit, al Centre de Salut Mental' que hi ha al

carrer de Francese Layret, cantonada al de
.

Sant Francese, i a la tenda de bicicletes que
hi ha al costat. Sembla que van robar poea -

cosa, ivan entrar a ambd6s llocs pel pati del
darrera.

-

I per una finestra que d6na al pati inte
rior, els lladres van entrar a la vivenda d' un

quart pis del carrer de Tortosa. Eis propie
tar is van trobar a faltar, de moment, unes
llibretes d'estalvis.

N00 cap del destacament de la
Creu Roja

Per la Junta de Govern de I' Assemblea
Local de la Creu Roja, Marti Garcia Gar
cia ha estat nomenat cap del Destacament
de la Unitat de Socors i Emergencies de Ba
dalona i Sant Adria.

Rock at carrer
EI disabte dia 27, a les set de la tarda,

ala placa de l'Enginyer Deulofeu, al costat
del Canodrorn, es fara un festival de «Rock
al carrer», amb la intervencio dels conjunts
musicals «Rito», «Necron» i «Bonce». L'ac
te es organitzat pel Casal de Joves de la
Salut.

TAFALLA S.A�
SERVEI DE NETEJA

- I •
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• Clavegueres • Col. lectors • Fosses
S�ptiques • Embornals •. Regatge sistema

«baldeolt
A industrials i particulars

Amb la tecnologia mas moderna

General Weyler, 237 - Servei Permanent
Tels. 388 06 93 - 387 28 16

BADALONA

�ANGLES
-CURSOS TRIMESTRALS
_.Angles General a tots els nivells
-Programa Junior

MATRicU.lA: del 15 al 19 de desembre i del 7 al 13 de qener
INlel CURSOS: Dies 8 i 9 de gener

INSTITUT 'O'ESTUDIS NORD-AMERICANS'
Avda. Marti Pujol, 198-202 - Badalona

Tel. 384 04 11

DCl9DD

.. Carre, del Mar. '61
• Lents de contaete
• Aparells per I'o'fda

Tenim obert els di.ssables

URGENCI.ES
CENTRES SANITARIS
Hospital municipal
Dispensari Pomar
Dispensari Sant Roc
Urgencies S.O.E. -'
Ambul�ncies Creu Roja
Ambul�ncies La Pau

-

3894000-
39502 54
388 -1340
384 00 65
384 5900
395 51 61

SEGURETAT
Policia - Urgencies
Gu�rdia Urbana - Urgencies
Gu�rdia Urbana
Comissaria de Policia
Gu�rdia Civil

.

Gu�rdia Civil'� Urgencies
Bombers.

091
092

389 33 04
387 04 47
384 02 53
874 11 00
3880080

SERVEIS PUBLICS
FECSA, avarles 384 00 08-241 52 00
Catalana de Gas, avaries 384 31 00
AigOes, avaries 384 50 12
RENFE, informaci6 322 41.42
Estat carreteres _ 204 22 47-

Transports comarcais 237 45 45
Correus 384 34 52
Hora exacta, informaci6 093
Informaci6 meteorolbgica 094
Noticiari Radio Nacional 095
Informaci6 esportiva 097

TAXIS -

Parada carrer del Temple
Parada Cine Vietbria
Parada pla«;a" 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, Faura (Avinguda d'AI-
·fons XIII, 256) i Monguio (Riera Sant Joan,
182); dissabte, Barloque (Otger, 9) i Seren
till (Mar, 23); diumenge, Casals (Avinguda
d'Alfons XIII, 117) i Segui (Ronda Sant An
to_ni de t.lefla, bloc 10); dilluns, Aguilar (Fran
cese Layret, 83) i Pena (Avinguda Marques
de Montroig, 207); dimarts, Mensa (Pau Pi
ferrer, 82) i Valls (Coil i Pujol, 156).

SANTORAl

Avui, divendres, urba, Nemeci, Tea i

Eva; dissabte, Dornenec de Silos, Macari i

Benjamf; diumenge, IV d' Advent, Pere C�
nisi, Severi i Gliceri·; dilluns, Zeno, Demetri
i Francese Cabrin.i; dunarts, Joan de Kety,
Teocul i Victoria.
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Complira una doble Iuncio Indica i cultural

Un pare forestal ordenara I'entorn de
Sant Jeroni de la Murtra

Badalona podra comptar amb un par� forestal de cent trenta hectarees, amb
una gran diversitat de serveis i equipaments. L'Interes paisatgistic de la Vall de

Pola, al bell mig de la qual hi ha el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, acollira
aquest parc que complira una doble funcio hidica i cultural pels badalonis. La
lmplantaclo del Monestir en el territori ha estat un factor decisiu perque les insti

tucions bagin decidit la realitzacio d'aquest important projecte de remodelatge.

La Corporaci6 Metropolitana de Barce

lona va autoritzar la creaci6 del pare en la

sessi6 celebrada el passat dia 4 de desembre.
Els ajuntaments de Badalona i de Santa Co

loma i la propia Corporaci6 financaran els:

tres-cents vint milions de pressupost, en el

qual s'inclouen les partides destinades a l'ad

quisici6 de terrenys. El projecte participa del

pla de reforma del poligon Montigala
Batlloria, queara mateix suposa el major es
pai urbanitzable del Barcelones Nord.

Miquel Vid�ll del PIa ha estat l'arquitec
te responsable del disseny del pare, en el qual
ha plasmat la seva idea de conjugar el pa
trimoni historic i cultural de la vall amb un

us ciutada de cara al lleure. Ara mateix, l'en
torn del Monestir de Sant Jeroni fa l'efeete
d'estar abandonat i el propi edifici necessi
ta una remodelaci6.

Elements vertebradors

Dos elements definiran l'estructura del

futur pare forestal. D'una banda el tracat
d'una anell a traves de la cota mitja de la

Vall. En aquesta marca acabaran els acces

sos pel transit procedents de Badalona i San-

ta Coloma, amb arees de parking amb ca

pacitat per tres-cents vehicles cadascuna de

les dues. Aixi es vol ordenar l'acces d'auto

mobils, impedint la situaci6 actual en que
el transit pot accedir-hi des de diversos

punts, cosa que provoca l'aparici6 de nom
brosos centres de deixalles, -ja que la practi
ca d'acampar s'hi ha generalitzat de forma
indiscriminada. Ja fa tres anys que l'Ajun
tament es va veure obligat a actuar, donat
el costum de molts automobilistes de rentar

els seus vehicles a diferents punts de la vall.

La riera de Sant Jeroni es el segon ele

ment vertebrador en ser una via directa de

cornunicacio entre el Monestir i el poligon
Montigala. Aquest curs natural es vol con
servar en base a l'especificitat del seu siste

ma ecologic i biologic. La riera es comple
mentara amb el condicionament d'uns ca

mins a ambdos marges, de tal forma que ad

quireixi el caire d'una avinguda que acaba

ra amb una placa ajardinada en front del

Monestir.

Equipaments en funcio del

paisatge
El pare natural de Sant Jeroni estara do-

tat d'una serie d'equipaments, tot i que per

procedir a la seva col.locaci6 es tindra molt
en compte 'de no perjudicar la imatge pai
satgistica. En el llarg de l'anell hi haura zo

nes d'assistencia, en les quais el visitant po
dra trobar-hi, entre altres serveis, sanitaris,
aigua 0 graelles, i que podran ser localitza
bles gracies a un sistema de senyalitzaci6. En
canvi, l'establiment de futurs equipaments,
com pot ser un viver municipal, se situara

a l'exterior de l'anell, per impedir la distor
ei6 de la panoramica global del parco

El territori que quedara fora de l'anell
tambe sera remodelat. S'hi construiran ca

mins de muntanya per facilitar la comuni

caci6 entre les ermites de Sant Onofre i Sant
Climent amb el Monestir iamb el conjunt
de la masia de Ca I'Alemany. D'altra ban

da, a la part superior al Monestir, la cons

trucci6 d'una petita presa permetra, degut
a l'estructura topografica del terreny, la
creaci6 d'un llac d'uns cine-cents metres

quadrats, amb la finalitat d'atreure visitants
a la zona mes muntanyesca.

Altres equipaments pensats pel pare s6n
un amfiteatre, aprofitant una antiga pedre
ra i l'habilitacio d'unes terrasses en zones de

superficies planes especialment concebudes
per grans concentracions, com pugui ser la

CONFECCIONES
NOVIAS -�,

LENCERIA
CAMISERIA

Sucursales: .

Batllori, 8 - (Verdun) - Tel. 354 70 20

Guipuzcoa, 147 - (verneda) - Tel. 313 44 44
BARCELONA

Don Pelayo, 36 - Tel. 387 43 96
BADALONA

,

I
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conternplacio d'espectacles 0 la practica
d'esports.

En el projecte hi consta igualment una
completa accio de repoblament forestal que
consistira en la plantacio de pi i alzina a la
Serra de Marina i d'especies adaptades a la
fisiologia de la Vall (platans, acacies i rou
res), que son dificils de trobar en el Iloc. Un
patronat, integrat pels ajuntaments de Ba
dalona i de Santa Coloma de Gramenet i la
Corporacio Metropolitana de Barcelona, tin
dra 'cura de la conservacio d'aquest pare
forestal.

EI Monestir, peca cIau dei

projecte
EI projecte del pare forestal elaborat per

INFORME

la vall de Poia seria diferent, 6 potser fins
i tot no existiria, si no fos per la presencia
al territori del Monestir de Sant Jeroni de
la Murtra. La reivindicacio del seu valor
historico-artistic queda plenament reflecti
da en l'elaboracio del pla urbanistic.

El Monestir data del 1416, any de la se
va fundacio a carrec dels monjos de l'orde
de Sant Jeroni, un dels de major implanta
cio i prestigi a la Peninsula, que varen no
tar en la bellesa paisatgistica del lloc un marc

ideal per la conternplacio de la natura.

Rapidament el Monestir va adquirir una
gran rellevancia, degut als diversos favors i
visites dels monarques de la Corona d'Ara
go i tambe de nobles i persones pertanyents
a families solvents. Justament en aquesta re

lacio del Monestir amb els cercles socio
economics influents es on cal cercar l'expli
cacio de la procedencia dels fons i les facili
tats que varen permetre l'ampliacio de l'edi
fici conventual.

Arquitectonicament, Sant Jeroni de la
Murtra ha passat a ser una de les joies del
go tic decadent catala. EI claustre, declarat
d'iuteres historico-artistic, es la part mes ge
nuina del conjunt. En el centre del claustre
sobresurt un brollador que esteticament es
ta integrat de ple en l' estructura general. De
l'esglesia nomes se'n conserva una paret la
teral i l'absis.

Tarnbe destaca una torre de defensa
.

construida el segle XVI a consequencia de
les incursions que feien els pirates sarrains
a la platja de Badalona. En canvi, el cam
panar, de seccio quadrada, es d'escassa al
cada. L'existencia d'una bodega, tipicament
gotica, ens revela la importancia de la pro
duccio de vi i del cultiu de la vinya en aques
tes terres.

Amb motiu del traspas de competencies,
l'adrninistracio de la Generalitat es va com

prometre a adquirir la propietat del Mones
tir. En no haver-se produit tal adquisicio, re
geix l'us de l'edifici la Casa de Santiago, que
ri'es l'actual usuaria i propietaria d'una part
per assegurar-ne el seu manteniment.

Segons diverses fonts, l'altra part del
Monestir la te llogada la mateixa comunitat
a rao d'un conveni subscrit amb la propie
taria, la marquesa de Sant Mori, segons el
qual la Casa de Santiago ocupara durant
noranta-nou anys l'edifici, amb el lloguer
d'una pesseta anual.

.

Ara, les expectatives de remodelacio i uti
litzacio de Sant Jeroni de la Murtra com

equipament cultural passen per la fructifi
cacio d'aquest projecte de pare forestal, pel
qual encara no s'ha establert la data d'inici
dels treballs.

