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Es revltalltzaran els barris del Gorg
i del Proqres

EI futur port de 8adalona
tindra un disseny<agosarat i

innovador

•
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TOTS CONTRA CONTINENTE
Es denuncien pressions als botiguers



Pere Soriano, i 'els seus

progressins, VARILUX
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• Jo no puc estar actuant amb un treu i posa d'ulleres

Per aixo, per m i, els
vidres progressius
VARILUX son genials:
amb unes soles
ulleres ho veig tot

perfecte a qualsevol
distancla.
Ara treballo millor i
rnes cornode.
EURO-OPTICA sent

I'orgull de poder
oferir els vldres
VARILUX (amb
seguretat total), els

quais substitueixen
rotundament els

antiquats vidres

bifocals, ja que
permeten una

perfecta visio
simultania de Iluny, a

mitja distancia i de la

vera, sense que
exteriorment es

distingeixin d' un

vidre normal.
Eis especialistes que
ens visitaran a

instancia de EU RO
OPTICA atendran
sense cap compromfs
el seu cas i Ii

,

aconsellaran el vidre
necessari per la seva

perfecta i' correcta

vlslo, els dies, 2, 3,
4, 5 i 6 de novembre.

Per evitar

aglomeracions els

preguem que
sol.I iciti n d ia i hora al
tel. 384 69 50.

-Locutor/Showman -Rapsoda

I tambe a:

PRYCA
1r 381 75 76

SANT ADRIA

Mar, 6l - BADALONA
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Tots contra I' «hiper»

Eis botiguers frenen
la construcci6

del «Continente-
Es denega el permis per manca de xarxa viaria

La Generalitat va denegar ahir el pennia
demanat per la cadena francesa d'hiperrner
cats «Continente», per a instal.lar un esta
bliment en el poligon Montigala-Batlloria.
La ra6 principal que va argumentar la Co
missi6 Territorial d'Equipaments Comercials
per a rebutjar aquest projecte es la insufi-

.

cient capacitat. de la xarxa viaria de Badalo
na i Santa Coloma de Gramenet, que difi
cultaria l'acces dels clients potencials. Es va

posar en evidencia la necessitat del segon cin
tur6 de ronda de Barcelona.

Abans de que es conegues la decisi6, i en

senyal de. protesta contra la instal.laci6 de
r

l'hipermercat a Badalona, els botiguers i co

merciants en general de la nostra ciutat ide
Santa Coloma van seguir de manera gene
ralitzada un tancament de comercos que va

atectar tant a establiments privats .corn als
mercats municipals. Val a dir que hi van ha
ver algunes denuncies de pressi6 al tanca

ment, alienes als organitzadors de la cam

panya de protesta. Es va advertir el Centre
Comercial del carrer de Mar i altres boti
guers dispersos amb la subtilesa de que «es

poden trencar vidres, aquesta vegada aixc)
es molt series». Es va difondre tarnbe l'es-
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DE' BI-IOl-IlOMI.I

Membre fundador de I' Associacio
Catalana de la Premsa Comarcal I

pecie que «Continente» construiria, a canvi
del perrnis d' apertura, uns blocs de pisos a

Montigala per a .gitanos i barraquistes de
Barcelona. A l'hora de la veritat, afortuna
dament, no hi van haver batusses i, segons
que sembla, nornes es van trencar els vidres
a un establiment de Badalona i dos a Santa
Coloma.

Satlsfaccio

Aixi mateix, uns quatre mil- comerciants
i veins d'ambdues ciutats es van concentrar
al mati davant la conselleria de Comerc de
la Generalitat, al passeig de Gracia, 105, de
Barcelona, exigint la paralitzaci6 del projec
teo Aquesta era la segona jornada de protesta
dels comerciants de la comarca en els darrers
vuit dies. /

Una vegada coneguda la decisi6, els bo
tiguers i comerciants en general van brindar
amb cava davant la placa de la Vila, impro
visant a les set de la tarda una festa ben no

drida de gent iamb forca xerinola. A l'im
provisada festa hi van ser present ben be un

miler de persones, entre les quals s'hi tro
bava l'acalde de Santa Coloma, mossen Her-

nandez. L'alcalde de la nostra ciutat, el so

cialista Joan Blanch, que va votar en la Co
missio Territorial a favor de la construcci6
del «Continente», va romandre il.Iocalitza
ble durant tota la nit.

Tambe ahir a la tarda, el conseller de Co
mere, Consum i Turisme de la Generalitat,
Joaquim Molins, va donar a coneixer en una

roda de premsa convocada exclusivament
per aquest motiu, que la multinacional
«Continente» disposa d'un mes per a pre
sentar recurs contra la denegaci6. La possi
bilitat de rec6rrer contra la decisi6 no fou
confirmada a REVISTA DE BADALONA
per fonts de la direcci6 de «Continente» a

Madrid, les quaIs iinicament ens van mani
festar que restaven a l'espera de rebre el text
escrit de laGeneralitat, «sense el qual no po
dem pronunciar-nos en cap sentit encara».

La instal.laci6 d 'un hipermercat \ a
Montigala-Batlloria havia generat un Tiitens
debat ciutada entre partits politics i diver
.ses entitats. Les discrepancies van arribar a

afectar els membres de I'equip de Govern
municipal -socialistes i comunistes- que
van mostrar postures divergents en tot mo

ment. Tambe hi ha hagut una forta divisi6
en el SI de Convergencia Democratica, que
portara cua.

Historia del projecte

L'empresa Sociedad Auxiliar de Distri
buci6n, S.A., propietaria de la cadena d'hi
permercats «Continente», va demanar el mes

d'agost, al departament de Comerc de la Ge
neralitat, llicencia comercial per a instal.lar
se a Badalona. «Continente» ja havia com

prat 45.000 metres quadrats de terreny en el
poligon Montigala, on pensa invertir 3.000
milions de pessetes. El nou hipermercat ha
via de suposar la creaci6 de 387 llocs de
treball.

El president de la Uni6 de Botiguers del
Baix Besos, entitat que ha revifat amb for
ca degut a aquest aconteixement i que capi
talitza les accions de concienciaci6 i protes
ta, el senyor Azaustre, jahavia dit a REVIS
TA DE BADALONA que la instal.laci6
d'un hiper a Badalona «generaria la perdua
de 700 lIocs de treball i la mlseria de molts
comerciants» .

. El nou hipermercat havia de construir
se en una' zona estrategica, a cavall entre

I Santa Coloma i Badalona, en una zona de
quatre-cents mil habitants ben comptats, que
ja compte amb dos establiments d'aquesta
mena: Makro, a Pomar, i Pryca, a Sant
Adria de Besos. • J.M. - F.V.
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Eis escrits
'

desi{nats a aquesta seect« de RE
V/STA.DE BADALONA no han de so

brepssssf de l'extensi6 d'un foli me- -,

canogr",fjat a doble espai. 'Es impres
cindible que slguin signats -encare

au« e's' dement la sev« tnsercto Sota
psetidonim� i que hi consti el domi
citl i et numero del Document d'kien
tttet det seu autor, six! com tambf§ el
seu' namero de teteton. En e1 cas

d'entitets 0 col.lectius neure
.

de
cons tar-hi el cerrec que ocuoe, el se

gell de t'entiteio col.lectiu i el nome
ro del Document d'identitat del

signant.
No sera publicada cap certe que i

no reuneixi equests requisits, t, a'

mas, REVISTA DE BADALONA es re-,

serve, en tots els casos, /a seva pu-
'

blicaci6 integra 0 e/ dret de resumlr
les 0 extractar-Ies quan aixi ho con

sideri adient.

BADALONA, CIUTAT PUBILLA
«Badalona Sardanista» i la delegacio badalo

nina d'Omnium Cultural es complauen a comu

nicar, com a primera nota oficial, que la nostra

ciutat ha obtingut la nominaci6 de Ciutat Pubi

lla de la Sardana pel proper any 1988, que atorga
l'Obra del Ballet Popular.

Despres de laborioses gestions portades a ter

me conjuntament, des del mateix moment que
ambdues entitats varen coincidir en la idea de

sol.licitar, de bell nou, aquesta designacio, no

s'han escatimat passos ni contactes per tal d'acon

seguir d'arribar al bon fi de la tasca empresa, i

fruit de tot aixo, a finals del mes de juliol tan sols
mancava l'aval de l'Ajuntament, en forma de de
cisio oficial.

A primers de setembre -recordem el canvi de
Consistori i les vacances- varem contactar amb
el nou conseller de Cultura, senyor Carles Sagues,
al qual se Ii va presentar el fruit de les nostres ges

tions, tot i demanant el defmitiu suport oficial de
l' Ajuntament, que havia d'esser justificat 0 be en

un Pie 0 en una Comissi6 de Govern, amb la cor

responent certificaci6, i trames a Barcelona abans
del dia 30 de setembre.

Res mes no podiem desitjar que l'acollida que
es va donar a la proposta, que es va concretar en

l'acord pres en Comissio de Govern, el dia 23 de

setembre, i trames tot seguit a l'Obra del Ballet

Popular, demanant que Badalona fos escollida
Ciutat Pubilla de la Sardana pel proper any 1988.

I ara tots aquests esforcos conjuntats, de la De

legaci6 a Badalona d'Omnium Cultural, de Ba
dalona Sardanista i el nostre Excm. Ajuntament
represent at en aquest cas per la seva Conselleria
de Cultura, de la titularitat del senyor Carles Sa

gues, han donat el seu tan esperat fruit, i aixi avui

podem donar aquesta noticia de la distincio que
s'ha concedit a la nostra ciutat.

En el seu moment, a traves de comunicats i

noticies emanades d'aquestes dues entitats que

agermanadament treballaran per assoIir que aquest
Pubillatge sigui digne de Badalona, tercera ciu
tat de Catalunya, amb el values suport del nostre

Ajuntament, imprescindible de tot ser-ho, anireu
assabentant-vos del desenvolupament de la pre

paraci6 de tot el conjunt d'actes a celebrar. •

JOAN CASELLAS, president d'Omnium Cultu
ral. 8ARTOMEU DURAN, president de 8ada
lona Sardanlsta. ,
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AL VEi I PRESIDENT
Si he trigat a contestar-li no es pas per la me

va caducitat, ni tampoc perque hagi estat atrafe

gat interrogant-me pel meu sexe 0 per la meva es

sencia, arran de la comparacio que voste feia de

-I-?home, la dona i «qualsevol altra cosa». Ans be,
la ra6 ha estat el meu dubte de que si havia que
dat prou clar per a voste, de si havia entes be,
aquella queixa 0 reclamacio meva, si els altres

membres de la Junta feien tambe seva la respos
ta, i si tots els socis la recolzarien.

La meva queixa pretenia criticar la confusio

que voste fa entre una situacio personal 0 parti
cular, quan diu que hi ha veins que no saben prou
be parlar, llegir 0 escriure en catala (entre els quals
manifesta estar-hi voste), i una situacio col.lecti

va en la qual, tant aquests veins com altres, com

el conjunt de I'Associacio, estern inclosos.

Situacio col.lectiva, aquesta, on pretenem que
el «respecte» I' «oficialitat», la «norrnalitzacio» del

catala siguin, no sols paraules (corn en alguns sec

tors) sino un fet, una realitat per a tots aquells
que vivim a Catalunya. No iinicament per aquells
que .ja en saben i l'usen.

Situacio col.lectiva, aquesta, on pretenem que
el «respecte», l'«oficialitat», la «norrnalitzacio»

del catala siguin, no sols paraules (com en alguns
sectors) sino un fet, una realitat per a tots aquells
que vivim a Catalunya. No unicament per aquells
que ja en saben i l'usen.

Aixo vol dir que si s'ha sabut trobar persones

que ja saben escriure catala per a poder fer el Full

Informatiu, no hi ha motiu perque aquestes ma

teixes persones, 0 altres, facin tambe en catala la

resta de comunicats (sigui qui sigui l'autor 0 auto

ra, fins i tot el president). Sobretot, quan a I'As

sociacio no hi ha qiiestions d'una urgencia menor

de vuit dies i, quan conve, les assamblees es re

tarden setmanes, fins i tot mesos, a celebrar-se.

I quan aquest acord es va prende en l'assemblea

general del 28 de Juny de l'any passat, 1986, que
voste presidia! .

Pel que fa a la seva invitacio pertalque jo do
nes classes de catala als vems que volen aprendre'l,
ho sento molt, pero no es pas la meva caducitat

qui m'ho impedeix de fer-ho, sin6, mes be, que
no en se prou.

Li recordo, pero, que ja fa uns anys que
l'Ajuntament i la Generalitat, juntament amb les
associacions de veins i altres entitats, organitzen
cursos de catala per a adults, als barris, tine en

tes que son gratuits i, no ho dubti, en ells hi ha
mestres amb molts mes coneixements que jo.

Qui ho prefereixi, pero, pot fer-se amb un die
cionari catala-castella i llegir molts llibres, revis

tes i, fins i tot, periodics dels pocs que hi ha es

crits en catala, i sobretot fer l'esforc d'agafar un

boligraf i intentar de traduir al catala allo que es

ta escrit en castella.

Repeteixo, i acabo, que per aixo no fa pas falta

temps unicarnent, sino, primordialment, ganes de

co-emprendre. • EN NORANTA

• MUEBLES OFICINA,
"

• ,DIVISORIAS' DE ALUMINIO

EXPOSJCION, FABRICA Y OFICINAS:
,C/. Progr••. 327·329 � 08912 BADALONA rBarcalonal
FAX-399 9306
EXPOSICION Y VENTAS:

,

C/. Pw, •• 88029 BARCELONA

POQUES GANES DE DIRIGIR BE
LA CIUTAT

Resulta que quan s'ha d'anar a l'esglesia de '

Santa Maria a un enterrament, eris trobem que no

podem estacionar l'auto enlloc, per no tenir es

pai, i si badem en posar-lo en un lloc malament

un poe, tot corrents tenim la grua per endur-se'l.

Sembla que estan sempre a l'aguait, com uns lla

dregots, per endur-se'n tots els autos que poden
en cada enterrament, i els familiars que venen de

fora, han de llogar un taxi per poder anar al

cementiri.

Demano en aquesta carta a I'Ajuntament que

posi un espai de sis 0 vuit places reservades no

mes pels enterraments davant de l'Esglesia de San

ta Maria, 0 que posi parqufrnetres a tot el llarg
del carrer del Temple. • F.H.

• SUELOS PLAStiCO
• FALSOS TECHO$

D *387 81,�o. •
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DAMA
LA GRAN MODA D'AQUESTA TARDOR

ELS JAQUETONS

La col.lecclo mes excel.lent de tres quarts,
jaquetons, parques, amb pel de carnell, llama,

mohair, sat! de llana, dissenys italians ..

ELEGANTiSSIMS!
De la talla 42 a la 56
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La polemica de I'hipermercat:
Comerc i consum

EL projecte de construcci6 a Badalona
d'un hipermercat, que promou una

important empresa europea, ha pro
vocat una airada reacci6 per part de la Uni6
de Botiguers i d'una part dels comerciants
de la ciutat, que fins i tot s'han mobilitzat
en defensa del que consideren els seus

interessos.

Es tracta d'un problema de transcenden
cia, ja que, a mes ames dels botiguers, afecta
tambe tots els vei'ns i I'interes general dels
consumidors. Voldria, per tant, exposar
breument el punt de vista que els socialistes
de Badalona tenim sobre la qiiestio.

Aquest punt de vista te un fonament doc
trinal prou conegut. El socialisme democra
tic considera la llibertat de mercat com una

forca impulsora del progres i el benestar, i

per tant vol conservar-ne la seva dinamica.
Pero tambe es dar que el mercat pot afavo
rir procesos que acabin desnaturalitzant la
competencia i la llibertat i s6n necessaris me

canismes per regular i corregir els desequili
bris que es generin, donant una resposta pro
gressista ales contradiccions entre moder
nitzaci6 i solidaritat, entre creixement i jus
ticia distributiva, entre llibertat d' empresa
i interessos col.lectius.

En el terreny del comerc i el consurn, el
desenvolupament economic i l'evoluci6 so

cial han comportat l'aparici6 de noyes for
mes d'oferta, que tracten d'adaptar-se a la
realitat dels consumidors d'avui i al estil de
vida tipic de les grans aglomeracions.

Que les instal.alcions tipus hipermercats
representen notables avantatges pels consu

midors, es un fet tant obvi i comprovat que
.no valla pena de polemitzar, malgrat que
un dels dirigents de la coalici6 comunista
-adherit tambe a la Uni6 de Botiguers- vol
fer creure que el realment important no s6n
els interesos dels consumidors sin6 la seva

particular i partidista visi6 sobre el futur ur

banistic del Poligon Montigala.

Montigala --=-la seva urbanitzaci6 i
desenvolupament- es un problema i la con

veniencia 0 no d'un hipermercat per a Ba-
.

dalona n'es un altre originariament ben di
ferenciats. Voler-Ios lligar no es altra cosa

que una manera no massa subtil de tractar
de bloquejar la soluci6 d'un i l'altre, i que
tot segueixi tal com esta a hores d' ara.

Ningu no es prou ingenu per a imaginar
que els grans promotors comarcals actuin
nomes i sempre en el sentit dels interessos
dels consumidors. Aquesta es una de les se

yes aspiracions, sigui la que sigui l'estruc
tura de l'oferta existent. Pero tambe es dar
que presentar els hipermercats com la cau

sa de la rui'na dels consumidors equival a una

mixtificaci6 grollera de la realitat.
En les circumstancies actuals de la nos

tra ciutat, la posta en marxa d'un hiperrner
cat afavoriria directa i immediatament el
conjunt de la poblaci6, i molt particularment

ies families amb rendes mes baixes, de les
quaIs elevaria el nivell de vida. Aquest fet
ens sembla ra6 suficient per a no oposar-s'hi,"

sense que aixo signifiqui renuncia al com

pliment d'un seguit de condicions (com la
necessitat d'arbitrar mesures de suport al pe
tit comerc de cara a la seva professionalit
zaci6 i modernitzaci6) i circumstancies eco

norniques, urbanistiques, laborals, etc ...

Per a molts ciutadans, l'oposici6 a I'hi
permercat equival a una resistencia a accep
tar la competencia, i a una tendencia a man
tenir unes estructures financeres i empresa
rials que contribueixen al sosteniment d'uns
preus mes elevats, almenys en una amplia ga
rna de productes del consum quotidia. Mes
que organitzar una resistencia probablement
esteril, caldria endegar procesos que afavo
rissin la modernitzaci6 del petit comerc, que
te perfectament garantits -en aquestes
condicions- la seva funci6 i previndre.

Ara, en tot cas, cal esperar la decisi6 que
al respecte adopti el Govern de la Generali
tat, tot i tenint present que els procesos i fe
nomens socio-economics a que ens hem re

ferit seran necesaris qualsevol que sigui la
seva decisi6.

MANUEL RODRIGUEZ MlRALLES
Conseller de Serveis Municipals

Con un equipo asi de alucinante:
• Motor de 1.117 c.c.
• Transmisi6n manual de 5 velocidades.
• Volante tipo XR2.
• Tapacubo en blanco tricapa.
• Neumatlcos 155 SR 13" x 5".

I'mitada,serie I

te 10 quitect
d 'es que

�.
Nuestra.�alidad"es nuestra garanIia. 4.�.

Tel. 384 18·51

SANT BRUt 172
(efra. BadaIona _. Montgat)
BADAlONA
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vir de punt d'abastiment logistic per a
l'agressio. Junt amb les bases existeixen, com

a suport d'aquesta politica, les flotes aeor

navals que recorren tots els mars i que es

tan sempre disposades per tal d'efectuar ope
racions militars, Totes elles compten amb els
elements de transport i atac. Per aixo, amb
una crisi com la del Liban, els USA nomes
necessiten transportar els homes, ja que te
nen a la Mediterrania els vaixells d'atac i des
embarcament, aixi com el material pesat.

Les bases USA

D ESPRE,S de la campanya del referen
dum de l'OTAN en la qual el govern
ens va omplir de promeses que no

pensava complir, el moviment pacifista arreu

de l'Estat te plantejades, entre les seves cam

panyes, la de denuncia del tractat bilateral,
la d'oposicio a les bases nord-americanes, la

de rebuig ales «visites» de la VI Flota a la
"

Medi terrania.

Avui aquesta politica ha canviat, amb
l'adrninistracio Reagan aquest canvi es fa ja
totalment visible, pero es un tema que ve de
mes antic, en concret de l'era Kissinger. Els
USA s'han adonat que la politica de pactes
comporta importants limitacions de cara a

les aventures bel.licistes de l'imperialisme
agressiu d'aquesta administracio ianqui. En
el cas concret de l'OTAN, aquesta te unes

limitacions geografiques (tot aixo des d'un

punt de vista teoric, que a la practica queda
molt mes desdibuixat), clarament definides,
i que deixen a fora regions tan desitjades pels I

USA com l'Orient Mitja 0 el Nord d' Afri
ca. Cal afegir a aquesta limitacio geografi
ca una diferent sensibilitat politica Q mes be
unes diferents necessitats economiques i una

estrategia de pactar mes que d'imposar.
Aixi, quan el senyor Kissinger, des de les pa
gines de «El Pais», ens parla de la necessi
tat d'una mes gran autonomia defensiva

d'Europa, del que ens esta parlant es de la
necessitat d'una desvinculacio ianqui de les

tasques defensives europees (sempre amb el
manteniment del control mitjancant l'arma
ment nuclear), a fi de reforcar les seves po
sicions a punts sensibles com el Mitja Orient,
el nord d' Africa 0 el sudest asiatic.

En aquest context, que d'una banda im

plica mes autonomia politica de cara a la po
litica agressiva i que suposa tambe UJ). cert

grau d'aillacionisme (politica molt defensa
da pels sectors rnes dretans de la societat

nord-americana), neixen les Forces de Des

plegament Rapides (FDR). Aquest nou con

cepte militar respon a la necessitat imperia
lista d'intervenir en un breu termini en qual
sevol punt del planeta.

Dissenyades per tal de situar cent mil ho
mes amb tota la seva impedimenta, inclus
l'armament nuclear tactic, en qualsevol punt
del mon en un termini de quaranta-vuit ho
res i en situacio de combat; aquestes FDR
necessiten d'uns mitjaris de transport excep
cionals (avions de carrega i passatgers). Pe
ro per aquests desplegaments necessiten de

punts de suport arreu del mon, tant per a

repostar en vol (com el cas de l'atac a U

bia) com per acumular material pesat i ser-

Son doncs aquestes bases, junt amb les
FDR, l'element basic de la nova politica im
perialista. I aquestes bases es troben repar
tides arreu del mon al marge dels pactes mi
litars. Aixi veiem que nomes sortir dels USA

cap a l'Est trobem primer les Acores, des

pres les bases de l'Estat espanyol, les del sud
d'Italia, i passant ja a l'lndic trobem Pilla
de Diego Garcia (autentic polvori flotat); al
Pacific hi ha les Filipines, Hawai, fins arri-

,
bar ales costes de California; queden fora
d'aquesta linia punts de gran importancia,
com l'illa de l' Asuncion, a l'Atlantic Sud,
que va jugar un paper de primer ordre en

el conflicte de les Malvines com a punt de

suport i repostatge pels avions anglesos.

Tema a part es Guantanamo, base USA
al territori de Cuba, ja que aquesta base, ter
ritori cedit en el seu dia per un regim dicta
torial (quin casual), ha esdevingut avui una
mena de territori ocupat i sense perspecti
yes de descolonitzacio.

-

Es per aixo que a Catalunya es plante
gen diferents accions, a les quaIs el movi- '

ment pacifista de Badalona dona suport i

s'hi adhereix, com: "

Una Cadena bumana al Moll de la Fus

ta, de Barcelona, que- esta convocada per

aquest diumenge, dia 25, ales dotze del mati.
El punt de concentracio per a la gent de Ba
dalona es l'estacio del metro a la Barcelo

neta, a tres quarts de dotze.