'

JOAN GARCIA RIERA

Av. Martin Pujol, 15-21 - Telf. 389 28. 10 - BAOALONA
De martes a sabado desde 9'30 manana a 7 tarde

lunes, abierto s610 de 4 a 7 t�rde

Roger de Flu. 136
Tel. 387 28 92

Una ala del c1austre del monestir de
Sant Jeroni

Mobiliari modern de qualitat i disseny
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'A i'Orf�6 Badaloni

LLEURE

«La zapatera prodiglosa»

Centre Parroquial de Sant Josep
ELS PASTORETS

Dies 26 i 28 desembre, a dos quarts de set
Oia 1 de 'gener, a les set de la tarda

Presenta: Grup Taula Rodona
del Centre Parrnqulal Sant Jese

Per encarrecs: Secretaria. Telf., 38,

Eis badalonins que varern anar a veure

l'obra de Federico Garcia Lorca «La zapa
tera prodigiosa», interpretada pel grup Tea
tre Ateneo Pomar a la sala de l'Orfe6 Ba
daloni varern tenir una agradable sorpresa
amb el desenvolupament de l'obra portada
a bon fi per aquell elenc.

L'obra de Garcia Lorca presenta una si
tuaci6 social que es pot donar a qualsevol
epoca i lloc. «La zapatera» es una dona jo
ve, i maca, envejada i criticada per les ma

trones del poble, festejada pels mossos i ca
sada amb un bon home que li dobla l'edat.
Aquesta dona demostra a tothom que ser

una persona trempada no es impediment per
ser dona honrada. En les obres de Federico
Garcia Lorca, a mes de la critica social, hi
trobem lluminositat, puixanca i «duende»,
i el grup Teatre Ateneo de Pomar va saber
trobar aquest fons amb la seva interpretaci6.

D'acord amb el seu programa, no fa gai
re temps que van cornencar a fer teatre.

-

Aquest grup d'estudiants i treballadors de
Pomar es van formar en el Taller del Tea
tre, entitat que pertany als Tallers de Cul
tura a Badalona. Volien consolidar-se com

un grup teatral amb aquest muntatge de
l'obra lorquiana i ho van assolir amb la se

va representaci6. Ens van demnostrar que
amb el teatre, si se sent i es treballa a fons,

es pot arribar al public.
Aquest grup ha obert noves perspectives

pel teatre a la nostra ciutat, posant en esce

na una de les obres de Garcia Lorca estre
nada a Madrid l'any 1930 amb la nostra

Margarida Xirgu com a primera actriu.
L'autor va fer algns canvis despres de la se

va estrena, fins que la companyia de Lola
Membrives va representar de nou «La zapa
tera prodigiosa». Aquesta ultima versi6 es
la que es van presentar diumenge passat a

l'Orfe6 Badaloni.
Cal felicitar a l'actriu Estela Latrilla en

el paper protagonista de «Ia zapatera», que
va treballar amb soltesa i dinamisme el seu

personatge. La nena Laura Duarte va fer bo
nes intervencions, si tenim en compte la se

va curta edat; va demostrar que el teatre no

te limits per aquells que se l'estimen. Els mi
meros musicals van causar un impacte molt
positiu per la seva bona interpretaci6, amb
gracia. Tot el grup d'actors va aconseguir
un bon conjunt escenic, EI seu director,
Juanjo Navarro, ha realitzat una bona tas
ca. Respecte al grup Teatre Ateneo Pomar
tenim l'esperanca que els seus objectius com
grup teatral van molt mes enlla de les repre
-sentacions fetes fins ara, i els desitgem molt
d'exit en eillarg carni que encara els queda
per fer.- MARIA ROS

EI proper mes de gener tindra lloc la pri
mera de les tres ballades d' aquesta cinque
na trobada de tots els esbarts badalonins. Hi
participen l'Esbart Albada per part del Cir
col Catolic, l'Esbart Sant Jordi per part de
l'Orfe6 Badaloni i l'Esbart Badalona per,
part de La Moral. La segona de les ballades
es produira entre marc i abril, i la tercera i
ultima, que correra a carrec de l'Orfe6 Ba
daloni i que posara la cloenda d'aquesta cin
quena trobada, coincidira amb el programa
de les Festes de Maig.

Que es una roda d'esbarts?

Una roda d'esbarts es una trobada de
tots els esbarts, i consisteix en fer una ba
llada a cadascuna de les entitats que hi
participen. _

-

.

Enguany hi participen un total de cent
vint a 'Cent trenta dansaires, d'edats que van
dels quatre als dotze anys. Aquests joves
dansaires es divideixen en nos grups, un que
va dels quatre als vuit anys i un altre que va
de Is vuit als dotze -sempre tenint en compte
l'alcada dels infants-. Les danses que de
senvolupen cadascun dels ballets s6n dife
rents, per evitar qualsevol tipus de compe
tencies, i s6n danses basiques de punt sen
zill iamb els vuit compasos tipics, i que van
des del Ball de Nans fins el Ball Pia de Lla
vaneres -encara que aquest es mes compli
cat-, passant pel Ball de Cintes, el Patatuf,
l'Esquerrana 0 la Disfressada.

Segons Joan Carles La Cruz, encarregat
de l'Esbat Albada del Circol Catolic, aquests
esbarts infantils constitueixen «una escola de
dansa, encaminada a I'esbart senior».

Poca popularitat de I'esbart

L'esbart a Badalona, com ala resta de
les grans poblacions, es poe conegut, i aixo
contrasta amb el fort arrelament que te l'es
bart en les comarques de l'interior, i espe
cialment als petits pobles.

Malgrat l'ajuda economica que atorga
l'Ajuntament des de la segona edicio de la
roda d'esbarts, i el resso que se'n fan els mit
jans de cornunicacio locals, l'esbart a Bada
lona es veu en dar desavantatge, pe la for
ta cornpetencia i variaci6 d'espectades que
ofereix la ciutat.

Aixo fa que un gran nombre de perso
nes no coileguin 0 es perdin un espectacle tan
representatiu de la nostra cultura i dels nos
res costums i tan arrelat als nostres pobles.

Des de REV1STA DE BADALONA ens

agradaria de convidar tots aquells que mai
no hi han assistit, a que visitin una trobada
d'aquests joves dansaires, que ja comencen
a habituar-se al mateix 'public de cada any,
i el public tarnbe es coneix entre ell mateix.
-JAUME BERCIAL
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AI Centre de Sant Josep

«Entre aigua i anis»
Felicitat Comas s'emporta un bon exit

Obra: «Entre aigua i ants»
Autor: Ricard Creus
Grup: Col.lectiu Arrels, del Centre.
Direcci6: Neus Vinas
Actors: Felicitat Comas i Josep Solaz.
Lloc: Centre de Sant Josep
Dia: Dissabte, 13, i diumenge, 14, de desem
bre 1986.

L'actriu badalonina, Felicitat Comas del

Grup Arrels, del Centre Sant Josep, va dei
xar el public mes que satisfet amb la seva ge
nial intervencio a l'obra, «Entre aigua i anis»
de Ricard Creus, compartint escenari amb
l'actor Josep Solaz.

EI paper de Felicitat Comas es el d'una
dona que viu en el temps passat, submergi
da encara en els records que la varen fer fe-

Vlatges I excursions
VIVES

.

Delegaci6 de Badalona
O'AUTOCARS CANALS S.A.

Gulx ....is; '55 • T.t ,387 O� 43,

lie juntament amb sa mare, i els que la van

tancar per sempre amb pany i ciau, amb el
seu pare. La sensibilitat del text de Ricard
Creus i la perfecta diccio de Felicitat Comas
van fer que, dissabte, tothom hagues pas
sat una estona agradable amb una senyora
mig desequilibrada dalt de l'escenari.

Josep Solaz, en la seva interpretacio
d'«Apuntador», tarnbe va estar prou encer

tat i aplaudit pel public.
Al final de l'acte l'autor, Ricard Creus,

va pujar a l'escenari juntarnent amb els ac

tors i la directora, Neus Vinas, i elogia el tre-

EXTRA NADAL 1986:-'�
ball del conjunt del Col.lectiu «Arreis)�
Creus va expressar que els papers eren «molt
dificils i que tambe el joc de Hums havia es

tat perfecte». Aquest joc de Hums va anar

a carrec de Francese Semi i de JordiVidal.
Com ja ve essent habitual, el Orup Tea

trel «Arrels» ens ha tornat a sorprendre amb
un text, una direccio i uns actors gairebe de
primera, que com sempre busquen empre
ses extraordinariament atraients i de' gran
sensibilitat artistica i eviten l'estancament.

Ames, sembla que l'etapa direccional
per part de la «novella» Neus Vinas, no va

malament del tot. Si be es va comencar amb
un correcte «Jordi Dandin», i ara s'ha se

guit amb l'estrena de «Entre aigua i anfs»,
tot fa pensar que al public li cal estar pre
parat per un altre bomb6 sorpresa d'aques
ta caixa que es 1'«Arrels».

Gent de les arts en general hi van ser pre
sents, com es el cas d'Ignasi Riera, i d'al
tres critics teatrals. -MARGARIDA
FERRAs

II Concurs de Pintura

Rapida REVISTA DE
BADALONA

-,

EI badaloni Antoni Borreguero en el moment de
rebre el tercer premi

Malgrat la inclernencia del temps, diver
sos pintors badalonins i tambe forca d'al
tres de fora, van acudir a la cita per segellar
i numerar les teles, primer requisit indispen
sable per prendre part en el II Concurs de
Pintura Rapida REVISTA DE BADALO
NA, organitzat dintre dels actes commemo
ratius del 45e. aniversari del periodic i els deu
anys d'Edicions Badalonines, S.A.

A distints indrets de la ciutat hom podia
veure com s'estampaven les imatges sortides
dels pincells, que reflectien la imatge de Dalt
de la Vila, com els carrers de la Costa, de
les Eres, de la Quintana Alta, de Pujol 0 la
placa de la Constitucio, 0 be la Rambla con

jugant el color de les seves palmeres i el mar
amb el to grises d'una atmosfera boirosa i
plovisquejant. A les dues del migdia, cada
concursant va lliurar la seva obra ailloc in
dicat. Varen reunir-se'n un total de vint, in
eluent com a cas anr-dotic l'obra d'un pin
tor que, al finalitzar el seu quadre, ja tenia
comprador.

A la tarda va reunir-se el Jurat qualifi
cador, Que era format-pels artistes Josep Vi-

llaubi, Joaquim Boada i Jaume Rodes, amb
la participacio tecnica de Feliu Compte i ac
tuant de secretari, per part d'«Edicions Ba

dalonines, S.A.», Josep Maria Pujol. Es va
arribar a I'acord majoritari d'atorgar el pri
me premi REVISTA DE BADALONA, con
sistent en una placa i trenta mil pessetes, a

Antoni Granger; el segon premi, donat per
«Taller d' Art» de Feliu Compte, de vintmil
pessetes, a Rozas Vila, i el tercer premi, ce
dit per «Drogueria Borer», de quinze mil
pessetes, a Antonio Borreguero. El jurat, da
vant les obres presentades, va creure opor
tu de concedir un accessit al pintor Rafael
Pujals.

EI veredicte va fer-se public pel director
,

de REVISTA DE BADALONA, EstanisAl
cover, qui, dirigint-se als presents, va fer co
neixer que la celebracio d'aquest concurs,
quedara establerta amb una periodicitat
anual i per aquestes mateixes dates.

Despres va quedar oberta l'exposicio al
public, que restara oberta durant aquests
dies a la sala d'exposicions de «La Caixa»,
al carrer de Mar.en horari de tardes. -J.P.

Extens assortit en mitges
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Santiago Rusinol, 163
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PORKY'S
CONTRAATACA

Los seis libidinosos estudiantes
del instituto de Playa de Angel
provocan enfrentamientos con
los profesores y el despiadado
Porky's Wallace. Pero icon mas
marcha que nunca!

jPREPARA TE PARA ESTA NUEVA
A VENTURA", MORIRAS DE RISA!

NOVECENTO
UNA OBRA MAESTRA DEL CINE DE
TOOOS LOS TlEMPOS.
En 1900 nacen aos rwIos en hay. Uno S8!a
et 'campesono' , 000 et 'patrOn' , $III embar·
go S8!an oranoes amqos. Sus Vldas , SU
amoslaO eSlan martadas par tCOOS lOs aeonte,
Cll!lll!flt05C1ei SlqIoXX.

INFIELMENTE TUYA
UNA MUJER HERMOSA ES COMO UNA
$INFONIA. TE PUEDE VOL VER LOCO
$I PtENSAS aUE ALGUIEN MAS
DIRIGE LA OROUESTA.
Un respetaDle , maduro Olrector de orQuesta.
sospedIa Que su ,oven esposa Ie es ,nf,el La
sugesoon. Ii traoonahdad , Ii Ioclta de yen·

ganza Sf apoderan de Ii 51tuaoon poco a
poco.