Marxa a Madrid, el dia 1 de novembre.
Per agafar bitllet de tren, cal dirigir-se al Ca
sal de la Pall, carrer de Cervantes, 2, de Bar

celona, telefon 318 39 94.

A totes dues convocatories convidem a

adherir-s'hi tots aquells i aquelles que pen
sen que la presencia militar dels USA a Ca

talunya i ala resta de l'Estat es molt rnes que
una provocacio: que forma part d'una es

trategia militarista que cal denunciar.

Aixo ens hauria de fer pensar si realment
les cessions als USA son un lloguer 0 darre
ra d'aquests pactes s'hi amaga un regal no

desitjat a «l'amic america».

Aquesta denuncia passa pel treball d'in

formacio i debat de cadascu i cadascuna de

nosaltres a tots els llocs on tinguem acces.

Es en aquest sentit que el Grup «L'Ortiga»
anirem presentant diferents reflexions rela

tives al tema. El primer d'aquests treballs es

el segiient:

En resum, la nova politica dels USA pas
sa avui per incrementar la seva autonomia
dels pactes que ells mateixos van impulsar,
i es aquesta autonomia la que necessita de
forma ineludible bases arreu del mon i ba
ses que siguin dels USA directament, a fi de
no haver de donar comptes de les seves ac

cions a cap Estat (es evident que mai no les
han donades als pobles), i dintre d'aquestes
necessitats agressives es troben les bases de
l'Estat espanyol i la possibilitat d'ampliar
les a fi de convertir les Canaries en un tram

poli per a l'agressio a l'Africa.

L'estrategia dels USA: el paper
de les bases

La politica dels USA com a primera po
tencia imperialista ha variat substancialment
des de la II Guerra Mundial, aixi com la se

va estrategia de crear un cinturo d'instal.la
cions al voltant de l'URSS i eis paisos de l'es
tat europeu. Ais anys cinquantes la seva po
Utica passava per la concrecio d'una serie de

pactes politics i militars (OTAN; ANZUS,
etc.), mitjancant els quaIs per una banda en

voltavaals paisos «socialistes» i per l'altra

s'assegurava la fidelitat d'Estats que ocupa
yen posicions geograf'iques de gran

importancia.

GRUP L'ORTIGA

eLe(tr�i)_T
SERVEI 'TECNIC OFICIAL MIELE

per 8adalona i el Maresme-Tels. 389 25 16 i 389 24 58
Juli Garreta, 4-6 {darrera Ambulatori, carretera Conreria)
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home li donen una pallissa, ha de demostrar
que no va ser amb el seu consentiment?

Depres de tot aquest calvari, els jutges
tampoe no estan exempts de, masclisme. Es
molt dificil veure un violador que realment
sigui comdemnat i compleixi la seva

comdemna.
Les dones no podem tirar enrera per

aquestes trabes, sino que hem de ser cons
cients de tots aquests fets. Nosaltres matei
xes, fins que no ens trobem en una situacio
d'aquestes, tenim tendencia a creure que no

es un problema de totes, sino d'alguna do
na que ha tingut la desgracia de «trobar-se
amb una bestia». La insolidaritat entre do
nes es tambe un fet quotidia. Poques vega
des les dones responen espontaniament a una

agressio concreta de manera solidaria i
conjuntament.

En aquest sentit ens hem de plantejar que
ni una sola violacio quedi sense resposta, que
cap violacio quedi en'l'anonimat. Cal co

mencar per denunciar publicament, perque
la denuncia serveix, en primer Hoc, perque
la violacio sigui reconeguda com a delicte;
en segon Hoc, la demincia ajuda la dona vio
lada a lluitar contra la consciencia de cul
pabilitat a que hom vol sotmetre-la, i, en ter
cer Hoc, perque la demincia fa que la gent
s'assabenti que aquests delictes es cometen
amb excessiva freqiiencia, fa que d'altres sa
piguen que no han estat les uniques viola
des, i aixi es yagi forjant una solidaritat i una

pressio social cada cop mes gran contra el
masclisme. .

Prout Que cap violacio no

quedi sense castig!

DE
tant en tant la premsa, els mitjans

de cornunicacio en general, donen la
noticia de la violacio d'una dona.

Les donespatim quotidianament tot ti
pus d'humiliacions i agressions (insults, dis
crirninacio laboral, menyspreu, pallisses ... );
malgrat tot, aixo poques vegades es noticia.
Sera que rio te prou «rnorbo»?

Es, sens dubte, l'atac sexual, la violacio,
la mes cruel i violenta de les agressions.

Fa unes setmanes, a Llefia, una dona va

ser violada pel policia nacional Manuel So
lis Arenas. La violacio es va cometre al do':
micili de l'agredida (al qual el violador hi va

accedir mitjancant un celobert) emmanilla
da i davant dels seus tres fills.

Aquests fets se solen comentar com si
fossin coses extraordinaries, aillades i mar

ginals, pero la realitat es que a Badalona, per
exemple, i en un periode de temps de nornes
tres mesos, s'han donat molts casos rnes de
violacio. Una jove va ser violada a la Plana
per tres homes i a ple sol. Per la placa de
Trafalgar ronda un violador (jove, no mas
sa alt, pel-roig .... ) que per dues vegades va

agredir les seves victimes. A prop del Cano
drom una altra dona va ser violada per dos
homes ...

I aquests son nomes els casos que hem
conegut els grups de dones de Badalona, pe
ro a ningu no se Ii escapa que ri'existeixen
molts mes, sobre els quals hi cau el mes ab
solut silenci.

Aixo passa perque la societat fa que mol
tes dones visquin la seva violacio amb cul
pabilitat. Es te por a dir que s'ha est at vio
lada, por al «que diran», a la vergonya so

cial, a la marginacio, a l'honor del pare 0

del marit (fins no fa gaire la violacio era con

siderada legalment com un delicte no con

tra la dona, sino contra l'honor del marit,
el pare 0 el gerrna de la violada!), por a re

bel.lar-se contra aquest pare 0 marit que vio
la ernparant-se en la intimitat de la lIar, por
ales reaccions dels coneguts, por a perdre
el Hoc de treball ...

D'aquest estat,de les coses en sorgeix la
consideracio dels homes en el sentit que les
dones som quelcom de la seva propietat; la
conclusio logica es que poden fer amb nos
altres el que els doni la gana (i prou que ho
fan sempre que poden!). La violacio no es
un fruit aillat d'un home perturbat, d'un
«rnalalt mental», com s'ha dit de vegades
(massa), sino que, es el fruit d'aquesta so

cietat que la fomenta (publici tat, revistes
pornografiques, pel.licules que fan apologia
de la violacio, etc.) i la consenteix.

Els maltractaments ales dones son una

practica bastant generaltizada dins la llar, i
la que mes s'arnagarBs quelcom que passa
dins de casa, dins de la «intimitat familiar»,
i de la qual, per tant, ningii no s'assebenta
si no es denuncia. Com a molt se n'adonen
els veins que veuen sortir lei dona amb un

ull inflat i tanquen els seus per a no veure
ho, 0 be quan senten els crits i tanquen les
finestres per a no sentir-los. Es considera que
sori afers de parella, que son problemes que
s'han d'arreglar «dins de casa».

Si parlem de maltractaments psiquics po
dem citar molts exemples: els insults, la pro
hibicio a la dona de sortir de casa (de vega
des fins i tot tancant-la amb clau), el tracta
ment com si fos un ser inferior 0 immadur,
la negacio del seu dret a opinar, la prohibi
cio detreballar fora de casa, etc. Si aixo es
el que succeeix tan sols dins del marc fami
liar, en la relacio de molts homes amb les
«seves» dones (esposa, filles, germanes), qui
na importancia pot tenir per a ells una vio
laci6? No seria un grao mes d'aquesta esca-
la d'horrors?

.

I que es la violacio per a la justicia? A
nivell legal, nomes es consider a que ha tin
gut iIoc la violaci6 si. ha hagut penetracio va

ginal (! I). Es tan dificil d'entendre que vio
lacio es tot allo que atempti contra la lliber
tat sexual de les dories?

La violacio es un dels pocs delictes, pot
ser l'unic, en el qual l'opinio publica trans
forma la victivma en culpable; per aixo po
ques vegades les dones s'atreveixen a denun
ciar-la.

La dona, despres del trauma que supo
sa tota violacio, ha de passar per proves hu
miliants, com Ia visita al metge forense, les
preguntes capcioses de la policia; la dona es
considerada culpable i ha d'aportar proves
que demostrin la seva inocencia. Que ens

semblaria haver de demostrar que som ino
cents de que algu ens hagi robat?! 0 si a un
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En cas de violacio:

Fixeu-vos al maxim en el violador i re

cordeu el seu aspecte fisic; aixo es important
a l'hora de fer la demincia.

Crideu, alerteu, contacteu amb la prime
ra persona que trobeu perque us serveixi de
testimoni del vostre estat.

Aneu seguidament a una ginecologa 0 al
Centre de Salut, i demaneu els examens per
tinents; aixo ho heu de fer abans de rentar
vos, per tal que hi hagi marques de l'agres
sio. Exigiu un certificat medic.

Aneu a la Comissaria de Policia mes pro
pera; millor si hi podeu anar acompanyades.

No us deixeu intimidar pels comentaris,
les ironies 0 els insults que us puguin dirigir.

Exigiu que totes les declaracions siguin
preses integrament.

Passeu per la vocalia 0 el grup de dones
mes proper, no us quedeu aillades, sotme
ses 0 tancades a casa.

Consulteu una advocadessa.
Seguiu tot el proces sense parar, fins al

final.
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Unanim.iment es comdemna quan la vio
lada es una nena, quan la violacio es comet

.

a ple dia, pero si es tracta d'una dona adul
ta que a mes ames anava sola pel carrer a

altes hores de la nit sense un home al seu cos

tat. .. aleshores es tendeix a culpabilitzar-la
a ella, per l'unic fet d'atrevir-se a desafiar
eJ que esta socialment establert.

I es que les violacions, les agressions en

general, no son productes de situacions ailla
des d'alguns homes en particular, sino que
son el producte d'una organitzaci6 social que
imposa una forma d'actuacio determinada
ales dones i luna altra diferent als homes.

Les relacions de poder, de domini,
d'opressio de l'home sobre la dona -les
quals se'ns inculquen des que naixem- son
l'unica causa d'aquestes agressions, des de
la mes petita a la mes grossa; on hi ha opres
sio hi ha violencia, sempre necessaria per a

mantenir-la.

COORDINADORA DE GRUPS DE
DONES DE BADALONA. (Dones de
Nova Lloreda - L'Estel Lila - Vocalia

Dones AA. VV. Sant Antoni de Llefla -

Grup de Dones de Badalona)

SERVICIOS y rill ,.
.

MANTENIMIENTOS � Lollel, &.@)t.
Conservaci6n y limpieza de LOCALES, FABRICAS, OFICINAS,ESCALERAS COMUNITARIAS, etc.

Limpieza de moquetas y afinado y cristalizados de terrazos y marrnoles
.

San Ignacio d. Loyola. 98-104, bile 1.a Tel. 384 04 31 08912 BADALONA.
L.
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CONSTRUCCION'ES BADALONA, S.A.
Avda". Pr�sident Companys, 112, E.2a - Tel. 389 36 39 - 389 42 36

EDIFICIO SINGULAR EN CONSTRUCCION
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Un gran patrimoni historic recopilat per
«Reactivaci6 Badalona»

Les marques registrades i els logotips
de ,Ies empreses de Badalona

EDICIONS PROA

Riera Folch, 40

Bf\bALONA
1.28

,

quantitat de mostres recollides en la col.lee
cio iniciada per «Reactivacio Badalona»
-einpresa publica destinada a la promocio
economica i tecnologica local- revela el pa
per capdavanter de Badalona en el disseny
de logotips per empreses.