SU ARMA MAESTRA: LA AUDACIA
SU ALIADO FAVORfTO:
LA TRANOUILIDAD
NingUn hombre en su sana fUlClO hvb�ra SlOO
tapaz de p!anear et aeaco aI banco mas se
�o CIei mundo. Pero Gr"",". no es un laorOn
V\Jlgar Auaioo po< esta '!rnP05'DIe InlSl()t\'
prepara un goIpe maQisuai Que nad� nuD�ra
wnaeJmaoo J3mas
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Tel. 389 28 73

Cine Picarol - SA·LA �
; � .. ::::: :::::::.::::: :';:::::, ': ::�: ': '::::::.: ': ::::,: ':::.

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

_Cine V�rbena
_I Cine Nou

I
Tel. 389 28 73

Cine Picar�l -

SALA.� ..

01"(:·· ;..
:::::. :?H} I

1,,- .

ELECTRONIC CENTER
Eis desitia BONES. FESTES

-

• Regali per aq uestes FESTES ci ntes, cassettes, cases ...
Avda. Alfons XIII, 18-20 - Tel. 387 65 54 - BADALONA
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Cine Non
Mar, 23 - Telf. 389 25 09

GOLPE EN LA PEQUENA CHINA
Nordamericana. Director: John Carpenter. Interprets: Kurt Russell i Kim Cattrall.

Aventures. Color.

I
Jack Burton habituat camioner que no

creu en fan tames ni en magia, fins que es veu
submergit en una extraordinaria aventura en
el misterios mon de les profunditats del bar-�

ri xines, Tots junts lluiten contra increibles
'tribus, tant hurnanes com inhumanes, sota. el comandament de Lo Pan, un malvat magde 2.000 anys que te poder per transformar
se de veIl invalid en cadi res de rodes, en una
arnenaca fantasrnal de rnes de dos metres.

Cine Picarol -1
Placa de la Vila, 5 '" Tel. 389 28 73

LABERINTO
Nordamericana. Director: Jim Henson.

Interprets: David Bowie i Jennifer Corneli.
Clencia-ftcclo. Color.

Una noia molt jove es veu envoltada en
una serie de perill, a consequencia de voler
rescatar el seu gerrna petit. En la recerca tro
bara una serie de personatges, com Hggle,
Ludo, Sir Didymus, que malgrat que pro
venen d'un m6n magic i irreal; l'acompa
nyaran a la ciutat dels follets, que cautelo
sament guarda el pervers Himongois. r

.

Cine Picarol -2
MOMO

Nordamericana. Director: Johannes
Scfaaf. Interprets: Michael Ende i Radost
Bokel. Aventures. Color.

Momo es una noia orfena, de deu anys
d'edat, .que viu en una petita habitaci6 si
tuada sota un veIl amfiteatre, merces a l'ajut
dels pobres habitants dellloc. Morno sap es
coltar be la gent i es molt bona amiga de tots,
especialment d 'un veIl anomenat Beppo i
d'un noi de la seva edat, que sempre expli
ca contes precisoso. Un dia la pacifica vida
de la ciutat es transforma a causa de l'arri-

BANYS - TERRASSA
Sta. Madrona sIn. Platja

BADALONA
Tel. 389 49 20

bada d'uns estranys homes vestits de gris,
que fumen cigars i que van convencent la
gent per que abandoni el lleure i dipositi el
temps estalviat en un bane espacial.

pre: CONCERT DE NADAL, a carrec del
CONSERVATORI DE MUICA. Obres de'
Corelli, Haydn i Teleman. Direccio cor:
Joan PuigdellivoL Direccio: Mark Fried
hoff. Amb el suport de «Caixa d'Estalvis
Laietana» .Cine·, Verbena

Mar, 20 - Tel. 389 13 42 Circol catolic
BASIL, EL RATON SUPER DETECTIVE

Nordamericana. Directors: John Mus
ker, Ron Clemens, Dave Michener i Burny
Mattinson. Producci6 Walt Disney. Dibui
xos animats.

Diumenge, a Ies sis, Campanya «CAP
NEN SENSE JOGUINA». Espectacle. festiu. .

Orfe6 Badaloni
En una petita tenda de joguines, a Lon

dres, hi viuen el senyor Flaverhan i la seva
filIa Olivia. Un dia un horrible monstre en
tre ala tenda i s'emporta el pare de la peti
tao Olivia s'escapa desconsolada i s'amaga
en una vella bota abandonada. Alla la tro
ba el doctor Dawson i junts decideixen anar
a buscar el mes fam6s detectiu de Londres:
la rata Basil. Nemes ella, amb el seu ingeni
i sagacitat, pot esbrinar l'amagatall del pa
re d'Olivia.

Diumenge, ales vuit, la Massa Coral de
l'Orfeo Badaloni CANTA EL NADAL. Di
reccio: Esther Martells. Lloc: Esglesia de la
Divina Providencia.

Centre de Sant Josep
Diumenge, a les sis, RIALLES BADA

LONA presenta l'espectacle infantil EL
GRANGER D'HAM, a carrec de Titelles
«Babi».

Esglesia de la Divina -

,

Providencia
45 ANYS DE REVISTA DE BADALONA.
Avui, divendres, a dos quarts de deu del ves-

Museu Municipal
Diumenge a les sis, AN:rOLOGIA DE

LA SARSUELA, amb fragments de «La
Dolorosa»; «Molinos de viento», «La can
ci6n del olvido: i «Dona Francisquita».

lOa. ANIVERSARI D'EDICIONS BADALONINES, S.A.

CONCERT DE "NADAL
I

Avui, dlvendres. dia 19, a dos quarts de deu del vespreEsqlesia de la Divina Providencla

OROUESTRA" COR DEL
CONSERVATORI DE BADALONA

Direcci6 cor: JOAN PUIGDELU'VOL
Dlreccio: MARK FRIEDHOF�

Obres de:
.ARGANGElO CORElLi

·TElEMANN
.J. HAYDN

Amb el suport de
CAIXA LAIETANA
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�

',.' .�.n.te • Vivero con mariscos

• Cocina selecta

_rllqlert. • Salones para banquetes
• Menu diario i especial

Rae".• mesas

su. Bartomea, 35 (CbaDan Bellavista)

(80 LieD') • Telf. 387.41 66

1i'RESTAURANT
.

1fJ
• Menu diari

�
co� ff�IIJ Salons per

grans aconteixements

• Especialitat: Medallons de 110m a la

��.�,�,crema d'ametlla � 39981 61
• �. PARKING GRATVITO

• •• • MISMO EDlFICIO (DIRECTO) I

Av. Alfons XIII, 612-614

•. Menu diario

a 450 ptas .

. ;. Especialidad
en carnesy pastas
• Se sirven

pizzas a domicilio

Telf. 384 08 47

Cruz, 18

IBJl\RffiElDlt
V RESTAURANT

Especialitat en peix de platja

Especialitat
Fideus a la eassola de peix

. Santo Lloren�, 8 Tel. 389 23 75

SODAS
COMUNI°tiES
SAUTIZOS

)-,

Reuniones familiares

Servicio a domicilio

ante PIPA·5
JOSE LUIS VARGAS

Telet. 383 63 02

Antoruo Bori (Esquina Progreso)

Bar Restaurant

CAN MAS

Especialitat:
Ensaladilla i peus de pore

.

LLe6, 55 Telf. 384 54 15

Bar-Restaurant
CONOUESTA

Especialitat en earns a la brasa

Conquesta, 87 - Tel. 389 50 74

BADALONA

• Menu diari

Grans salons'

• Especialitat: .

Truites de fruits del mar

Reserva de taules:

Tel. 384 21 11

�2�1�{��
� 0 Menu diario 425 ptas.

o Especialistas en pastas

italianas y carnes a la brasa .

30 variedades de pizzas.
Conquista, .189 • Telf. 3844309

.
.

r�ru,.� �JJalmira·W IBal•• d. C••yell

Carratara Canyat Telt. 395 37 55

• Peus de pore farcits de Jabugo
• Dorada a l'all-i-oli gratinada

• Oisfrute de nuestra barbacoa.
• !specialidad en Inloves 1mb torrldes.

-Extenso surtido en carnes.

Domingos y festivos a partir de las 6

de la tarde. eerrado. Alfonso XII, 104
Telf. 387 42 68 - BADALONA

• Convenciones
.

• Comidas de negocio
• Servicio a ·Ia carta
• Cocina de mercado

Telf. 395 2661

Urbanizaeion MAS RAM

RESTAURANT J.t.
Men� diari 450

Especialitat en polJastre a I'ast. Regalem
amb la seva compra tina .botella de cava.

Rambla, 19 • Tel. 384 41 H

RESTJtURJtNT
ClUI NATAC.O IADALONA

Direcd6: Joart ParedIs

• Menu 'diari
i especial festes

�)ar "uevoes�)·.
�estcu-anfe �� Plats ...

.

Menu 380 ptes. '. combina�
i tambe canalons

.

_, .
'.

• Especialitat en pollastres a l'ast
• Servei fins a

C

les 23 hores
.' Telf. 387 8.8 17

Santiago,. 68 (Artigas)'

r.l�:'�L�M CANII 14'
Cadiz, 17 - Tel�foDo 389 46 08

ESPECIALIDADES

ARGENTINAS

PIZZA� - CARNES

PASTAS PARA LLEVAR

.,
Restaarant"

.club Niutic Betulo
.

I oConill ales herbes
o La cuina de Carnie i Avelina

ll prepara tota mena de plats casolans

Eis diUuns resta tancat

Santa Madrona, sin· Telf. 384 10 51

Amanides
Pates

Formatges .

Grill - Pernil -'Espetec i anxoves
Copes de cava

Obert ales 19.30 hores
Sant Anastasi, 45 - telf. 3� 3114

.........�.
1-==1vosbe anuncI

·

."

<,

� I
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»in�cles I prlsmatics
(I)

,

En aquestes diades que es generalitza
l'intercanvi d'obsequis, es possible que al
gun lector tingui la intencio d'adquirir uns

binocles. per aquest fi he cregut oportu de
donar unes instruccions referents a la com

pra, i posterior us, d'un instrument
d'aquests, que per iniciar-se amb l'astrono
mia son de gran utili tat. Fins i tot, donada
la baixa qualitat dels telescopis senzills i eco
nomics, es preferible, pel mateix preu, ad
quirir uns bons prismatics. Cal advertir, pe
ro, que «qualitat» no vol dir «potencia»,
doncs uns bons prismatics de 10 augments
donen milIor imatge que uns de mediocres
de 16.

Per diversos motius que mes endavant es
mentare, la potencia maxima aconsellable es
de 12 augments, pero son mes recomanables
els de 8 0 de 10.

Qualitat

En adquirir un instrument dobservacio
cal tenir en compte la seva qualitat. El que
acostuma a passar amb aquesta mena d'apa
rells es que la relacio qualitat-preu es direc
tament proporcional, i llavors s'ha de cer

car un element que dintre d'una certa bon
dat sigui assequible a la butxaca del cornpra
dor. Donare unes orientacions per evitar sor
preses desagradables.

En primer lloc s'ha de rebutjar del tot

l'adquisicio d'instruments optics mitjancant
el sistema de compra per correu. Malgrat la
seva aparenca d'esser prismatics, no es mes
que una enganyifa de la muntura; els aug
ments efectius que donen son com a maxim
de 4x, i els elements optics son del sistema
«Galileo», cosa que proporciona un camp
extremadament reduit.

Alguns venedors sense escrupols els
anuncien com de potent augment, sense es

pecificar, pero d'altres gosen posar uns aug
ments que en realitat son enganyosos. El que
fan es donar-los en superficie envers de li

nealment, i d'aquesta faiso la xifra es mes
elevada. Endernes, la construccio i les opti
ques son de plastic de baixa qualitat, i el que
en resulta del conjunt es un estri del tot imi
til per a qualsevol tipus de visio 0 observacio.

Aixi es que el que val mes es anar a una
tenda d'optica de solvencia reconeguda i
informar-vos degudament sobre preus i qua
litats. Cal vegilar algunes marques 0 tipus,
perque a alguns palsos no existeix la patent,
i llavors un mateix nom apareix en produc
tes sortits de factories diferents, i per tant
la qualitat no es la mateixa.

Els prisrnatics que tenen els objectius mes
separats que els oculars son preferibles als

que els tenen mes jurits. A part que acostu
men a ser rnes lluminosos, la sensacio de re
lleu en la visio terrestre es miller en tenir una
base mes ampla.

Independentment d' aquestes considera
cions, el factor qualitat ha de prevaler per
damunt de tot, iamb unes senzilIes proves
aplicables a qualsevol aparell, i que el vene
dor no s'hi ha d'oposar, podreu comprovar
si l'instrument es correcte 0 no. Cal muntar-
10 en un tripode suficientment estable per
que no fimbregi i poder afinar mes la visio.

Les corals badalonines obren la

campanya «Cap nen sense joguina»

Concert de l'Orfeo Badalon!

Dissabte passat, al vespre, a I'esglesia
dels Pares Carmelites, va iniciar-se el primer
dels actes de la campanya «Cap nen sense

joguina», amb un concert en el qual hi par
ticiparen la coral «La Badalonense», el Cor
del Conservatori de Musica i l'Orfeo Bada
loni. Amb un ple de gom a gom el public
va escoltar agradablement les diferents com
posicions que foren presentades per aques
tes corals, sobretot l'actuacio del cor de veus

blanques del Conservatori, format per un es-

Proves de qualitat

La primera prova, i que es negativa de

seguida saltara a la vista, es la del correcte
paral.lelisme dels eixos optics. Ajustat l'an
gle de les ulleres bessones a la separacio de
l'ull de l'observador, el camp s'ha de veure

circular, i no en forma de «8» ajagut com
ho presenten convencionalment en el cine
ma. Al mateix temps s'hade veure una sola
imatge de l'objecte observat. Si es veu do
blat es que els eixos estan descentrats.

Les aberracions son uns defectes que pre
senta tot element optic amb mes 0 menys
grau. Les principals son: l'esferica, la cro

matica i la de coma.

Per provar el grau d'«esfericitat» del
camp cal prendre com referencia unes linies
rectes, com poden ser les arestes d'edificis
o reixes de tanques. Traslladades aquestes
linies a un extrem del camp ocular, no han
de resultar corbades, i si mes no, molt poe.

El «cromatisme» consisteix en presentar
a l'entorn de punts lluminosos i linies amb
fons contrastats una imatge acolorida i bo
rrosa. 0 sigui, que un aparell amb aquestes
caracteristiques no sera prou bo si les 'pre
senta massa accentuades.

La «coma» ve a ser el conjunt de les
aberracions anteriors. Un punt lluminos si
tuat en un ext rem del camp pren la forma
de virgula i esdeve una taca de llum allarga
da, borrossa i acolorida.

No cal dir que si l'instrument en estudi

presenta tots, aquests defectes de manera

prou remarcada, caldra rebutjar-Io
"

completament.- (continuara).

JAUMESACASASiDOMENECH

tol de nois i noies que sobrepassava la cin
quantena de cantaires, i que, sota la direc
cio del mestre Joan Puigdellivol, oferien la
seva prirnera audicio.

El concert va iniciar-se amb la presenta
cio de la coral «La Badalonense», ales or
dres del mestre Joan Giral, que van oferir
set composicions, entre elles, «Canticorum
jubilo», de Haendel; «No tardis, Jac», de
Foster; «El desembre congelat», «Dime, ni
no» i «Els angels de la gloria», del mestre
Oltra.

Tot seguit fou el cor del Conservatori el
que presenta, com hem apuntat abans, els
petits cantaires, que foren seguits per la co
ral titular; varen oferir, tarnbe sota la batu
ta del mestre Joan Puigdellfvol, «Good Rest
You Merry», de Llody; «El desembre con

gelat», «Casa Pagesa», amb text de Maria
Antonia Salva, musicat per Vicenc Acuna,
i «Adeste Fidelis», d'Ynera, entre d'altres.

- .

Finalment la massa coral de l'Orfeo Ba

daloni, dirigida per Esther Martells va de
dicar majoritariarnent el seu concert a can

tar el Nadal amb composicions com «Joia
en el mom>, de Haeridel; «Canco de bres
sol», de Brahms; «Marxa dels reis», de Per
ret; «Falade ben baixo», harmonitzada pel
mestre Cervera; i «Canco dels tres reis», amb
rnusica de Vicenc Acuna i text de Joan

Argente.

Abans de finalitzar l'acte, el conseller

municipal de Relacions Ciutadanes, Desideri
Leon, va lliurar un record a les corals parti
cipants. I l'Orfeo Badaloni va cloure el con

cert interpretant el «Romanc de Santa Llu

cia», festivitat que es celebrava precisament
aquell dia. -J.P.

�.
rh HOTEL

\lJirBmar
••

Santa Madrora, 60

rei. 384 03 11
_" i' '8AOAlONA
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A partir del VIERNES, 19 de enctembre de 1986

Sensaeional EstreDo para fiestas
..Navideiias

lEJl!lt

TWENTIETH CENTURY FOX Presenta una produccion TAFT/BARISH/MONASH
"GOLPE EN LA PEaUENA CHINA" IBIG TROUBLE IN LITTLE CHINA) KURT RUSSELL· KIM CATTRALL • DENNIS DUN

Musica de JOHN CARPENTER en asociacion con ALAN HOWARTH· Efectos visuales de RICHARD EDLUND· Productores Ejecutivos PAUL MONASH y KEITH BARISH .

Escrito por GARY GOLDMAN y DAVID Z. WEINSTEIN • Adaptado por W. D. RICHTER • Producida por LARRY J. FRANCO ; Dirigida por JOHN CARPENTER

IN
m DOl 00lBV STEREO t'� EN CINES S£LECTOS

CINE
IIISI_'

ClllIllOClAJlCIll

Banda sonora original endiSCo� D.R.O. rfo .. "

_ '19'o COPIIS porDeluxe®
.

�;.�
-. �

01986 TWENTIETH CENTURY FOX
"

M

Recomendada mci·yor•.•.1'3 anOS"

Pase pelfcula: 4'20 - 6'25 - 8'30 -10'35
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L'escapada del diumenge

.
Girona es una de les poblacions de Ca

talunya que presenta majors atractius per
perdre-s'hi durant unes hores. Sota I'aspec
te arquitectonic, el conjunt de monuments

que Girona ofereix al visitant es indiscuti
blement excel.lent. A mes, per a passar-hi
uns dies, Girona es un bon punt de sortida
per qualsevol excursio a la Costa Brava 0 a

les comarques veines,
'Una forma placida d'arribar-hi es no dei

xar la car retera general N-II, ja que la ma

teixa via que travessa la nostra ciutat ens hi
condueix. Un altre sistema mes rapid pot ser
agafar I'autopista A-I7, a partir, per exem
pie, de la sortida de La Roca. De tota la ciu
tat, sobresurt la catedral, romanico-gotica
iamb una bella facana barroca. El bellissim
claustre rornanic, del segle XII, es molt in-

.

Jeressant. Entre els joiells que posseeix
aquesta seu, destaca elmil.lenari meravellos
manuscrit anomenat el «Beatus de Girona» i el fames «Tapis de la Creacio», aixi com
l'estatua d'alabastre de Carlemany.

Del gran nombre d'edificis civils interessants que te la 'ciutat, cal esmentar la Pia Al
moina, la Torre Gironella, la casa Pastors, actualment Palau de Justicia; els remarcables
banys arabs i les cases senyorials Fontana d'Or i casa Carles, on es instal.Iat el Museu
Diocesa,

Urbanisticament, la part antiga de la ciutat, separada de l'altre nucli urba pel riu On
yar, conserva tipiques placetes, aixi com carrers i carrerons de regust medieval, on es po-
den veure encara panys de les antigues muralles.

.

Conegut es I'atractiu del Pare de la Devesa, tot ell poblat d'una multitud.de platans
esplendorosos. -G.

Visita a Girona

Un dels bonies racons de Girona

La recepta
Marta

de

\
.

Cua de rap amb salsa de gambes

Per anar fent boca ja de cara a Nadal,
cal cornencar a tenir en compte suculencies
com la que ens ocupa. Els ingredients per a

quatre persones han de ser: quatre cues de

rap d'uns 350 grs. aproximadament; oli, sal,
mantega, una ceba gran, un porro, dues pas
tanagues, un tomaquet, pebre, un vas de

conyac, 300 grs. de gambes i un vas de ere

rna de llet.
Comencarem treient els caps de les gam

bes, pelarem les cues i les fregirem durant
dos minuts amb una mica de mantega. En
una cassola ampla, amb oli, hi farem un so

fregit amb ceba picada, el porro, les pasta
nagues i el.tomaquet. Abans d' acabar el so
fregit hi afegirem les cues de peix previament
salades iamb un polsim de pebre.

Un cop tretes del foe les cues de rap hi
posarem la sala resultant dels caps de les

gambes i el vaset de 'conyac, i ho deixarem
ciure tot plegat cine minuts mes, Seguida
ment passarem tota la salsa a una cassola de

fang, on hi posarem tambe les cues de rap,
les gambes i la crema de llet, Ja tindrem a

punt per servir un plat exceLlent, tipic, a

mes, de la cuina mediterania actual.- R.

la EL JEROGLIFIC

Recital de
Marina Rossell

La cantant catalana Marina Rossell va
oferir, dissabte, ales vuit del vespre, un re

cital de cancons al Circol Catolic, en el trans
curs del qual va dedicar una de les seves can-

90nS al poeta badaloni Josep Gual. Tot se

guit, Josep Glial es va encaminar cap a la

cantant, a l'escenari, per a donar-li les gra
cies, entre els apludiments del public.

Marina Rossell va incloure en el seu re
¥ pertori temes tan coneguts com «La Gavi

na» 0 «CulIla primera poma», i cancons del
seu darrer llarga durada, «Barca del temps».
D'aquest elepe va oferir-ne el tema central,
que es ext ret d'un poema aparegut al darrer
recull del poeta Salvador Espriu, «Per a una
suite algaresa». La Rossell va explicar al pu
blic que aquest poema anava dedicat al poeta
mallorqui Bartomeu Rossello-Porcel per
part d'Espriu, i que ella l'havia musicat per
que «sempre porta records d'una persona
que ja no es a aquest men, pero que alguna
cosa d'ella ha quedat aqui, amb tu»,

Cal destacar que dels quatre musics que
acompanyaven Marina Rossell, un d'ells, Jo
sep Ibanez, es nascut a Badalona, a la qual
cosa la cantant va fer referencia durant el
concert.

El public en va sortir forca satisfet, i, a
mes, va participar en el concert cantant «La
Gavina» i picant de mans. Al final del reci
tal una espectadora li va lliurar un ram de
flors.- M.F.

AI Circol Catolic

Maria Rosa
Diumenge passat va tenir lloc, al Circol

Catolic, la representacio de I' obra «Maria
Rosa», original d'Angel Guimera, escenifi
cada pel grup de teatre de la societat recrea
tiva «EIs Nou Pins», de Tiana, sota la di
reccio de Maria Manzanares.

«Maria Rosa» forma part de la primera
epoca de la trajectoria del dramaturg catala
i simbolitza, a traves d'una historia d'amor
i d'odi, una apassionada venjanca. EI text
de l' obra es una mostra clara del domini de

, Guimera tant de l'aspecte tecnic com expres
siu de l'escena.

La representacio que en va fer el grup de
la societat «Els NOli Pins» va ser, en canvi,
banstant fluixa. La interpretacio, en con

junt, va donar poe de si, limitant-se la ma

joria dels actors a assumir els diferents ca

racters sense aconseguir treure'n el millor
profit. En qualsevol cal, Teresa Pompido,
en el paper de «Tomasa», va ser l'unica que
va trencar la linia apagada de la resta, in
clos l'aspecte de la posta en escena, bastant
simple.

Molt poe public, com acostuma a pas
sar ales darreres representacions quan es

tracta de grups de fora que no presenten ope
retes. Es clar que els aimants de Guimera es

van trobar diumenge amb un greu dilema:
la mateixa obra, a la niateixa hora i ados
llocs diferents, al Museu i al Citcol. Va ser

el summum de la casualitat. -J.G.