EI fet que en

aquells anys els artis
tes visquessin amb in

quietud les tranforma
cions industrials i les
evolucions econorni

ques, els feia estar del
tot integrats a la ciu
tat. Aquest neguit ex

plica I'interes dels
creadors per voler vin
cular el seu treball al
servei de productes de
consum que es venien
en milions d'unitats i

que tenien una gran
projeccio arreu del
mono Com a resultes
de la simbiosi - esta

blerta entre les arts i
els agents economics
de la industria i el co

mere, Badalona va co

neixer una prornocio
inimaginable com a

ciutat industrial tant a

Catalunya com a

Europa.

Des de la segona meitat del segle XIX

fins el primer terc del segle XX, Badalona
va viure un lligam entre el desenvolupament
economic i la renovacio en el sector de les
arts grafiques. L'estudi de noyes tecniques
de disseny va trobar en el progres industrial

una bona oportunitat per experimentar e-n

la practica les possibilitats descobertes de re

produir imatges sobre paper, sobre vidre i

reproduccions de litografies. Es va establir
una conjuncio entre disseny grafic i imatge
d'empresa, d'on va sorgir ellogotip. La gran

NISOELMOND

Logotips com els que reproduim en

aquesta pagina de REVISTA DE BADALO
NA han arribat a ser molt populars i avui
poden ser observats com una mostra de gran
creativitat i entesos com el primer exemple
de la utilitzacio de la imatge en les tecniques
del marketing. La recopilacio que n'ha fet
«Reactivacio Badalona» es nomes un recuU
inicial que obre la porta a la realitzaci6 d'UD
estudi aprofundit, una possible publicaci6 0
be una futura exposicio perque aquest pa
trimoni intangible i insuficientment conegut
sigui valorat com a tal. • JOAN GARCIA
RIERA

BADALO-NA
Una economia 'en prnces de renovaci6

• Motivem una major participaci6 social com a factor
essencial del desenvolupament
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Sessio de la Comlssio de Govern

Carril ..bus a la carretera

Dimecres, a mig mati, es va reunir la Comissie de Govern Municipal per tal de celebrar
la seva sessio ordinaria de cada setmana. Segons I'ordre del dia de la convocaterta oficial

que va ser repartida, hi varen ser tractades, entre d'altres, aquestes qiiestions:

AREA D'URBANISME mogavers i de Juan de la Cierva, i inclou
re'l en l'Inventari municipal amb la qualifi
cacio de bens patrimonials.

Acceptar la cessio dels vials destinats a

forrnar part de la prolongacio del carrer

Daudi, forrnulada per Felix Teixido i
Gubern.

"

Concedir llicencia municipal per a fer
obres particulars a «Inmobiliaria Daudi,
S.A.», construir un edifici de planta baixa
i quatre pisos a una finca de I' avinguda de
Marti Pujol cantonada a un carrer en pro
jecte; «Inmobiliaria Daudi, S.A.» construir
un edifici de planta baixa i quatre pisos a una

finca del carrer de la Independencia, canto
nada a un carrer en proiecte: Francese Ba-

Personar-se i constituir-se en part en els
recursos contenciosos-administratius inter
posats per Carme Morralla 1 Bonet i J osep
Jurado i Fuentes, respectivament, contra re

solucions dictades en l'expedient d'expropia- "

cio d'unes finques afectades pel.projecte de
pas sota la via ferria, ala riera de Canyado ..

Declarar parcel.la no utilitzable el so

brant de via publica situat al carrer del True
ta mimero 77, i incloure'l en l'Inventari mu

nicipal amb la qualificacio de bens
patrimonials.

Declarar parcel.la no utilitzable al so

brant de via publica situat als carrers dels Al-

• AJUNTAMENT DE

BADALONA
Servei de Planejament i Gestio Urbanistica

L' Ajuntament Pie, en sesslo celebrada el 30 de setembre
d'enguany, ha acordat iniciar expedient d'exproplaclo de
la finca nurn. 2 del carrer Puigsacalm, cantonada carrer Reina
Elisenda, qualificada en la seva major' part com a vial pel
P.E.R.1. de Morera.

De conformitat amb I' art. 135 de la Llei del Sol, se sotmet
al trarnlt d' intormaclo publica pel terme de quinze dies la
relaclo de propietaris i bens a expropiar, que es la sequent:

Propietaris: Encarnacion Ramirez Perez i germans.

Descnpclo: Peca de terreny de forma aproxlrnadarnent
triangular, de 52 rn-, on hi ha constrult un
edifici de 28 m2 destinat a vivenda. i garatge.

Altres titulars de drets: S' ignoren
'

rajas i Guzman i Agnes Molina i Carrasco;
obres de modificaci6 i distribucio interior a
la finca mimero 4 del carrer d'Oriol; i Joa
quim Diaz i Jimeno, construcci6 d'un edi�
fici compost de soterrani, baixos i pisos al
carrer de la Independencia i el carrer de Gi
rona, finca .mimeros 20-24.

Imposar multes de 15.000 pessetes a Te
resa Tejedor i Llad6, Josep Vidal i Gombau,
i Andreu Mas i Ribo, per haver col.locat uns
contenidors sense el preceptiu permis als car

rers de santa Madrona, de I'Armis i de Fran
cese Macia, respectivament.

.
Crear un carril bus al carrer de Francese

Macia, carretera general, des del carrer de
Sagunt fins el carrer de Sant Ignasi de
Loiola.

Sol.licitar del Serve! de Cooperacio Mu
nicipal de la Diputacio de Barcelona, una

prorroga fins a finals de I' any 1987, del ter
mini per poder adjudicar les obres compre
ses ala «Fase E. de pares a Llefia (segona

, fase del pare de la Pipa i fase D-2 del pare
del Gran Sol), incloses en el PIa d'Accio Mu
nicipal, any 1987.

La Companyia
Telefonica haura de
tributar

Mitjancant la LIei 15/87 de 30 deJu
liol, es suprimeix l'exernpcio general que
en materica d'arbitris, taxes contribu
cions i impostos gaudia la Companyia
Telefonica Nacional d'Espanya.

Amb els tributs de caracter local, la
C.T.N.E. estara subjecta a la contribu
cio territorial rustica i pecuaria i a la
contribucio territorial urbana.

IAmb la resta de tributs locals, els
deutes tributaris que poguessin corres

pondre a la Companyia Telefonica es

substituiran per una compensacio en

metal.lie de 1'1,9' per. cent 'dels ingres
sos bruts, procedents de la facturacio
que s'obtingui en cada terme munici

pal.
EI pagament de la susdita compensa

cio als ajuntaments, per part de
C.T.N .E., s'haura d'efectuar amb una

periodicitat trimestral.
El procediment per a fer efectius

els pagaments de la reiterada compen
sacio es determinara reglamentaria
mente

En . la disposicio addicional vuitena
s'atribueix ales entitats locals una ter
cera part de I'import de la participacio
cornpensatoria que la C.T.N.E. ha de
satisfer a l'Estat dels perfodes imposi
tius de 1986 i 1987.

Mobiliari modern de quantat i disseny
\ I

Rager de AIr. 138
Til. 387211Z
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Es revitalitzaran els barris del Gorg i del Progres

EI futur port de Badalona tindra
un disseny agosarat j innovador

El projecte per ia reordenaci6 del front

portuari de Badalona, que contempla la po
tenciaci6 urbanistica de la primera linia de

mar i la reestructuraci6 de dos barris de la

ciutat, tindra com a eix central un port es

portiu i pesquer d'aspecte Quadrangular. Se

gons la maqueta del futur port, el moll pe
netra a l'interior del teixit urba mitjancant
una darsena de sis-cents metres de longitude
el projecte, com ja informava abastament
REVISTA DE BADALONA en la seva edi
ci6 de dimarts darrer, ha estat dissenyat per
l'arquitecte Manuel Sola Morales i l'enginyer
de Camins Josep G6mez Ordonez, i rep el

nom generic de «Monturiol». Ha estat es

collit pel jurat del concurs d'avantprojectes
que va convocar l' Ajuntament com a mo

del a seguir, encara que potser no al peu de
la lletra, per l'ordenaci6 de la zona portua
ria de la ciutat. Manuel Sola Morales ha es

tat l'artifex del Moll de la Fusta, de Barce

lona, i del projecte del gran complex immo
biliari de la Diagonal, tambe de Barcelona.

Un projecte totalment innovador

El futur port de Badalona es una zona

portuaria innovadora a l'Estat espanyol, ja
que contempla, per primera vegada en una

instal.laci6 d'aquesta mena, la introducci6
del port al case urba de la ciutat. Unicament
els ports de les ciutats de Trieste, a Italia,
i de Seta i Marsella, a Franca, compten amb

instal.lacions portuaries d'aquest tipus.

El port s'ubicara entre els carrers de Sant

Ignasi de Loiola i d'Antoni Bori, amb el car

rer de Maria Auxiliadora com a eix central
que connectara la zona portuaria amb el fu
tur pave1l6 olimpic de basquet. La construe

ci6 d'un port esportiu i pesquer es una de
.

les aspiracions historiques de Badalona que _

mai.fins ara no s'havia convertit en realitat.
Els pescadors de la ciutat i els practicants

d'esports nautics porten anys reivindicant

aquesta instal.laci6 portuaria,

Revitalitzaci6 dels barris del Gorg i
del Progres

Aquest projecte contempla aixi mateix la
revitalitzaci6 dels barris del Gorg i del Pro

gres, on es barregen les vivendes particulars
amb la petita i mitjana industria. Aquesta
potenciaci6 del teixit urba suposa tambe la
utilitzaci6 dels terrenys actualment ocupats
per les empreses Campsa i Cros, ara en pro
ces de desmantellament. Al concurs de pro
jectes convocat per l' Ajuntament per la reor

denaci6 del front portuari s'hi han presen
tat quatre avant projectes amb un mateix ob

jectiu: obrir Badalona al mar convertint la
zona industrial sud en un nou centre urba
de primera categoria. L'avant projecte de

port esportiu i pesquer «Monturiol» te un

pressupost de tres mil milions de pessetes,

i, segons els tecnics municipals, suposa una

escassa modificaci6 del litoral costaner, ja
que conserva gairebe integrament la prime
ra linia de costa. Tindra una capacitat per
a gairebe mil amarratges entre pesquers i es

portius. Per superar la barrera fisica de la
via del tren es proposa una soluci6 tambe
molt ambiciosa, com es la construccio d'un
mono rail elevat sembiant al que hi ha a la
ciutat alemanya de Colonia. La memoria del
projecte contempla, ames, la construcci6
d'un canal que pujara pel carrer d'Antoni
Bori. D'aquesta forma el pare que I' Ajun
tament havia dissenyat per aquesta zona se

ria aquatic.
Aquest eix vertical es convertiria en una

gran avinguda de la ciutat, ja que comuni
caria el port amb el pare del Tur6 d'en Ca

rig, travessant el futur pare del Gorg i el pa
vell6 olimpic.

Financiaci6 dificil

Evidentment tots aquests projectes cos

ten molts diners. Ja hem dit que el projecte
de port puja a uns tres mil milions de pesse
tes. La construcci6 d'un mono rail per la via
del tren i el canal interior fa pujar fins a xi
fres molt mes elevades tot el projecte. Una
de les majors preocupacions municipals es

aconseguir els diners per fer el port, que ara

per ara no es tenen. Segons fonts municipals,
«I'Ajuntament establira les gestions neces

saries per tirar endavant la proposta
guanyadora» .

EI projecte de Manuel Sola Morales dis

senya un port inspirat en els ports grecs i a

l'antiga Baetulo, la Badalona romana, on

l'aigua jugava un paper molt important a la
vida urbana.