POHLE CATALA

LL NOTA S

·Sl�nOuelD :9!;}OIOS

CQ·MPRA.
OR

JOIERIA
'PALLEJA
�o_usades

MrII•• • ,.... In Z3 11 �
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EI Baobab es la festa que cada any I' Area de Cultura, Joventut i Esports de

I'Aiuntament de Badalona ofereix a tots els infants de la ciutat, durant els dies 29,
30 i 31 de desembre i 1, 2 i 3 de gener, ales 6 de la tarda, amb el sequent

programa:

A LA PISTA D'HOQUEI DEL CENTRE PARROQUIAL DE
SANT JOSEP

.

Dilluns, 29:

Dimarts, 30:

Dimecres, 31:

CI RC pel Petit Circ
PALLASSOS per en Pep i Bocoi

EL MON MAGIC per Vilajosana
RADIO PAU per en l.luls Platero

ELS PASTORETS (al teatre del C.P. St. Josep)
Titelles per T. Babi

Cavalcada del PATGE REIAL pels carrers del centre de la ciutat.

S'acabara la festa del Baobab amb el grup d'anlmaclo JULIVERT

AI matl, recerca de I'HOME DELS NASSOS. Es un joc de pista que
cornencara a la Rambla (Roca i Pi), ales 11.

Dijous, 1:

Divendres, 2:

Dissabte, 3:

Dimecres, 31:

AL POLIESPORTIU DE LLEFIA (Dr. 8assols 109-119)

Durant els mateixos dies podreu trobar-hi tota mena de jocs '. tallers, terreny
d' aventura, i els espectadors que hem ressenyat mes amunt.
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. 'EI proper dilluns, dia 22

Vetllada de Basquetbol
en Record·Homenatge de

l'Enric
Margall

•

I

Tauler
Organitzada per:'

CLUB JOVENTUT BADALONA
.amb el suport de la FEDERACIO CATALANA

DE BASQUETBOL
ALES 7 DEL VESPRE

VETERANS DE CATALUNYA
(Albanell, Nora, Alocen, Martinez, Soler, Sanjuan, Heras ... )

VETERANS DEL CLUB
JOVENTUT BADALONA'-,

Resultats i enclsteltadors
de l'ultlma jornada .

(Buscaf6, Fa, Gol, Mane, Nards Margall, Rojas,
Alfonso Martinez, etc.)

ALES 9 DEL VESPRE

SELECCUl ESPANYOLA
RON NEGRITA JOVENTUT
Entrades a 500 ptes. (Els socis que tenen abonament de seient han
de pagar un suplement de 100 pessetes i el seu Iloc el reservarem
fins el mateix dia del partit). Socis menors: 250 pessetes.
Venda anticipada d'entrades:
- Secretaria del Club Joventut (tarnbe dissabte al matt, de 10 a 13)
- Pavell6 Poliesportiu de Malgrat de Mar.
- Federaclo Catalana de Basquetbol (carrer de Casanova, 55 -

Barcelona)
- Taquilles del pavetlo (dissabte de 5 a 8 de la tarda i diumengeal rnatl, abans del partit entront del Cacaolat).

Juvenil masculi
F.C. Barcelona, 84· C. Joventut ((An, 99;

Ruf (15), Medianero (13), D. Perez (22), Beni
tez (2), Jofresa (30), J. Morales (4) i J.A. 'Mo
rales (10), R. L6pez (3).

Jesus Maria i Josep, 36 - C. Joventut '((B»,
126; Bartolome (9), Coca (15), Mestres (7), IbA
nez (11), Ponce (16), Tombas (16), Bermudo
(22), Potoc (6), Casad6 (16) i Uopart (8) .

Infantil masculi
IPSI - C. Joventut ((A" (ajornat)

Cadet masculi
Maristes ADEMAR, 57 - C. Joventut ((An, 69
(Nofuentes (5), Barnich (6), Jose (2), Carreno
(17), F. L6pez (18), Bellavista (10), Carles (4)
i Palacios (7).

Partits previstos pel
proper cap de setmana

Dissabte, 20 de desembre.

Juvenil masculi
C. Joventut ((An - La Salle (10'30 h)

Infantil masculi
C. Joventut ((Bn - C.B. Comella (11 h.)
C. Joventut ((An-C.B. Sant Gabriel (17'30h.)

Pre·infantil
C. Joventut . JAC Sants (16 hores)

Cadet masculi .

C; Joventut - C.B. Santa Coloma (16'30 h.)
C.B. Roses· C. Jovetut (19'30 hores)

Mini masculi
C. Joventut((An·Maristes ADEMAR (9'15h.)

Diumenge, 21 de' dssembre

Senior femeni
C. Joventut . C.B. Reus (9h. en el pavell6)

Junior femeni
C. Joventut· C.·B� Reus (10'45, a La Plana)

Juvenil femeni
C. Joventut· C.B. Reus (9'15h. a La Plana)

Juvenil masculi
C.B. Martinenc . C. Joventut ((B"
(10 hores)

Junior masculi
C. Joventut . La Salle (18 hores)
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PIRINEU ANDORRA
Ordino-Arcalis
(1.940·2.550 m.)
Despres d'una temporada plena

d'activitats, demostracio de Snow

Board a earrec de la parella campio
na del m6n, curses, estatge dels di

plomats de pista d'Andorra i amb
molta neu fins a final de temporada
la jove i coneguda estacio d'esqui
d'Ordino-Arealis podem assegurar

que ja ha arribat a la majoria d'edat.
Situada a les muntanyes d'Arcalis

i la Coma del Forat, pertany al ter

me municipal de la parroquia d'Or
dino.. Per anibar al complex que es
a 24· quilometres de la capital del
Prineipat, s'ha d'anar fins a la Mas
sana i d'aqui en direecio a Ordino;
continuar la carretera que va seguint
la vall fins arribar al Serrat i d'aqui
ja fins a peu de pistes.

Tht i essent una de les mes distants
de les nostres comarques, la seva con

Bguracio. tipus de pistes, descens fora
pista pel bose, instal-lacions, tracte
amb el personal, etc.; fan que aques
ta estaeio sigui visitada any rera any

pels nostres esquiadors,
Enguany s'ha dotat l'estaeio de dos

nous telesquis, «L'Horte11 bis», que
puja paral·lel al ja existent ala cota

mes baixa i els «Vailets bis» que puja
en paral·lel al telesqui curt que hi ha

,

a la zona intermedia, i que dona ac

oes a la nova pista que hi ha en

aquesta zona.

A pen de pistes hi ha la zona de
serveis en que hi ha jardi d'infants,
primers auxilis, botiga d'esports, 110-
ger de material, escola d'esqui, bar,
restaurant, self-service, oficina d'in
formaeio i venda de tiquets.

ESQui AMBr'-T:fZi � I ESQUi PER A TOTHOM

Sortides un dia, dissabtes i diumenges

ESTACIO ORDINO-ARCALIS (1.940-2.550 m.)
Aquesta estacio, situada a la Vall d'Ordino, a Andorra, ofereix nombrosos i va

riats «descensos». en un magnific paissatge d'alta muntanya entre Aracalfs i la

Coma del Forat. Es a 225 quil6metres de Badalona i es un lIoc ideal per esquladors
i acompanyants de totes edats.

PREU PER PERSONA: 1.950 pessetes

Amb bus luxe, amb video i forfait. Tot incl6s. Parada per a comprar «records»

d'Andorra.
Primera sortida: 10 i 11 de gener. A partir d' aquesta data tots els dissabtes

i diumenges.
- Sortides dos dies. Caps de setmana

ESTACIO ELS ANGLES (1.600-2.400 m.)
Estacie situada al Pirineu frances, �n la regia del Capcir; disposa de 19 remun

taments i 40 quilometres de pistes. Es a 280 quil6metres de Badalona.

PREU PER P�RSONA, EN PENSIO COMPLETA: 12.700 ptes.
PREU' PER PERSONA, EN MITJA PENSIO: 10.900 ptes.

EI preu inc lou bus de luxe, amb video, i tornada diumenge a la nit. Hostatge
en hotel, segons reqim escollit, i forfait de dos dies.

.

'Pnmera scrtida. 9 de qener. A partir d'aquesta data tots els caps de setmana.

ESP,ecial eS�Ui .

amb riJ:(�'L� I
Vall d' Aran

del 22 al 26 de desembre .

Diltuns, dia 22: Sortida de Badalona,
a la tarda, cap a la Vall d'Aran, a Casau,
a tres quilometres de Viella, on es troba

I' hotel. Sopar i dormir. Dimarts: CASAU:
estada segons el regim alimentari esco

lIit; dia lliure. Dimecres, CASAU:.id. i dia

lllure: a la nit, sopar especial de la Nit

de Nadal; festa a I' hotel. Dijous, CASAU,
id. i dia lliure: pels clients que tinguin
pensi6 completa, dinar especial de Na
dal, amb escudella i earn d'olla, etc. Di

vendres, CASAU/BADALONA:-esmorzar;
a la tarda, a hora convinguda, tornada a

Badalona i FI DE VIATGE.

ESTADA AMB PENSIO COMPLETA:
15.600 pessetes

ESTADA AMB MITJA PENSIO:
14.600 pessetes

Forfaits: LA TUCA, abonament 3 dies in
div.: 4.500 ptes; grup minim 20 perso
nes, a 3.600 ptes.

BAOUEIRA: 6.300 0 5.400 ptes.

HOTEL RESERVAT:

HOSTAL MONTCURBISUN

Hostal tfpic i familiar, de dues estre

lies, situat sobre Viella, amb una magni
fica vista sobre la vall. La capacitat ma
xima es de 60 persones, cosa que fa que
sigui en exclusiva per a «ESOUI DE
REVISTA-VIATGES 'iBERIA». Habitacions .

amb dutxa i W. C.; bar, sale de TV amb

vista panorarnlca: molt bo i abundant
.

menjar casola.

IMPORTANT: L'autocar, 0 autocars, es
tara durant tota I 'estada amb el grup i dia-

.

riament traslladara els esquiadors de I'ho

tel ales pistes, i viceversa.
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R.N. Joventut, 102
F .C. Barcelona, 11 0

En un partit digne de ser una final de la Joventut que va intentar amb totes les seves
Cop a del Rei de basquet,' el F.C. Barcelona forces assolir el quart titol de la ternporada.:
es va ilT!pq_�i3:r:__eer 10�:110�l:I� Ron Negrita - pero que en els moments crucials de l'encon-

�l- ..

�·o

�.er
«Besplendlra I' Estel del Messies
per orientar els nostres passos
vers la pau»

.

_Pau � tellcitat per aquestes testes
Roser Sabater Bilbeny - Jasep M a Bernad6 Bandia

CENTRE TERAPEUTIC PODOLDGIC
Prim, 209 ler. 2n. Telf. 384 40 11 - 389 23 90

Artesania en Pie I

Peleteria SARA
ANTE MOUTTON - NAPA - ANTE

Fabrlcacinn Propia

Guilre, 207 - Tel. 398 03 00
TALLER:

Roger de Flor, 24 - Tel. 388 06 38
BADALONA

'
Avda Montserrat, 19

PINEDA DE MAR

Felices Fiestas

Lloguer de forgonetes nou places 0

1300 kg. sense conductor

Tel. 389 33 33 BADAlONAMarina, 61

tre, amb el cinc base molt cansat i carregat \

de personals, no va tenir la suficient sang fre
da per a endur-se'n una victoria que va tenir
ala ma durant els primers trenta-tres minuts
de partit.

Va succeir alto que la «Penya» temia meso
EI Barcelona, amb una plantilla rnes Que
completa, es pot permetre el luxe de forcar
allimit en defensa, mentre que els homes del
Joventut s'ho han de pensar dues vegades
quan han de posar la rna, ja que carreqar-se
de personals pot significar una derrota prac-
1. .rnent segura. En aquest aspecte, l'arbi
tratge de Neyro i Arencebia, que en alguns
moments van donar un autentlc concert de
xiulet, es pot dir Que no va beneficiar en res

el Joventut, ans al contrari, pero tarnbe cal
dir que el triomf dels blaugrana va ser del tot
just, perque el partit realitzat pels homes
d'(iAito» va ser relament meritori, aprofitant
Ilurs poders al maxim,

Podriem dir Que el Joventut va cornencar
a perdre el partit en els primers minuts de
la segona part, quan va arribar a disposar
d'onze punts d'avantatge (68-57) i, en 1I0c de
serenar el seu joc, va caure a la trampa d'ln
tercanviar faltes amb els barcelonistes, en

els que van ser els pitjors minuts de I'encon
tre, ja que cap dels dos conjunts no aconse

guia de finalitzar una sola jugada amb
efectivitat.