EI jurat del concurs estima, pero, que cap
de les quatre propostes presentades pot ser

interpretada com a definitiva, per la qual co

sa ha decidit repartir l'import del premi en

quatre accesits.
EI nou port de Badalona, en cas de fer

se, s'ubicaria entre l'embarcader projectat
ala vil.la olimpica de Barcelona i el del Mas
nou. Montgat tambe te reservat, en el PIa
de Costes de la Generalitat, un espai per a

construir un' port, tot i que sembla certament

dificil que el pugui fer si finalment Badalo
na es decideix a tirar endavant la proposta.
En qualsevol cas, l'alcalde de Montgat diu

que la seva poblaci6 no hi ha renunciat pas.
• JORDI MARTI

Te el que voste busca

Per a tu boutique
Canonge Baranera,. 97
'D' 384 17 38

Nens i nenes

Jesus, 8
'D' 384 20 93
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Els veins s'oposen a un centre pels
drogodependents

E1 veinat de l'inmoble situat als voltants
de la casa numero 93 del carrer de Santiago
RusifioI, al centre de la ciutat, s'oposa a l'us

que l' Ajuntament vol fer dels locals de la
planta baixa i entresols, que els destinaria
a taller pel tractament dels drogodependents.
Es tracta de la segona vegada que es produei
xen discrepancies, amb els mateixos locals,
entre els desigs del Consistori municipal i els
veins mes propers a aquell inmoble.

Els habitants d'aquest tram del carrer,
entre la placa de Casagemes i la placa del
Sol, han empres una campanya de recollida
de signatures contra la instal.lacio del taller
i tambe han penjat diverses pancartes en les

quals es pot llegir que «Casagemes diu no

el centre de drogodependencies». Un porta
veu dels afectats manifesta que «voldriem
que quedes dar que nosaltres estern d'acord
que es facin serveis d'aquest tipus, l'unic que
no volern es que els col.loquin al costat de
casa, just enmie de tres escoles». La impres-

Santa Madrona, 60'
Tel. 384 03 11

BAOALONA

.�.
rt-\ HOTEL

\ 1 JirBmar
• •

"
r �

sio generalitzada entre els habitants de la zo

na es que el que es vol obrir suposaria un

focus de conflictes i de perill per ales
families.

La tinent d'alcalde Maite Arque, respon
sable, entre d'altres coses, de Serveis Socials,
va explicar amb detaIl que el nou equipament
que es preten instal.lar no comportara cap
mena de perill per a ningu. Arque te el seu

domicili particular a uns vint-i-cinc metres
de I'inmoble en qiiestio.

Badalona ha estat qualificada per Ja Ge
neralitat com a centre de referencia dintre
del PIa Nacional de la Droga. Per aixo els
diferents nivells en els quaIs actua l' Admi
nistracio tenen un ambit comarcal i son els
seguents: El Centre Delta,' que depen de la
Diputacio de Barcelona i de l' Ajuntament,
aten Ies perones que voluntariament volen
deshabituar-se a la droga; una Unitat pel
tractament de drogodependencia que recent
ment ha estat inaugurada a Ia Residencia de
Can Ruti, i ara esta previst instal.lar aquest
taller per desenvolupar activitats diverses,
que anirien complementades amb esport.

Maite Arque no es mostra gaire sorpre
sa per la actitud dels veins, perque declara
que habitualment troben problemes a l'ho
ra d'instal.lar un bon nombre de serveis so

cials. La responsable de Serveis Personal re

corda que fa tres anys els veins d'aquell in
rnoble numero 93 es van oposar a que s'ubi
cues un Centre d' Acollida de loves. i aue

van interposar un interdicte judicial que obli
ga a paralitzar les obres municipals. Un
temps despres el jutge dicta sentencia favo
rable a l'Ajuntament, pero no obstant, se

gons la regidora municipal, «va ser massa

tard, perque havien perdut una subvencle de
sis milions de pessetes per poder remodelar
els locals».

La planta baixa i els entresols que ara son
en discussio fan uns tres-cents metres qua
drats de superficie, i fa mes de quatre anys
que no s'utilitzen per cap cosa. • J .�U.s.
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l\estaurant QCan �Org
C/o Mediterrqnia, 5

Tel. 55561 54 ALELLA
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Meteorologia badalonina

LA CIUTAT

Vlngueren les pluges ....

A la nostra ciutat tambe es feren notar

els efectes dels xafecs del cap de setmana dels
dies 3 i 4 d' octubre. Per comprendre les cau

ses caldria repassar com estava l'estat del

temps durant els dies anteriors.
Havia fet una segona quinzena de setem

bre mes que calurosa. Ni mes ni menys, s'ha
via batut el record de calor del mes (32°C)
en molts anys. L'estabilitat ens dominava.
Pero el dia 24 de setembre, despres de vi nt

i-sis dies, ja va ploure: quatre gotes. S'esta
va veient la formaci6 d'una forta borrasca
a mig Atlantic que s'aproximava. El dia 26
de setembre estava entrant aire fred, pero a

l'endema s'Inicia un flux, debit, de llevant,
que els tres segiients dies porta un ambient
nifol i fresquet.

L'octubre comenca, Es el mes mes plu
j 6s de l' any; El dia 1 j a es va caracteritzar

per un augment del llevant i per mes inesta
bilitat; aixo ho demostren els trenta-quatre
litres per metre quadrat caiguts durant la ma

tinada, provocats per la primera tempesta de
tardor. Aquell dia les pluges es van genera
litzar al litoral, essent localment intenses.

L'endema, dia 2 d'octubre, tingue Hoc
un nou enfortiment del llevant, i el mar passa
a marejol. Caigueren quaranta-sis litres per
metre quadrat durant la nit, el mati i part
del migdia. Els cumulo-nimbus s'havien, ja,
apoderat de nosaltres per tot el cap de set-

mana. Res no els frenava, i successius fronts
passaven damunt nostre.

El dissabte, dia 3, ens llevarern amb el
terra mullat, ja que a la nit havien caigut,
ni mes ni menys, dues tempestes. Cap ales
deu del matf es comencaren a sentir poten
tes, pero llunyanes, detonacions: els primers
trons. Una altra linia de tempestes d'acos-

.

tava. La yam tenir a sobre durant prop de
quatre hores, encara que es dividi en dues
etapes: la primera entre les deu i dos quarts
de dotze del mati, que plogue poe, i la sego
na al voltant de la una, aquesta mes forta,
que caigueren ruixats acompanyats d'una in
tensa tronada, que de tant en tant ens do
nava algun espant.

Bufava llevant moderat. La pressi6 bai
xava un xic mes rapid. A la mar feia mare

jol. Tot i aixo, tambe va fer fresca, caigue
ren trenta-vuit litres d'aigua per metre qua
drat, i es va batre un record, que no s'havia
produit en bastants anys: quatre tempestes
en un sol dia.

Pero la gran noticia, sens dubte, estigue
present el diumenge dia 4. Aquest fou un dia
especial. Despres d'un altre ruixat a la nit,
deu litres per metre quadrat, ens llevarem
amb un eel tapat. Vaig dur a terme un se

guiment molt atent del temps, ja que s'ha
via alertat de grans xafecs. Les dades son les
del requadre:

Hora 9'00 10'00 11 '00 12'00 13'00 14'00 15'00 16'00 17'00 18'00
Meteor - Ruixats Pluja Trans Tempta Pluja
Cel Cobert Cobert Cobert Cobert Cobert Cobert Cobert Nuvol Var.
Nuvols sc-si sc-si As-St-Cu Ns-As-St Ns-St ce-sr Cb Cb-As-St Cs-Cb-Ac Sc-Ac-Ci
Vent (E) Moderat Moderat Bonanc. Bonanc. Bonanc. Bonanc. Feble Feble Feble Feble
MiLlibars 1012 1011 1011 1011 1010 1010 1010 1009 1009 1008

Com Ja s'ha dit en limes antenors, du
rant la nit havien caigut pluges una mica for
tes (10 11m2). A primeres hores del mati el
cel es mantenia completament gris i tapat.
Dominaven els nuvols baixos, i, per aixo, el
gruix del mivol no passava dels tres quilo
metres d'alcada. Continuant un ambient
fresc per quedar-se a casa, entra, entre les
deu i les onze, una capa de cirro-estrats que

. s'aniria espessint, fins que es convertis en un

alto-estrat. No plovia, pero cap a quarts de
dotze l'ambient es va posar gris, de tal ma

nera que semblava que n'aniria a caure al
guna. El mivol s'anava espessint: se'ns es

tava formant un cumulo-nimbus al damunt

... MOBLES

nostre! Deviem tenir un gruix de mivols
d'entre set i vuit, 0 potser, nou quilornetres
d'altura. Aixo volia dir una cosa: xafecs im
minents. Aixi passa: caigueren ruixats, que

despres anirien afluixant-se, alhora que se

sentien trons cada cine minuts. A tres quarts
de tres de la tarda se senti un tro que ens dei
xa esparverats.

Ales tres en punt, sota un negre eel, es

posa a ploure intensament (ruixat-xafec). La

pluja s'anava enfortint progressivament,
mentre tronava de tant en tant. I. .. a un

quart de quatre es va posar a ploure d'una
manera que ara si que esparverava. Allo era

una vertadera i temible tromba d'aigua. Que
jo recordi, no plovia aixi des del novembre
del 1982. L'aigua queia amb una furia que
tothom estava, potser, una mica espantat.
En un moment, les rieres de Badalona sem

blaren rius, mentre que gran part dels carrers

baixaven com petits torrents 0 rierols. El
punt maxim de l'aiguat, aixo sens dubte, fou
a dos quarts de quatre. Semblava que Sant
Pere ens hagues castigat. Va comencar a
afluixar prop dels tres quarts de quatre, i
molta gent comencava a respirar tranquil.la.
La tromba passa a xafec; de xafec a ruixat;
de ruixat a pluja; de pluja a plugim, i ja no

va ploure. A la tarda es va aclarir i va apa
reixer algun raig de Sol. Sens dubte, molta
gent ho recordara durant anys, i, tambe, a

l'endema tothom en parlava,
L'endema, dilluns, al matf hi hague una

altra tempesta, pero no fou violenta; tothom
temia el que havia succeit el dia abans, doncs
nornes durant el diumenge s'havien recollit
cent deu litres per metre quadrat. Tot un

record.

JORDI SACASAS I LLUis

PERRUQUERIA
Avda. Marti Pujol, 15-21 -.1r 389 28 10

Obert de 9'30 a 7'30
No es tanca al migdia

Dilluns de 4 a 7

GARCIA MAZO, s. A.

Sant Isidre 15· Tels. 389 44 58 • 389 49 89 • 8ADAlONA Carrer dels Arbres, 10·12 • Tel. 38S 48 16 • BADAlONA
'.' 'Industria, 151 • Tel. 255 02 46 • 08025 BARCELONA

Articulos que encontrara en .nuestros establecimientos:.. .

• Listas de' bodas • Armarios de coeina • Lamparas • Muebles de varios estilos • Muebles de ofieina • Objetos de regalo
• Modul Kit Servicio pest-vents garantizado
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Cap dels municipis del Barcelones

Nord, afectats pels aiguats sera
declarat zona catastrofica

Cap dels municipis del Barcelones Nord,
ni dels de la resta de Catalunya, que varen

patir forts aiguats, inundacions i rieres el pri
mer cap de setmana d'octubre, seran decla
rats zona catastrofica, tal i com havien

sol.licitat.
El director general de Proteccio Civil del

Ministeri d'Interior, Antonio Figueruelo, va

assegurar que no hi haura cap declaracio de
zona catastrofica a consequencia dels aiguats
que es va registrar a tot el pais els primers
dies d'aquest mes d'octubre. Fonts de la De

legacio del Govern a Catalunya han expli
cat que, tot i que consideren que hi ha po
blacions que s'han vist greument afectades

pels temporals, no es pot parlar en cap cas

de danys catastrofics.
A mes, han afegit que els danys ocasio

nats no tenen cap paral.lelisme amb els de

les inundacions que es van sofrir a Catau

nya els mesos de novembre de 1982 i de 1983.
En el primer cas des-cents vuitanta munici
pis, i cinquanta en el segon, es van poder be

neficiar de la declaracio de zona catastrofica.

Ajuts pels damnificats

Malgrat aquestes afirmacions, els respec
tius Governs civils demanaran a I' Adrninis-

tracio central que dediqui tot un seguit
d'ajuts per tal de pal.liar les consequencies
dels xafecs, Aixo sera possible sempre i quan
I'lnstitut Nacional de Metereologia indiqui
que els danys han estat ocasionats per un fe
nomen extraordinari.