.

Potser tarnbe va fallar un xic I'Alfred Jul
be, Que no va realitzar el primer canvi fins que
Montero no va cometre la cinquena personal.
Eis jugadors de la «Penya» estaven al limit
de les seves forces, despres dels dos part its
anteriors i de I'aferrissada Iluita contra els
barcelonistes, i potser Crespo i Jofresa ha

guessin pogut entrar abans de [oc, En fi, aixo
ja es parlar per parlar, i quan s'ha vist el par
tit es molt tacil criticar la tasca d'un entre
nador que, en aquest cas, per altra banda, ja
ha demostrat la seva capacitat en el
Joventut.

No Ii hem de donar mes voltes. EI con
junt verd-i-negre va perdre la final, pero do
nant la cara en tot moment, amb possibili
tats de guanyar-Ia fins l'ultirn mig minut de
joc i enfront d'un club que, no ens enganyem,
enguany disposa de la millor plantilla d'Euro
pa. I aixo ja es un gran merit dels badalonins.
Nornes cal dir que, deu minuts despres de
finalitzat el partit, quan ja els jugors estaven
en el vestidor, van haver de tornar a la pista
a saludar a l'afecci6 canaria que, dempeus,
corejava el crit de «Juventud, Juventud», com
durant tot I'encontre va corejar «Ron Negri
ta, Ron Neqrlta». Per tant, i malgrat la derro
ta, una nota exceLlent per la «Penya» i per
tateccio de Tenerife, senyorial durant tota
la competici6 de Copa.

Sobre el desenvolupament del partit, no
rnes dir que el Joventut va dofninar durant
la major part del temps, i que el Barcelona
no va aconseguir empatar fins a set minuts .

del final (86-86). Despres van ser els barce
lonistes els que es van complicar la vida

quan havien assolit vuit punts d'avanlatqe.
La «Penya», a vint-i-vuit segons del final
(102-104), tenia la pilota en el seu poder, pe
ro Jofresa. que acabava de sortir a la pista,
va perdre Ilastimosament la possessi6 i,
d'aquesta manera va quedar sentenciat l'en
contre. per un marcador que era rnes ampli
del normal, degut als desesperats i inutils in
tents finals del Joventut.

ANTONI CASTELLA
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,...1!.0GlJERMOLINS METALISTERIA DE ALUMINIO

CRISTALERIAS, VIDRIOS,
CRISTALES PLANOS

Puertas y ventanas correderas

Recubrimientos de galerias
Puertas practicables
Mamparas de bane
Divisiones de despacho
Vidrios con carnara

Vidrios antirrobo

*-I.,lc,s lifSlfls �
Juan Peiro, 61-65 (esquina San Bruno)
Crta. Nacional II Tel. 384 05 54

Canonge Baranera, 64 (entre Mar i Prim) Tel.,384 32 82

DE BADALONA
,-

-

Posem el millor «pes» ales nostres testes
-mes tradicionals.

'

-

"8ones lestes"-

Tales de totes classes als millo'rs' preus.
Assortif en cortines i edredons

.

Desitgen
BONES FESTES
a tots els seus

clients i amics

� Tel. 384 66 65
Nrta. Sra. de la Soledat, 10

CLUB BRIDGE BADALONA
«COR DE MARINA»

Es donen classes de BRIDG-E a tots nivells

Campionats els dijous, ales 21,30 h.

Progrpmaci6 de Pools - Diumenges 17' 30 h.
Informaci6: Telfs. 389 29 45 - 384 50 03 0 Rambla, 11 - Telf. 384 52 55

Temporada �_:�9-�
�\�O';J

t!..O\)\
�

- 86/87
- ��

esports
. ··7--

* ESOUIS: OFERTA DE LA NEU
*

* Esqui Rossignol Halley
* Fixacions Salomon 137
* Pals Gabel - 120 a 160
* Preu: 15.500 ptes.

JOAN BILBENY ; SERRA : Esqui Rossignol Halley
Fixacions Salomon 337

Prim, 99 - Tel. 3894520 *
Pals Gabel

08911 BADALONA *

ROBA ESPORTIVA
COMPLEMENTS

(primeres marques)

* Preu: 18.500 ptes.

VIAJES IBERIA
-

Especial 3 a edad 1987,

BENIDORM 12/ENE.
8 dias

Htl. CAMPOSOL (*) 16.600
Htl. LOS PELlCANOS (***) 25.300

CANARIAS
Salidas: 19/ENE - 2/FEB. - 2/MAR.

- 16/MAR., 15 dfas
7 dfas Las Palmas - 7 dfas Tenerite

Pension completa
CUBA

Salida: 1/MAR.
Pension completa
10 dias circuito

109.000

. 0
.

'

'. GAT�4 II

"- Viajes 1beriIi_.1
"

MAR, 134 - T.... _ 11 01



EXTRA, NADAL 1986 109

Carrer de la Merce, 23, 1r. 2a.

VEDRUNA BARRIGA BLANC'H
,Agent d'Assegurances

'BONES FESTES

Tel. 384 06 05

GARCIA TEIXIDO• tampares
,.,.Forja

• Decoraclo 80nes
feSl8$
Telf. 389 04 13Ribas Perdigo, 24

ALTA PELLETERIA

rrfi.& Ant - Napa - Moutton

ILlY Desi�ja als seus clients i

164 amics un Bon Nadal i

Any Nou

Fabricacio propia - Encarrecs a mida.'Arbres. n' 41 - Tel. 389 35 62 - BADAlONA

Resultats d.e la
Ocpadel Rei de
Basquet
Quarts de final
F.C. Barcelona, 104 - Cacaolat, 80
Real Madrid, 84 - Cajabilbao, 89
CAl Saragossa, 103 - Estudiantes, 87
Calacanarles, 92 - R.N. Joventut, 97

Semifinals
R.N. Joventut, 102 - Cajabilbao, 91
F.C. Barcelona, 117 - CAl Saragossa, 88

Final
F.C. Barcelona, 110· R.N. Joventut, 102

Lluis, nou president del
ColJegi Catal�
d'Entrenadors de
Basquet

EI nostre conclutada Josep Lluls Cor
tes, «Lluis», ajudant del seleccionador na
cional, Antonio Diaz Miguel, va ser elegit
president del Col.legi Catata d'Entrena
dors de Basquet. Aquest carrec, fins ara,
e'stava ocupat per Antoni Comas, que ja
portava cinc anys desenvolupant la ma

teixa tasca al front d'aquesta entitat que
te uns mil tres-cents entrenadors afiliats.

l.luis va rebre cent trenta vots, men
tre que el seu adversari en les eleccions,
Josep Lluis Ferrer, que pertany al C.B.
Gaudi, de Barcelona, nornes va

aconseguir-ne seixanta-un. Tarnbe es va

ren escrutar tres vots en blanc.- A.C.

Torneig cadet de basquet
Eis provinents dies 29 i 30 tlndra lIoc en

el pavel16 de La Plana un torneig de basquet
-categoria cadet (nascuts entre 1971 i
1972)- que apleqara el Joventut, el Sant Jo
sep, el Montgat i el Betulia Esportiu, entitat
organitzadora.

EI dia 29, a partir de dos quarts de deu
del rnatl, s'enfrontaran Betulia Esportiva i

Montgat i ales onze ho faran Sant Josep i
Joventut. l.'enderna al mati els dos perdedors
s'enfrontaran en el partit de consolaci6 (dos
quarts de deu), i a continuaci6 es jugara la

gran final entre els dos guanyadors de la jar
nada anterior. Aquest matx cornencara ales
onze, i un cop acabat es lIiuraran eis trofeus
corresponents.
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MATAlASSERIA

Eis desitja
Felic Nadal
i Bon Any,

Nou

Con sus nuevos servicios de pintura decorativa y publicitaria.
Estucos, moquetas y obras, restauracion de fachadas,

maquinas de presion y chorros de arena.

Oficinas: Leon, 17, 1 0

Av. President Companys, 118-122, sntano interinr
Tel. 384 13 37

_'Canonge Baranera, 72
TelMon 389 46 63 BADAlONA

.

:"6.""1}'
-

�
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,
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FERRETERIA PRIM, S.A.
-Importaclon -Herramientas -Accesorios

-Bricolale -Metallsterta ·Cerrajeria
Prim, 90-92 Y 113 Tel. 384 41 51

'

La nova discoteca de Badalona!
EI punt de trobada

OBERT:
Dilluns a diumenge TAROA
Oivendres i Dissabte NIT
Tarnbe obrim les vigilies dels dies tesuus a la NIT

BONESFESTES
Estern al carrer Sant Anastasi num. 14

Disseny R,de B,

VINE A ESQUIAR I PASSA-T'HO GUAI!
lnformaclo i
inscripcions

ESQuf .

CLUB
BADALONA

-- Neu assegurada
-- Cada diumenge
-- Amb autocar

2 hores de monltor qratls
Viatge + forfait = 1.950. ptes � .

• AJUNTAMENT DE

.!!!�!:2�\ ...
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S6105,4Iit,rosa los100Kms.
P. V. P.·

AL C'ONTADO
FINANCIADO

ENTRADA

56 PAGOS

(4 arias)

359.0001.199.336 19.050

r!I TALBOT HORIZON
Probado y. demostrado

AUTO BESOS
avda, marques de

m,
ontroig, 125 .

II,telefono 387 28 00 ' •
BADALONA(BARCELON�
su concesionario.PEUGEOTTALBOT

Eis partits de la segona volta es jugaran
els dies 3, 7,10,14,21,28 de febrer i el 7 de

marc.

Calendari de la seqona
lase de la Lliga de
Basquet

SERlE A·1

18 Jornada (20·12·86)
Real Madrid - Oajacanaries
Cajabilbao - Estudiantes
CAl Saragossa - F.C. Barcelona
R�N. Joventut - Cacaolat

28 Jornada (27·12·86)
Cacaolat - Real Madrid
F.C. Barcelona - R.N. Joventut
Estudiantes - CAl Saragossa
Calacanarles - Cajabilbao

38 Jornada (3·1·87)
Real Madrid - Cajabilbao
CAl Saragossa - Cajacanaries
R.N. Joventut - Estudiantes
Cacaolat - F.C. Barcelona

48 Jornada (10·1·87) ,

F.C. Barcelona - Real Madrid
Estudiantes - Cacaolat
Calacanarles - R.N. Joventut
Cajabilbao - CAl Saragossa

sa Jornada (17-1-87)
Real Madrid - CAl Saragossa
R.N. Joventut - Cajabilbao
Cacaolat - Cajacanaries
F.C. Barcelona - Estudiantes

6a Jornada (24-1-87)
Real Madrid - Estudiantes
Cajacanaries - F.C. Barcelona

Cajabilbao - Cacaolat
CAl Saragossa - R.N. Joventut

78 Jornada (31-1-87)
R.N. Joventut - Real Madrid
Cacaolat - CAl saragossa
F.C. Barcelona - Cajabilbao
Estudiantes - Caiacanaries

BAR MANUELA
Li ofereix les millors tapes variades i desitja. a teres -els seus clients i amles'iN'"....�

Un bon NADAL i feli� ANY NOU

Carrer Germa .Juli, 53

_, -�;", <

'

-

�A.�....
MAQUINAS Y MUEBLES PARA OFICINA

-.....-.,., .,�� MANUEL VIDAL, S. L..
CAS-" FUNDAQA EN ' ..0

.Reparaci6n y reconstruccion
-Abonos de llrnpleza- .

. ·Cajas registradoras
.

• M icro-ordenadores
=Destructoras de papel
• Fotocopiadoras

'Tel. 389 51 13

,BONES FESTES

�. Tel. 384 32·53

'If'
San Pedro, 9
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iBon Nadal i «joilis» Any Nou!
els desitja

Jelerla-renetqerla J. DOMENECH
A on hi trobara' el millor regal pe� aquestes

.