La declaracio de zona catastrofica pro
porciona la concessio de subvencions direc
tes a fons perdut als ajuntaments afectats,
credits a llarg termini .j baix interes, i pres
tees, exempcions i moratories fiscals pels
particulars. Sant Adria de Besos, Santa Co
loma de Gramenet, Montgat i Tiana havien
demanat d'acollir-se als avantatges de la de
claracio de zona catastrofica. Eis danys mes
quantiosos es van produir al barri de La Ca
talana, de Sant Adria, on el riu Besos es va

desbordar el diumenge dia 4. Moltes fami
lies van perdre les seves cases. Els danys han
estat valorats per I' Ajuntament d'aquella po
blacio en dos-cents cinquanta milions de pes
setes. A la resta de poblacions, els aiguats
tambe van produir danys, pero no pas situa
cions tan dramatiques com les de La Cata
lana, on trenta-quatre families continuen
allotjades en pensions de Barcelona 0 en pi
sos de familiars 0 amics. • JORDI MARTI

Jumberca a la borsa

El consell d 'administracio de 1 'empre
sa badalonina de maquinaria textil
"Jumberca, S.A." ha convocat els accio
nistes de la societat a una junta general
extraordinaria amb l'objecte d'efectuar
una ampliacio de capital i introduir les
accions de la societat en les borses de
comerc. L'operacio, segons el diari "El
Pais", es realitzara probablement a tra
ves del Banco Industrial de Bilbao.

La convocatoria, flxada pel dia 27
d'octubre, contempla la modificacio del
valor nominal de les accions i 1 'autorit
zacio al consell d 'administracio perque
amplii novament el capital social. Jum
berea, que esta considerada com empre
sa lider espanyola en el sector de la ma

quinaria textil, dedica el vuitanta per
cent de Ia seva produccio a l'exportacio.
En aquest sentit, en l'exercici de 1987
exportara al voltant de vuit mil milions
de pessetes i ha estat pionera en l'expor
tacio a Ia Xina i a la Unio Sovietica, a

rnes de Corea, Hong Kong i Indonesia.
Paisos com els Estats Units i Italia es

troben entre els seus principals clients.

Jumberca ocupa prop de set-cents

treballadors, i a finals del mes d'abril va

comprar setze hectarees del poligon in
dustrial de Les Guixeres, despres d'aco
llir-se als beneficis de la ZUR.

CAP DE SETMA-NA A ANDORRA
(Compres de Nadal)

BADALONA
Mar.: 1:34 :

T81.·, 389 ,14"00

Preus exclusius pels nostres subscriptors

12 de desembre (dissabte): 2 dies
Primer dia: BADALONA - ANDORRA

Sortida de les terminals de VIATGES IBERIA en dlrecclo a Solsona, Organ�a i Andorra.
Arribada i allotjament. Esmorzar i temps Iliure per anar de compres i passejar, sopar i

allotjament.

Segon dia: ANDORRA - BADALONA
Esmorzar a I' hotel. Mat! lliure, per a fer excursions per les Valls, 0 be finalitzar les

compres. Despres de dinar, tornada a Badalona.

Preu per persona: 6'.500 ptes - .suplernent habitaci6 individual 1500

Hotel reservat: ANDORRA PARK (tres estrelles) Gula acompanyant de Viatges lberla

,Viatgi amb els de casa
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l' La II, una linia fantasma

EI metro podria anar de Badalona
a Montjuic
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Primer amversarl del traspas a la Casa del pare de la senvera

ANNA-MARIA RAMON i BARRANCO
Vidua d' En Joaquim Sala i Durich

Malgrat que no ets entre nosaltres, els qui t'estimarem en vida mai

no t'oblidem i et tenim present en les nostres preqaries.

Badalona, 26 d'octubre del 1987.

La premsa barcelonina d6na com a pro
bable que l'Ajuntament de Barcelona deci
deixi en breus dies si la linia II del metro
s'allarga fins a la Zona Franca passant per
Montjuic. Un cop acabada, aquesta linia
ani ria, doncs, des de Badalona/Pep Ventu
ra fins a Barcelona/Zona Franca.

Aquest projecte de l'Ajuntarnent barce
loni haura d'obtenir el vist-i-plau de la Ge
neralitat, que es qui en paga la infraestruc
tura. Si es posen d'acord, les obres podrien
comencar l'estiu que ve.

La linia segona del metro berceloni fa
anys que esta construida, pen) no ha entrat
en servei. EI tunel, que ja est a fet, va des de
la Sagrada Familia fins al Paral.lel. A la
muntanya de Montjuic s'hi volen fer dues
estacions, una entre la Font Magica i el Pa
lau Nacional, i la segona entre l'Estadi Ser
rahima i el futur edifici de la l'INEF. Des
pres, la linia continuaria fins la Zona Fran
ca, on hom creu que tindria molta afluen
cia de passatgers, perque hi ha un gran vo

lum de poblaci6 i un index de creixernent
siznificatiu.

'

La linia fantasma

Pels badalonins aquesta linia II del me

tro te una historia tan desgraciada com pels
barcelonins. Es la historia de la linia subter
rania fantasma. La linia II es la que, defini

tivament, -ha d'unir Badalona amb Barcelo
na; l'actual es una soluci6 provisional, com

facilment es pot veure per la gran volta que
hom ha de fer per arribar al centre de la ciu
tat comtal.

L'odissea de la linia II va comencar l'any
1969; les obres s'havien d'acabar eI1972. Pe
ro el MOPU va anar retardantel lliurament
fins el 1974. Es va fer un forat que te qua
tre quilometres i tres-cents metres, que va des
de la Sagrada Familia fins al Paral.lel: va

costar dos mil milions de pessetes de l'epoca.
Per venir fins a Badalona nomes calia fo

radar des de la Sagrada Familia fins a La
Pau. Aixi ho van prometre les autoritats de
la provincia, aixi ho va assegurar l'alcalde
badaloni d'aleshores, i qui mes qui menys
fins i tot s'ho va creure. Despres, res de res;
fins la soluci6 provisional que es ve mante-

+- .

nint fins ara amb la Linia Ill, 0 groga.
Val a dir que entre la Sagrada Familia

i La Pau hi ha quatre quilornetres i mig, i
a preus d'ara l'obra costaria al voltants dels
sis mil milions de pessetes. Si aquest es el

projecte que es du a terme, la futura linia
II aniria, efectivament, des de Badalona fins
a la Zona Franca de Barcelona, passant per
l'Eixample (una de les estacions es al Pas

seig de Gracia-Gran Via i ja esta construi

da, com tantes d'altres).
Es moment, creiem, que l' Ajuntament es !

pronuncii sobre aquesta oportunitat histo- ,

rica i faci costat als barcelonins perque la Ge-
.'

neralitat es decideixi a financar la infraes
tructura. Milers de badalonins estalviarien
molt de temps i la companyia del metro, de
ben segur, guanyaria altres milers de viat
gers que ara ITO utilitzen el servei del ferro
carril metropolita pel seu trajecte irregular,
que el fa escandalosament feixuc i llarg. El

temps entre Badalona i el centre de Barce
lona es podria reduir en un cinquanta per

.

cent. Es a dir, Pep' Ventura-Cine Cornedia
(Gran Via) en quinze minuts. Aixo si que es
una soluci6 al problema del transport i a l'us
massiu dels autornobils, que ja col.lapsen
l'autopista.

Tots a la una. Que el fantasma de la li
nia II s'encarni, amb l'ajut dels lacs d'Es
tiu del 92. Tot sera que ens passi com amb
el segon cintur6 de ronda, que es fa, S1, pe
ro marginant Badalona ...

• A.

SABEM FER-TE. SENTIR
DIFERENT

Guifre, 197 - 1)1 399 17 56

ASSESSORS PERRUQUERS
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'. ·A

·mfAlili
. .389 4.1' 58*
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s.o.s.: Biblioteques publiques a

Badalona

Eis vaixells, quan es troben en una situa
ci6 compromesa, divulguen la clau d'auxili

internacional, Save Our Souls, salveu les

nostres animes; figuradament Badalona, en

aquest aspecte, es una nau ja enclotada,
transformada en peci on comencen a

enganxar-s'hi les clotxines i copinyes de la
incultura.

En efcete, a la nostra ciutat hi residim
223.933 persones (Padr6 1986), i en 44.556
d'elles les edats fluctuen entre els catorze i
els vint-i-cinc anys, es a dir, subjectes en po
tencia per a fer em pre de les infimes quatre
bibioteques que tenim. Certament, el nom

bre es dilata si hi afegim les d'escoles, grups

culturals, aplegaments diversos ... que res

tringeixen, pero, el seu us per a Burs socis,
i, per tant, no s6n de tots.

Aixi, la biblioteca de «La Caixa» (popu
larment «la del carrer del Temple») disposa
de 17.000 volums recolzats per vuit mil car

nets de lector. La de Sant Anastasi (cone
guda per «Ia del Museu»), amb 14.000 lli
bres i quatre mil quatre-cents carnets. La de
Can Cabanyes, amb 5.200 obres i dos mil
sis-cents cinquanta carnets. I per-fi, la fla
mant biblioteca de Pomar, amb 4.000 toms

i cent carnets.

En uns espais esquifits, pero mil.limetri
cament aprofitats, s'hi condensen persones,
material (eels Jlibres gairebe resten a terra»,
segons la bibliotecaria del Museu) i una at

mosfera quasi pol.luida. La seva capacitat

*

Escritura con todos los

oscil.la entre les setanta-vuitanta persones,
i es reben afluencies de. fins i tot cent setan

ta persones al cap del dia, que en hores punta
(de cine a vuit de la tarda) s'han d'anar tor

nant a mida que els companys lliuren una

cadira buida. Aixi la mitjana anual d'ocu

paci6 diaria es de cent seixanta persones.
Les singularitats no cessen aci, puix que,

com la bibliotecaria de «La Caixa» asseve

ra, «encara que s'hagi inaugurat alguna bi

blioteca, els barris resten de banda», i se

n'han de veure dues (la de «La Caixa» ide

«Sant Anastasi») confrontades a menys de
cent cinquanta metres.

No pot ser que el segon municipi en mag
nitud, de les comarques de Barcelona, a part
de la capital, tingui aquesta mancanca. Tan
mateix el desanim arriba quan a Rubi, bal
dament que comparat amb Badalona sigui
un poble (46.360 habitants), s'estrena el
proppassat dia 10 de setembre una bibliote
ca puntera pel que fa a dotacio; que en un

espai de 650 metres quadrats, a mes del de
partament bibliografic, escampa una seccio
audiovisual (amb magnetoscopis), una fono
teca (per la reproduccio de mil cine-cents
discs), una hemeroteca ...

Veritablement, les nostres dotacions son

raquitiques. Per be que en els mapes esta
dis tics situin Badalona en una zona culta,
hauriem de tenir, si mes no, dos llibres per
habitant, iamb els nostres 40.200 llibres,
persis tim en 0' 17 llibres per persona; per tant
no arribem al deu per cent dels requeriments.

_

No desconjuntem aquesta fauna que en

volta l'habitat bibliografic, que aplega «des
de les dones que eerquen un ingredient per
una reeepta de euina, fins als avis que fulle

gen el diari, passant pels escolars», tal com

declara la bibliotecaria de Sant Anastasi.
No volem remeis venidors, que estiguin

repenjats en la confortable poltrona del «no

. sap, no contesta» 0 el tipic topic «no ·es afer
de la nostra competencia». Pel nostre pro
fit, bastim una Badalona culta. • JUAN AN
DRES PARRA LECINA
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tiguitat quan sobrepassa el limit dels cent

anys. Normalment son objectes en mal es

tat, i que despres s'han de restanrar.

-PerC> es poden establir una mena de re

gles de qualitat, 0 aixi, a l'hora de catalo

gar 0 no un objecte per a la venda posterior?
-EI que es mira, en defintiva, es I'anti

guitat, la tipologia de I'objecte; es a dir, si
hi ha dificultats per a trobar-lo, i, per ultim,
el seu estat de conservaeio 0 de restauraclo.

-Es molt car comprar objectes antics?
-No es poden establir nns canons de

preu, perque cada objecte s'ha d'analitzar

per separat, i per tant tambe es valorat amb

independeneia: son molts els factors qne hi

juguen.
-On rau la diferencia entre l'objecte

usat i l'objecte antic, a mes de l'edat?

-L'objecte antic te una altra qualltat,
que es una de les coses que mes es mira, per

que quan passa el temps els elements se sim

plifiquen en la seva estructura, i aixo marca

una linia de valors a considerar entre uns i
altres.

-Suposo que molts d'aquests objectes
procedeixen de gents forca diferents, i com

a tals deuen tenir histories fascinants, 0 com

a minim anecdotiques ...

-Si, per exemple vam tenir un anell que
havia pertenescnt a una bruixa. AI bell mig
de I'anell hi havia un quars i sota d'aquest
quars s'hi podia veure perfectament una gota
de sang. I, es clar, la gent es comportava da
vant de I'anell com si estigues maleit .... Pensa

que el joier i la persona que ens la va ven

dre primer gairebe se la van treure de sobre,
com aquell qui diu. Era un anell de prlnci
pis de segle.

-I al final el vareu poder vendre?

-Si, i quan als compradors els vam ex-

plicar la historia de la bruixa encara els va

agradar meso De vegades les histories dels

objectes fan reaccionar la gent de maneres

diferents. Pot ser positiva, com en el cas

d'aquests compradors, 0 negativa, com en

el del joier.
Es pot parlar d'un public concret que es

el que adquireix els objectes antics?
-Es pot parlar d'un public que esta per

damunt dels trenta anys d'edat i que dispo
sa d'una llibertat economlca i Ii agrada I'art.
Es una pena que la gent jove estigui tan li

mitada de diners perque n'hi ha Iorca que
esta veritablement interessada pel tema de
les antiguitats. ·MARGARIDA FERRAs.

Fil a I'aguila

Pere Estelrich, antiquari
«Quan passa el temps els elements se simplifiquen i aixo
marca una Iinia de valors»

Pere Estelrich es un antiquari, mallorqui de pare i badaloni de mare, situat al
carrer d'en Cneta des de fa dos anys. En I'actualitat el treball de restauracio d'anti

qnari propiament dit es portat principalment per unes tres persones.

Aqnest men, una mica desconegnt en general, esta pie de sorpreses perque la

gent es desfa, 0 perd en el cami, de centenars d'objectes emocionalment Iligats a

ells matelxos: comodes franceses, anells de bruixes, llits de fusta, plats de ceramlca,
etc. Per tant, el fet de saber qne l'objecte que s'adqnireix pot haver pertanescnt a

nna inarqnesa 0 a nn capita de vaixell, fa que la seva compra signi mes excitant,
o de vegades rebutjada pel domini del pragmatic esenipol, En definitiva, son aquells
articles de fasclnacle especial que es podrien anomenar «objectes amb histories».

Foto: Benet Garnga

-reces molt, molt antigues no se solen

vendre, perque surt poe rendible. Solen ser

. peces Iorca cares, i la gent no les compra.
Pero perque te'n facis una idea et dire que,

per exemple, una peca del segle XVI es fa

dificil de trobar, i, en canvi, els objectes del

segle XIX abunden Iorca,
-Quin ha de ser l'estat d'un objecte an

tic per a ser posat a la venda?

-Mira, un objecte es considera una an-

-Per que heu escolht una ciutat com Ba

dalona per posar un negoci d'antiquaris?
-Perque Badalona es una poblacio molt

rica. No es comparable, com pot semblar en

un primer moment, amb Terrassa 0 amb Sa-

.
badell, sino que es pot entendre dintre del

marc d'una ciutat profundament arrelada.
Cree que a Badalona hi ha gust i sentit de

conservaclo pel que fa ales peces tradicio
nals que hi pot haver en una casa. Despres,
es clar, hi ha la rao economlcai practica: a

Badalona no hi ha antiquaris, i ames cornp
ta tambe amb una serie de gent que es pot
permetre de comprar antiguitats.

-Com s'adquireixen les antiguitats?
-MoUes de les peces que tenim a la bo-

tiga estan adquirides en viatges. De vegades
vas per pobles i trobes peces d'un cert valor

que previament has de coneixer, Tarnbe et

trobes amb persones que venen a la tenda
i t'ofereixen els seus 'objectes. Quasi sempre
els empeny una rao familiar, potser de re

partiment d'herencia. I finalment hi' ha el

mitja de la subhasta, on sempre tens un pe
tit acord amb el comprador 0 amb el vene

dor. Jo tine pensat d'instal.lar un establi
ment de subhastes a Badalona, pero en el
moment que m'he posat a pensar-hi serio
sament m'he trobat amb molts impediments
i dificultats. La pintura, no obstant funcio
na d'una altra manera: a traves d'un mar

xant com a intermediari.
-De quant temps enrerason, normal

.

ment, eis objectes que tens a la botiga?
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Centro Medico Traumatologia
Drs. SERRANO

-Traumatoloqa general, deportiva,
laboral y escolar.

-Ortopedia y alteraciones del
esqueleto

·Enfermedades ydetorrnaciones de
los pies

'

-Atecciones reumaticas y artrosicas
·Rehabijitacion y electroterapia

LASER - ON DA CORTA
.Radiologia esqueletlca fotopodografia

SERVICIO DE URGENCIAS
Ignacio Iglesias, 5 - entlo.
13' 384 04 54 - 389 56 89

BADALONA

Gabinet Radiologic i d' Ecografies

Dr. JOAN UTSET BALLESTE
J\iera Matamoros, 122, entl.

,

Tel. 389 41 66
BADALONA

Gabinet de Radiologia Mamaria
I\vda. Verge de la Salut, 78, 4rt. C

Annex Clinica Quiron
TeL 210 55 55

BARCELONA

Dr. Joan Saumell
Matge-DENTISTA

Colon, 68 entl. 2 a

BADALONA
Telt. 389 20 65

Pr6tesis dental
EndadOncia-RX

taserterapta, etc.

Visita: Hares corivingudes,
mali i tarda.

Urgencies: 389 20 65,

Consultori Medic
Ora. R. MELUS MORENO
Metge i pSicoleg • ACUPUNTURA

Obesitat, stress, antitabac,
reumatisme. Massatges i rehabilitaclo

Creu, 47 - 1 r. 2a• 1r 399 32 06
BADALONA

Dr. ANTONI BARBARA i
MOLINA

MEDICINA INTERNA
Avda. Marti Pujol, 61 pis

13'" 389 50 54
BADALONA

Hores convingudes

Centre Terapeutic Podologic.
Podolegs:

Roser Sabater Bilbeny
Josep M I Bernad6 Bondia

•Afeccions i deformitats dels peus
-Plantilles ortopediques

-Petita cirurgia
Prim, 209, 1" ?I Tel. 384 40 11

CLiNICA VETERINARIA BADAlONA
Centre medice-qulrurqlc
Sant Miquel. 35 - tel. 384 25 12

Dilluns. dimecres i divendres de 10 a 1

De dilluns a divendres de 5 a 8
HORES CONVINGUDES

URGENCIES
181S. 235 88 67 - 235 95 04

Dr. Mariano Serrano
Alvarez

Dermatologia,

Enfermedades de la

piel �' el cabello

Visita: Horas convenidas

\ .

Termas Romanas, 3 - 1 0 1 a

Telt. 389 52 (33
'

Dr. EDUARD FARRE FRIAS

Traumatologia ,y Ortopedia
SERVIC"IOS DE URGENCIA

De lunes a domingo
Tel. 384 28 11

Via Augusta, 29-33 entl. 4 a

Centre de Rehabilitaci6 L'EIVAX
Dr. Betoret

xmpuac'o de les seves instal.lacions
Concertat amb Seguretat Social

Asslstencia Sanitaria
.

Accidents de clrcutacto, etc.

Sant Pau, 24 Tel. 389 41 40

Ora. M. Gresely Castella
Psiquiatria - Pslcosomatlca

Col.legiat 4579

Passatge ventos Mir, 23,
"B' 389 01 94 - 389·55' 01

BADALONA

R. RIBO i ALONSO
Podoleg

·Especialista dels peus
·Plantilles ortopediques
HORES CONVINGUDES -

.

Sant Francese d'Assis, 38, 1"
Tel. 389 14 39

Dr. XAVIER GARCIA CIRERA'
Tocoginecoleg

. Jaume Borras, 23, 1er. 2a .

13' 389 18 55

BADALONA'

..

DlajlostiDa
CENTRE DE REVISIO MEDICA

Alfons XII, 17 entresol 11 - t!' 389 26 24
BADALONA

·Certificats medics i psicotecnlcs per permis
de conduit .Certificats permis d 'armes

·Certificats ordinaris
TARDES

.
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Director: Estanls Alcover I Marti'
Director adjunt: Salvador Aisina i Valls; redactora en cap: Joaquima Utrera; caps de
.secci6: Jordi Marti (Ciutat), Joan Garcia Riera (Lieure), Antoni Castella (Esports),'

Pere Soriano (Coordinaci6).
Edlta: EDICIONS BADALONINES, S.A. _

Admlnistrador: Joan Cairat Senaller; cap de publlcltat: Pere Soriano Casino; cap de
dlstribucl6 i subscrlDclons: Maria Dalmau i Torrents.

La festa patronal del Circol
Catollc

Aquest cap de setmana el Circol Catolic
celebrara els segiients actes, que son inclo
sos en el programa de les seves festes

patronals:
Dissabte, ales vuit del vespre, celebra

cio eucaristica al temple parroquial de San
ta Maria, i ales deu, sopar d'amistat.

Diumenge, ales dotze, obertura de l'ex

posicio de fotografies de diversos actes de
l'entitat i de trofeus aconseguits per la Sec
cio Dramatica i repartiment de premis als

guanyadors de la cursa social. Tot seguit,
aperitiu de germanor. I a dos quarts de set,

representacio teatral dedicada als socis que

porten cinquanta anys dafiliacio al Circol.

m, EL CUPD DELS cecs

� UNA GENTILESA DE:,

�.Jt\Jdi65>
,

Ftbrlca pr6pla '

Ftbrlcl: Baldomer Sola, 9 - Tel. 387'74 49

rind.: Baldomer Sola, 5 - Tel. 383 68 52
Tlnd.: Mar, 99 - Tel. 384 36 76

Dia 20, dimarts, �1.587;'Dia 21,
: dimec res� 74.297;' Dia 22, dijous,

. �4.625.

OFEREIX
'I

d'aqu8sta setmana

Carrer Can L1agosfa, 43
Galeries Victoria

rn�rm[?2]�
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Curs de socorrisme
L' Assemblea de Badalona de la Creu Ro

ja ha convocat un tercer curs d'ampliacio so

bre temes de socorrisme, que es desenvolu

para des d'ara fins al mes de juliol, en dis

sabtes, de les nou del mad fins a quarts
d'una. Les places son limitades, i es pot de
manar informacio allocal social de l' Assern

blea, carrer de Barcelona, 48. Les inscrip
cions s'han de fer abans del dia 30 d'aquest
mes d'octubre.

La Coral del Conservatori
Dels dies 9 aI16.d'octubre s'han celebrat,

.

en el Conservatori Professional de Musica
de Badalona, unes classes «Masters» de cant

coral, a carrec del jove badaloni Francese
Guillen i Vila, mestre director en Cant Co
ral pel Conservatori de Basilea, a Suissa, i

que en l'actualitat es troba perfeccionant es

tudis de Direccio d'Orquestra Simfonica, so

ta el mestratge de Wilfried Boetcher, en la
mateixa ciutat de Basilea.

Els fruits d'aquestes jornades es varen

poder gaudir en l'ultim assaig, que va ser

obert al public, on va fer-se pales una vega
da mes l'esforc i entusiasme de tots els can

taires en la interpretacio de les diverses pe
ces treballades.

Exposici6 Domy Caballero
Ala sala Palau d' Art/International Ga

llery, del passeig Mossen Jaume Gordi, 6,
a Santa Coloma de Gramenet, exposara part
de la seva obra Domy Caballero Campo, di

plomada en dibuix i 'pintura a l'Institut Per

ramont, de Barcelona. Domy Caballero ha

participat en els cursos d'iniciativa de Rosa

Sensat; actualment es professora d'EGB a

Badalona. En el camp de la ceramica artis
tica te una gran capacitat creadora.