Feste's
·Extens assortlt en joieria, en les darreres creacions de fa moda actual

·ReJlotges surssos i japonesos elegants i esportlus
•Rellotges 'paret, sobretauta i despertadors de tota mena

=Encenedors, crtstall, marfil i articles de reqat
•Tot aixo a preus torca bons

Vingui I comprovi-ho
Pla�8 Pep Ventura, 11 I'

Tel. 387 50 9�.

FABRICA DE COLES, ADHESIUS, VERNISSOS I PINTURES.

HEREUS DE JOAQUIN CLAROS VENTURA

."

,.!

"'ones
'estes,

•

Fabrlca y Oficinas Centrales:
Garriga, 188 al 200 - Apartado 39 - Telex 59570 GLUE-E

Dlrec. Teleqratica NRAYT"
Tel. 387-21-00. Badalona - espana

Sueur.al•• en lod. Espan.
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�
• Esmorzars

-�
• Berenars

PI. Pep Ventura, 31

Tel. 387 10 85 - BADALONA

• Disfrute de nuestra barbacoa, extenso surtido en carnes.
e Especjalidad',erf anloves amb torrades. .

� SaJon__ p!ra �Qanquetes'L__
.

• Local climatizado
.

#�

: .. :Domingos y festivos a partir de las 6 de la tarde, cerrade,
-

.: ... '� <»: .
- /'" .. Alfonso XII, 104.- Telf. 387 42 68 - BADALONA••.. -t

•

.,,, .•, • "

..._--'_. _'-- '

--� .

MUSIC B�R

AI BOOM del
regal lnseht

al

Carrer Jesus, 10 - Telf. 384 39 58

CONVERGENCIA DEMOCRATICA
DE CATALUNYA
BADALONA

rtLa. dedit;u a ne» eJ!Jonej g7e,;/(j de e1�da/

c an PJe/ir (?{ny 2,f�tI

LLEFIA
Perez Galdos, 34 A
T. 388 06 39

./ I.
I

/ f
'/ ,

.. �FiRRirAR'S
BANY

.

--

....
EN c�N\J\�R

\\� p�:s�� � cU\N� __

�

Tenim tancat dissabtes i dilluns al mati
Canonge Baranera, 101 - Telf. 384 22 51

. BADAlONA
VISITI'NS!! -. ENS HO AGRAIRA

• FABRJCACl6 PRO PIA
Li dernanem que cempan.qualltat i preu. Estern sequrs que sabra escollir.

.

'r: : ', jl'ESPEREM!
PREUS ESPECIALS PER A :REfORMISTES, MUNTADORS I PROFESSIONALS

_.
-

-

:' .. ',--'._
---- --

Exposicio dibuixos
d' En GAROSSO

fins 'el dia 31 .

BONES FESTES

�
CDC

BUFALA
tndependencia, 329
1'. 383 91 83

SANT CRIST
Coli i Pujol, 198
T. 388 38 50

CENTRE
Pla�a de' 18 Vila, 7
T. 384 59\12
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Auxiliares • Comedores - Dormitorios - Tresillos

;
Estilo juvenil a medida I

Muebles MARTA
Descuento especial en comedo res y tresillos r

Alfons XII, 23 Tel. 384 19 08
I

BADALONA

" Reformas de,l hogar
I nstalaciones completas

de coclna

y cuartos de· bano
,

Y AHORA

INSTALAMOS su parquet con
, farima flotante, con todas las

ventajas, sin obras, sin olores y
sin tener .que salir de su casa

Garantia', barnlz 15 anos
BADALONA

Facilldades de pago
, Presupuesto sin compromlso

Agruljaci6 Veterans del C.F. Badalona4.,i••.._.. 'BONE$ FESTES ..�� s;�.

Local Social: BAR SERRA Francese Layret, 85 EL LOCAL MES ESPORTIU Tel. 384 00 90
,

.

•7# �One9 f5le�tI!9 �
M/QUEL FIGUERAS • FOTOGRAF

.' ....
Prim, 111·te!. 3846056

BADALONA
FOTOGRAF RETRATISTA

TALLERS GENE,
-Iraoajos en. hierro, aluminio, laton, -Instalaclones en general
acero inox. y refractario

- .Cilindro 2000 x 6mm,

-Cizalta, guillotina de 2000 x 4 mm. -Curvadora de perfiles
-Cortes circulares en gairu ·Soldadura de argon
=Prensa plegadora hidrautica de 3 m. ·Soldadura de pernios

-Construcclon. reparacion de

maquinaria

PLANCHISTERIA, CALDERERIA Y TALLER MECANICO

Gral. Weyler, 183, 10, 38 • Tel. 387 34 31 • BADALONA (Barcelona)

foto cieativa per: publicitat, industrial,
modes, reportatges, etc..
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R.egional Preterent

Horta, 2 · Badalona, 3
Un partit dels que fan aflclo

HORTA: Mora, Torrijos, Casamajor, Ouesa
da, Campana, Juanito (Gracia), Guiu, Juan
de, Martins, (Collado) Heredia i Bastida.

es I'home trencador, i que calen dos homes
pel seu marcatge. Pero els badalonins varen
saber passar el temporal, davant d'un rival
que volia remuntar el marcador a la
desesperada.

Ala reanudaci6, I'equip de I'Horta va sor
tir motlvat pels seus aficionats, i n<? Ii podien
sortir millor les coses. Aconsegui el seu gol
i redui les distancies

.. Pero els badalonins,
en lIoc de baixar la guardia, varen tornar amb
rnes torca a dominar el seu peril16s rival, i aixi
arriba el gol de la tranquiLlitat. Eis barcelo
nins, pero, no volien donar per perdut el par
tit i continuaren lIuitant. Quan mancaven deu
minuts pel final, un altre gol badaloni aariba
marcador, i seria el del resultat final, que feia
justicia a l'equlp badaloni, que en inferiori·
tat va saber dominar i demostrar a tots els
presents que fou el digne guanyador.

Cal esperar que el conjunt badaloni no
perdi el bon cami comenc;:at de la rna de I'ex·
capita que fa dues jornades se n'ha fet car
rec com entrenador. Venen ara dos part its a

casa, Canovelles i Masnou. Si s'assolissin
les esperades victories, el Badalona es po
dria cot.locar en un bon lIoc de la
classificaci6.

EI partit de diumenge
Badalona-Oanovelles

D'antuvi aquest de diumenge sembla un

partit tacll per I'equip badaloni, doncs entre
les dues plantilles hi ha molta dtterencla de
qualitat. EI Canovelles disposa d'una planti
lIa molt conjuntada, perque porten tres anys
els mateixos homes jugant; alternen entre ve
terans i joventut de la comarca. Nemes els
separa, a la classificaci6, un punt amb el
Badalona.

La tactica del visitant es prou coneguda:
quatre defenses, cinc mitjos i nornes un no
me en punta. Davant del Badalona, que co
neixen molt be, estem convenc;:uts que la se·
va tactica sera immobilitzar els seus realit
zados i formar una xarxa en el centre del
camp, per no permetre'ls el contraatac.

Esperem que Rodri sapiqa mentalitzar el
seus jugadors de la forma de jugar al seu en·

ganx6s rival i de no caure a la seva trampa.
Recordem que I'entrenador del Oanovelies,
Francisco Hernandez, «Teddi», porta divuit
anys dirigint partits, cosa que el situa com
a capdavanter dels entrenadors per anys de
dedicaci6.

L'equip que probablement presentara el
Canovelles podria ser: Coli, Arturo, Barbany
I, Quini, Barbany II, Floreta, Polo, Flaque, Lu
cio, Casanovas i Soler, alternan amb Verda
guer, Alfons i Gines.

Per la seva part, no crec que Rodri vul
gui introduir rnoltes variants al conjunt ba
daloni, que s'ha presentat les darreres [orna
des, 0 sigui: Fausto, Xavi, Andreu, Gonzalez,
Mariano, Tomas, Agra, Rovira, Ruiz, Rier i
Martinez, amb Bata, Antonio, i Pedro.- PE·

_

RE SORIANO

C.F. BADALONA.
Pundat I'any 190.3

Desitja . als
s.eus

.

socis i

simpatitzants un

FELIC NADAL i
minor ANY ,es_l!ortiu

1987

BADALONA: Fausto, Xavi, Andreu, Gonzalez,
Mariano,Tomas, Agra, Berruezo, Rovira, Ruiz,
Rier (Bata) i Martinez .."

Arbitre: Tello, molt be. Arnonesta a Gasama
jor, Juanito, Tomas, Rovira, Andreu, Gonza
lez i Ruiz, i aquest, per dues amonestacions
fou expulsat als trenta minuts de joc.

EI partit: Sense cap mena de dubte, el partit
presenciat en el camp Feliu i Codina es dels
que fan afici6. Res no hi rnanca: entrega to
fal per part dels dos conjunts, joc d'atac,bons gols, lIu"iment dels porters i total emo
ci6 fins al final.

\ \ L'equlp badalonl va sorprendre tothorn
amb una sortida fulgurant, que va posar el
seu contrari de 'cara la paret. Encara no ha

yia transcorregut el primer\quart d'hora i el

�arcador ja assenyalava un 91Glr 0 a 2. Es po
drla dir que el conjunt badal?nf tenia el sant
Ide cara, potser quela s�rt.'qJJ.e Ii havia man
cat altres vegades ara ll'afa�oria.
I En arribar el minut trenta, per doble amo

�stqci6, els badalonins perdien un dels
seus jugadors mes importants pel joc que,
sota les ordres de Rodri, rea!!tzaven, doncs

Gols: Foren entrats per Berruezo, als 13 mi
nuts; Rier, a115; Guiu, als 57; Berruezo, al 75,
i Collado, als 80.- PERE ESTEBAN
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Primera Regional
Grup segon

Resultats
Mataro, 1 - autaia, 1

Artiguenc, 1 - Aguila, 2
Vilassar, 7 - Pomar, 1

Arenys de Mar, 2 - Llefia, 1

Classificaci6: Montanyesa i Calella, 20; Fll

sellna i Arenys de Mar, 16; Pomar, 15; Vilas

sar, Mollet i Pineda, 14, Matar6, Aguila, Sin

gerlin i Obrers, 13; Mediterraneo, 12, Llefla

i Artiguenc, 10; Roquetes, 8; Butala i Traja

na,6.

PrODera jornada:

Bufala-Mediterraneo

Aguila - Mataro
Trajana - Artiguenc
Pomar - Montanyesa
Llefla - Vi lassar

Mataro, 1

Butala, 1

MATA'RO: Gaiarsa, Pi, Granados, Rafa, Pas
tor, Santate, Rodon (Rofete), Murcia, Rubio,
Da Silva i teixidor.

BUFALA: Duran, Diego, Manolo, Carmona,
Monj6n, Cruz, Xavi, Jose Antonlo (Miralles),
Valentin, Jacinto i Solaz.

Arbitre: Muriz, regular.
Gols: En el minut 78, Teixidor, i en el 89, Xavi.

EI Butala va assolir un values punt posi
titu en l'hlstortc terreny del Mataro. EI Bufa

la va jugar amb un bon plantejarnent tactic
defensiu, sense oblidar el contracop, cosa

que va donar els seus fruits. Encara podia ha

ver decantat el marcador al seu favor. Sem

bla que el Butala va per bon cami per la sal

vaclo de la categoria.- J. NAVARRO

LLUQUE

�rtiguen�, .1
Aguila, 2
ARTIGUENC: Lledo, Guerrero, Edu, Marti, Pa

riente, Melero (Auiion), Martinez, Fernando,

Jimmy, Restoy i Abanades (Manolo).

AGUILA: Canovas, Camacho, Simon, Mario;
Toto, Palau (Lechon), L. Garcia, Arber (Qui
ros), Portras, Bias i Bio.

Arbitre, J.R. Caparros, irregular.

3015: AI minut de 'joc, una escapada de Bio

Ii permet inaugurar el marcador; als 15 mi

nuts, un penal contra l'Aqulla el converteix
Jimmy en I'empat, i als noranta-un minuts,
es a dir, quan passava un minut del temps
reglamentari, t.echon aconseguia el resultat

final. Va ser expulsat Guerrero, de l'Arti

guenc, per targeta vermella.

.1

Comentari: Un encontre de rivalitat local en

tre dos equips ja veterans i en el qual la sort
afavori el visitant. EI partit va ser de joc al

tern, gracies a que arnbdos equips varen dei

xar molts espais Iliures que pemetien I'in·fil

trada dels davaters, i aqui es on l'Aguila, amb
un Bio molt movible, posava en dificultats la

detensa local.
La poca efectivitat de les linies mitges

feia que tant les defenses com les davante-
,

res tinguessin molta feina. Tot el part it va ser
de domini altern, pero en la primera part
l'Aqulla va tenir mes profunditat, mentre que

a la segona el joc mes vigilant dels dos

equips va fer que I'equilibri fos rnes acusat,
amb bones ocasions de gol que no es varen

aprofitar. L'arbitratge va complicar un partit
valent pero noble, i arriba fins a allargar el
temps en do'S minuts.- MIQUEL MARTIN

Segona Regional
Grup X

Resultats
Los Panchos, 3 - Tiana, 4

Lloreda, 1 - La Mina, 0
Est. Salut, 4 - Cros, 2
Sant Crist, 0 - Sistrells, 4

Masnou, 6 - Cordobes, 1

Bruc, 0 - Sant Roc, 2

Penva Morera, 2 - Penya Madridista, 3

Classificaci6: Penya Madridista, 21 punts;
Masnou i Est. lei Salut, 19; Tiana, 17; Llore

da, 16; Sistrells, Cros, La Mina i Sant Roc, 15;
Bruc, 12; Cordobes, 11; Mesina, Los Panchos

i Penya Morera, 10; Pastor, 8; Fuertebesos i

Sant Crist, 5, i Olimpis, 3 punts.

Penya Morera, 2
Penya Madridista, 3

PENYA MORERA: Jorge, Vicedo (Cholo),
Sanchez, Joaquin, Molina I, Paquito, Galin

do, Molina II, Prats (Zurita), Jesus i Sergio.

PENYA MADRIDISTA: Campoy, Miguel (San
melon), Garcia, Farreras, Jaraband I, Santi,
Torrejon, Paco, Bartolo, Vilches i Pepin
(Dani).

.

Arbitre: Juan Francisco, molt be, rnostra set
-

ze taroetes grogues.

La visita del lider havia despertat molta

expectaclo, i cal dir que el partit va ser la rnl

Ilor resposta. EI que no va tenir el just resul
tat fou el marcador, perque I'equip badaloni

va haver de jugar tota la segona part amb deu

jugadors, per expulslo de Molina II. Ellider,
davant de la Penya Morera, no va dernostrar

cap dlterencla, i si els de Morera haguessin
pogut jugar amb els onze, el resultat possl
blement seria una altre, ja que I'equip bada

loni va fer merits per no perdre. Eis gols to

ren aconseguits per Molina I i Zurita, pels lo

cals, i per Torrejon i Pepin, per I'equip de San

ta Coloma.- BERMUDEZ

La correcci6 visual�
\ pot ser la clau
del seu exit.

OFERTES I DEMANDES

Ei:s C111UIIGIS en aquesta
secci6 es reben en la nostra

direcCi6, Canonge Baranera,.
64, primer pis,

DE 9 A 1 DEL MATi
en agencies de publicitat.
Tarifa per rnoduls de

35 x 60 mm. minim.

Consulti el nostre servei per
teleton i les seves

condicions (389 41 58)

Agencia de Seguros·
U bicada en 8adalona

Precisa: Persona para oficina
'de sequros, muy capacitado/a ..

Dedicaci6n absoluta,
.

incorporacion inmediata. Con
referencias. 1 nteresados lIamar

tels. 710 68 72 - 726 58 15
de 4 a 8 tarde para concertar

entrevista

ATENCH1N:
Automoviles de ecaslon

FORD FIESTA L, B-OH
.

FORD FIESTA (comercial, B-OP
JEEP ARO 244-0, B-ET
SEAT TRAN, B-FW

SEAT 127 PORER, B-FH
CITROEN BX + RB aire acondicionado M,

B-GT

leis. 387 02 04 - 387 03 58
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Tels. :387 02 04 - 387 03 58

ATENCION:
Todo en vehiculos industriales

- EBRO 0-350 B-P
- AVIA 2600 chasi B-FC

,

- BARREIROS 4216 FRIGO B-CC
- MERCEDES BENZ LP-813
- M.A.N. de los siguientes modelos:

.

6.90 - 8.90 - 16.240
Con todo tipo de carrocerlas

Es lIoga local
. Apte per qualsevol cornerc al carrer
Arnus, 30, baixos, de 90 m2 de planta i
soterrani al davant Mercat Maignon.

Ra6: Tel. 389 45 58

�SEU ANUNCI
PER LA PROPERA EDICU)?

Vingul 0 telefonl I I

, REVISTA D'E BADALONA_j'De 9 a 1 del mali

\

: Charcuteria - Tociner·i�'.
Se naspasa

Mercado Conreria, puesto 43.
En pieno funcionamiento, frente

'panaderla
Telf. 389 22 82, 0 en el-mismo puesto

Se traspasa
FRANKFURT

en la calle San Joaquin n,O 15, de Santa
Coloma de Gramanet. Un ano de

funcionamiento. Recaudaci6n diaria de 40
a 50 mil pesetas.

Raz6n: tel. 386 93 66

Local en traspaso, en c/. Mar, de 75 m",
10.000.000 ptas. alquiler 75.000 ptas.
mes. Tels. 389 33 66 y 389 34 62

Calle del Mar

Es necesiten
per ram de la panaderia

VIATJANTS per Barcelona i provincia.
Ra6: J. Tome

Sant Ig. Loiola sl n.
(prop de la platja)

Se vende
'

SEAT Ronda. Diesel. B-EW
Rad io cassette. 4 altavoces.
Techo ABRIBLE. 70.000 km.

Tels. 387 02 04
387 03 58

Servei a tercers

d'EDICIONS
BADALONINES, S.A.

L
t

oferim als tallers d
I

arts grafiques; entitats I msntuciens i

empreses, de 8adalona i ccmarca,

trenaus de totocompostcro de textos per a revistes. lIibres: publicae.ions. butuenns.
proqrames. carateqs I contecc.o de totems per a impresslo 'a offset.

\

Oirigiu-vos al carrer del Canonge Baran�ra. 64. 1 er. - Telf. 389 41 58

Alquilo piso
Calle Margarita Xirqu.

3 hab .. eomedor. 1 bane
Telf. 389 58 40 ,.

. (!lamar de 8 a 10 nocne):

Compramos
Solares . Terrenos para viviendas e

industrias. Casas y edificaciones para
construir.

.

Telf. 388 38 12 Y 388 35 50

Compro piso
Zona centro de Badalona

de particular.
Telf. 388 44 03

Compro casas

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

importa zona).
Telf. 388 44 03

Es venen
4 lIantes

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

Telf. 384 22 78

Se vende local y
plazas garage

Local de 558 m2 par restaurar, a

10.000 ptas. m2
Plazas tiarage desde 339.000 ptas.

Todo situado en Francese Macia entre
Latrilla y Cristina

Razon: tels. 387 82 66 y 302 43 96

En venta
loca; comercial de 2 plantas. l'

planta: 115 m2, 2' planta: 185 m2.
Muy bien situado. Call i Pujol, 198.

Tel. 387 57 12
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IftSTITUTO NACIONAL
DE EMPLEO

I.N.E•••

........ E........ st. eNdld: '

c/. Galu... 2 bis y c/. layetania. 22. I
..

I

I.N. E.M; reeUlfeta Ia obIigaloriedad de las

tmprtsas QUI anuncian sus pueslos de

traba;O de at.nder a los IrabajadoreS
tnYiados por las OtiCinas de EmJ)leo. asi
como de comunicar y etectuar ta
trMlitac:i6n correspondlente ante estas,
retaliYa a las personas ccntratauas

. cuatesquiera que estas luesen

I

.

Arqui Serv�is S.A.
Les ofrece los servicios de:

• Reforma y decoracion de viviendas .

• Reforma y decoraclon de locales
comerciales

• Financiacion propia
• Presupuestos sin compromiso

Informacion:
Tels. 388 38 12 €I �88 35 50

Venta Pisos
Calle CARMEN, cara Barcelona, sol toda
la tarde, gran comedor, sala estar, 3 dor
mits., cocina moderna, gale ria posterior
cubierta, suelo ceramica, ganga s610
4.900.000 pteas.

I, Calle POMAR BAJO cara Barcelona, trente I

futuro puerto deportivo, 200 m. parque
municipal, 3 dorm., bane, aseo, moder- .

no, solo 3.700.000 ptas.

Calle PRIM, 90 m2 y 50 terraza para ter

minar a su gusto, 3 millones.

r

SEGUR EXPRESS, S.A. I

"I
. I I

, Precisa mensajeros,
no' importa experiencia \

SE REQUIER·E
.

- Moto propia
-Edad de 16 a 25 anos

·SE OFRECE
.

� Seguridad Social
- Fijo + Incentivos
- Pagas extras
- Vacaciones pagadas
- Dedlcaclon, total 0 parcial

Sans, 306 6° BARCELONA
Tf. 334 59 58

Alquiler
Despacho medico

amueblado
secretarta manana y tarde

Precio a convenir sequn ocupaclon.
Zona: La Plana. Tel. 384 22 25

C'alle AVDA. COMPANYS, cerca ambula- .:

torio, interior, 4 dorm., 90 metros, gan-
ga, 3.700.000 ptas.

.

.

Venta casas
.

Una muy grande compuesta de patio,'
sotanos, planta y dos pisos, mas de
10 habitaclones, banos y aseos en .

elias, especial para familia numerosa, .

residencia, cllnlca, colegio 0

guarderia, etc., s610 20 millones.
INFORMA tel. 389 06 92

Esteticienne
Se necesita: con practice en

tratamientos faciales y corporales.
Interesadas manden su curriculum
con fotografia al APARTADO DE
CORREOS 287 de Badalona

. PER ANUNCIAR-SE A
AQUESTA SECCIO NO CAL

QUE VINGUI

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

.

(consult! lIS condk:lons d'aqulSl SIf'lli)
Pintor

Pinte, empapele, estuque.
enmoquete, en c6modos

ptazes, es la mejor garantla.
lIame sin compromiso. Ie
daremos presupuesto.

Telf. 387 87 46

Empresa
-

metal.hirgica
cerca

. FRESADORS, TORNERS j .

AJUSTADORS.
Presentar-se al carrer Sagunt, 1 de

. Badalona

Se alquila local
de 30 m2 para pequeno negocio. sin

traspaso. Alquiler de 14.000 ptas.
Tel. 397 60 83

Empr�sa Metal.hirgica
cerca

Verificadors
Cal presentar-se al carrer Sagunt.

n° 1, de Badalona

Venta 0 alquiler
DE PISOS. LOCALES,

APARTAMENTOS. TORRES. SOLARES
Y CASAS. INFORMACION:

FINCAS M.T. AOIG - A.P.1. et.
PrIncipe de Vergara, 7

Tel •. 384 69 02
.

ANUNCIOS EN

La Vanguardia'I
TODA LA PRENSA

T elifonos 389 21 46 Y 389 43 38

Piso en venta
Y local comercial. junto 0 por

separado. Calle Independencia. 150.
Centro Bu'alA (parada autobuses)

Tel. 399 48 52

G. VERA·
Fot6grafo .

• Reportajes grilicos

.- Bodas - Banquetes

Especialidad en 'otos infantiles

Aribau, 17 • telf. 387 52 48
.

Arti�s
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escola d'idiomes

angles, frances, alemany, catali

CURSOS
- Cursos infantils (8 a 12 anys)
- Cursos normals (3 hores setmanals)
- Cursos intensius (6 hores setmanals)
- Cursos en empreses (horari a convenir)
- Cursos comercials
- Cursos particulars

DEPARTAMENT COMERCIAL

Traduccions i interprets de:
- Catala
- Frances
- Alemany
- Angles

DEPARTAMENT ACTIVITATS
- Biblioteca
- Viatges
- Escola FIAC d'estiu a CANTERBURY
- CINE: pel.lfcules en versions originals

Estem a la seva disposicio per atendre, sense cap compromis de
part seva, qualsevol consulta 0 demanda especial en qualsevol

dels nostres tres centres:

BADALONA
Lleo, 19, 2on. - Tel. 389 30 05

CASTELLAR DEL VALLES SABADELL TERRASSA
. Can Serrado, 6 Les Valls, 10, 2on.-Tel. 725 21 36 Major, 19, pral. - Tel. 788 55 03
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