, L'exposicio s'obrira el dia 2 de novem

bre per tancar-se el 30. L'horari de visites

es de deu a una i de cine a dos quarts de nou

dissabtes tambe.

Defunci6
RAMON SALSAS I BLANCH

A l'edat de 85 anys va morir, ala nostra

ciutat, el dia 18 d'aquest mes, el conegut pia
nita badaloni Ramon Salsas i Blanch. Prac
ticament durant tota la seva llarga vida Ra

mon Salsas s'havia dedicat a la rrnisica, tant

interpretant-Ia _:_havia destacat com a ex

ceLlent concertista de piano- com ense

nyant-la, ja que havia estat professor a I'Es

cola de Musica i havia tingut sempre un ele

vadissim nombre d'alumnes particulars.
La seva muller, Esperanca Puig; els seus

fills, Joan, Ramon, Margarida i Gabriel; els

seus fills politics, nets i tots els altres fami

liars rebin el nostre condol mes sentit.

Carrer del Mar: .61
• Lents de contacte
• Aparells per l'oIda

Tenim obert els dissabtes

URGENCIES
,CENTRES SANITARIS
Hospital municipal
Dispensari Pomar
Di;;pensari Sant Roc

Urg�ncies S.O.E ..'
Ambul�ncies Creu Roja
Ambulancles La Pau

389 4000
39502 54
388 1340
384 0065
384 5900
395 51 61

SEGURETAT
Policia - Urg6ncies
Guardia Urbana - Urg�ncies
GuArdia Urbana
Comissaria de Policia
Gu�rdia Civil

.

Gu�rdia Civil'- Urg�ncies
Bombers

091
092

.

3893304
387 04 47
384 02 53
8741100
388 00 80

SERVEIS PUBLICS
FECSA, avaries 384 00 08-241 52 00
Catalana de Gas, avaries 384 31 00
AigUes, avaries 384 50 12
RENFE, informaci6 322 41- 42
Estat carreteres 204 22 47
Transports comarcals 237 45 45
Correus 384 34. 52
Hora exacta, informaci6 093
Informaci6 meteorolOgica 094
Noticiari Radio Nacional 095
Informaci6 esportiva

'

097

TAXIS
Parada carrer del Temple
Parada Cine Victoria
Parada placa Pep Ventura
Parada de la Salut
Servei permanent

384 6362
384 6706
387 39 46
387 88 92
�87 10 00

FARMAclES
Avui, divendres, Been (Enric Borras, 29)

i Casals (Londres bloc 1, tenda 2); dissab

te, Casals (Guasch, 69) i Nicolau (Avinguda
Ros i GUell, 25); diumenge, Bonet (Eduard
Marquina, 12) i l.leixa (Juan Valera, 2); di

lIuns, Espuny (Joaquim Ruyra, 12) i Albalat

(Francesc Layret, 205); dimarts, Pujol (Le
pant, 8) i Peras (Avinguda Marti Pujol, 133).

SANTORAL
Avui, divendres, Joan de Capistrano,

Servand i Gerrna: dissabte, Antoni Maria Cla

ret, Martiria i Aretas; diumenge, XXX del

temps ordinari; Bernat, Crisant, Daria, Cris

pi i Crispinla; dilluns, Evarist, Marcia, uu

cia i Rustic; dimarts, vtcenc, Sabina, Cris
teta i Gaudios.
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Es la primera unitat multidlsciplinaria de I 'Estat

L'obesitat i I'anorexia es tracten per la
Seguretat Social a Can Ruti

L ,HOSPITAL, «Germans Tris i Pu
job>, de la Seguretat Social, cone

gut popularment com «Can Ruti»,
es el primer hospital public de tot l'Estat es

panyol que compta amb una unitat multi

disciplinaria de tractament dels transtors de
l'alimentacio. L'obesitat, I'anorexia, 0 sigui
la falta total de gana per questions psicolo
giques, i la bulimia nerviosa, que es lasen
sacio de fam incontrolada per molt que es

mengi, son les tres malalties mes importants,
derivades de la nutricio, que afecten, en ma

jor 0 menor grau, gairebe un vint-i-cinc per
cent de la poblacio espanyola.

Aquests transtorns han estat estudiats en

profunditat en el simposi medic internacio
nal que s'ha celeb rat a Can Ruti, i que ha
reunit especialistes de primer ordre en la ma

teria de tota Europa, dels Estats Units i del
Brasil. Mes de dos-cents especialistes van as

sistir al simposi, que ha marcat una fita en

l'estudi de les malalties alimentaries, ja que,
per primer cop, s'han estudiat aquestes ens-

.

funcions de forma multidisciplinaria entre

endocrinolegs, psiquiatres i· cirurgians
plastics.

Tractament complet

Segons el doctor Vicente Gonzalez, es

'pecialista en cirurgia plastica i un dels nous

impulsors de la unitat de Can Ruti, «nomes
actuant conjuntament aconseguim un trac
tament complet de la patologia del pacient.
L 'obesitat, I'anorexia i la "bulimia son ma

lalties que afecten de pie diverses facetes de
la Medicina, tot i que no ho sembli. Unica
ment un tractament conjunt i interrelacio
nat de totes elles garantelx -I'exit de la
curaclo».

L'obesitat, questio de
salut ... no nomes d'estetica

L 'obesitat es el transtorn alimentari rnes
cornu a l'Estat espanyol. Les seves causes po
den ser moltes i molt complexes, Des del ma

lalt obes, perque, simplement, menja riles del
compte, fins el que pateix problemes endo
crinolegs 0 genetics.

A la unitat de Can Ruti es tracten nomes
els casos anomenats cientificament «obesi
tat morbida» en la qual el pacient te un ex
ces de pes de cinquanta 0 seixanta quilos: Se
.gons el doctor Vicente Gonzalez, en aquests
casos «s'ha d'oblidar per complet que es un

problema d'estetica, es a dir, que s'esta gras
perque estem davant d'un problema de sa
lut forea greu. De fet, malaltles com la dia
betis, la hlpertensio, la Iitiasi biliar (0 pedres
al ronyo) i I'artrosi s'agreugen notablement
amb I'obesitat. A la unitat de Can Ruti
s'aprima el pacient mhjaneant un rigoros
tractament medico-quirurglc i, posterior
ment, se I'ajuda a reinsertar-se a la societat
amb un tractament psiquiatric, perque aque
lIa persona ha de tornar a la socletat amb
un altre cos absolutament diferent del que
tenia quan va entrar a I 'hospital»,

Globus a I'estomac

.

AI pacient afectat d'obesitat se li apli
quen intervencions quinirgiques mitjancant
les quals se li redueix el seu estomac
introduint-Ii globus intragastrics inflables,
amb la qual cosa perd la sensacio de fam,
i se li practiquen Iiposuccions, 0 sigui absor
cio de greix. Tot aixo va acompanyat d'una
rigorosa dieta alimentaria hipocalorica de
nomes quatre-centes calories diaries. La ci
rurgia plasticas'encarrega d'evitar que que
din senyals externs de la perdua de pes, es
a dir, les antiestetiques pelleringues.

Segons els especialistes, «el resultat en el

pacient es optlm, tot i que el tractament es
.

lIarg, perque un cop que el malalt abando
na I 'hospital segueix assistint a reunions
perlodiques» .

A la Unitat no es tracta l'anomenada
«obesitat social», es a dir, les populars «pan":
xetes» i mitxelins, .que obeeixen mes a ques
tions gastronomiques 0 de mandra esporti
va que a transtorn sanitaris. Segons els rnet-

> ges, «Ia sanltat publica no pot ara tractar ea

sos que no siguin greus».
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EI doctor Vicente Gonzalez opina que es

imprescindible que aquella persona que pe
sa cent cinquanta quilos «sapiga que es un

malalt que necessita un tractament medic,
i que en cap cas no pot decidir pel seu comp
te de fer un regim alimentari. L'obesitat no

es una patologia en si, tot i que les seves re

percussions a I'organisme sempre son greus»

L'anorexia, una malaltia de
moda

L'anorexia nerviosa s'esta convertint,
progressivament, en una malaltia cada cop
mes comuna a la poblacio jove, i, especial
ment, entre la poblacio femenina. L'anore
xia es la falta total i absoluta de gana, pro
vocada per un trans torn psiquiatric derivat
d'un problema que el pacient te amb algu
na part del seu cos al qual considera imper
fecte. La reaccio primaria de l'individu es
deixar de menjar per aprimar-se, creient que
aixi eliminara de cop allo que ell creu, erro

niament, que es un defecte fisic de la seva

anatomia.
El doctor Luis Sanchez Planell, de can

Ruti, afirma que l'anorexia «es un transtorn

greu que si no es tracta be tendeix a la cro

nicitat. EI seu tractament es de lIarga evo

lucie, i no es pot donar per curada comple
tament la malaltia fins que no hagin passat
quatre anys des de I'inici dels tractament
medic».

Les obsessions i I'anorexia

Un dels casos mes dificils d' anorexia que
s'han tractat a la Unitat de Can Ruti ha es

tat el d'una noia jove i alta, que estava ob
sessionada amb la seva cara, ja que creia que
era mes ampla del que es normal. Aquesta
noia va comencar a aprimar-se radicalment
deixant de menjar, creient d'aquest manera

que la seva cara tambe s'aprimaria. Va arri
bar a pesar nornes trenta-dos quilos, pero
com que el seu rostre seguia iguaI, ja que
I'estructura ossia no varia per questions de

pes, Ia noia, seguia negant-se a ingerir ali
ments. Segons el doctor Luis Sanchez.rcde
no haver agafat � temps aquest cas, el greu
error de la noia, que no era conscient en ab
solut del rise que estava patint, Ii hagues oca

sionat la mort irremissiblement». Hi ha ma

lalts que nomes tenen la pell sobre els ossos,
i encara creuen que estan grassos. L'anore
xia es pot arribar a interpretar com un sUI

cidi subconscient que nornes es pot evitar
amb l'hospitalitzacio de l'afectat.

I La bulimia 0 el mal de la
fam

La bulimia es un transtorn alimentari que
afecta un u per cent de Ia poblacio espanyo
la i que comporta conseqiiencies greus al ma

lalt si no es cura a temps. La bulimia con

sisteix en la necessitat vital de menjar cons

tantment i en grans quantitats, per despres
vomitar-ho tot i tornar a sentir, tot seguit,
gana. Aquests malalts estan, en contra del

que es podria pensar, molt prims, tot i que

hi pot haver excepcions, perque la sang no

arriba, per mancade temps, a assimilar l'ali
ment. La major part d'aquests malalts pa
teixen ulceres estomacals i problemes bucals,
com descarnament de Ies genives i separa
cio de Ies dents. Un malalt de bulimia pot
menjar-se en un atac fins a trenta croissants

seguits, amb quatre Iitres de llet, i despres
vomitar-ho tot. Aixo li ocasiona, a mes, un

greu problema psicologic, ja que ell es cons

cient que esta actuant en contra del seu cos

senseque ho pugui evitar.

cente Sanchez indica que «aixo, barrejat
amb la necessitat que s'ha creat d'haver de
seguir ua moda 0 uns costums determinats,
que obliguen a notables i imitils sacrificis fi
sics, la qual cosa origina disfuncio ; greus a

I'organisme».
"

La Unitat Multidisciplinaria de Trans
toms de l'Alirnentacio de Can Ruti acuU·ma
lalts que es poden considerar greus. En eis
dos anys que porta funcionant ha ates sei
xanta pacients, la major part d'ells afectats
d'obesitat. Al ser l'unica unitat d'aquesta
mena que funciona en un hospital public, hi
ha cua per poder ser ates. EI pacient acce
deix a la Unitat de Can Ruti a traves del seu

metge de capcalera. El simposi que es va fer
a can Ruti sobre aquestes malalties els pas
sats dies, 7, 8 i 9 d'octubre, del qual en va

parlar ja REVISTA DE BADALONA, va

significar, de fet, la posada de llarg de la
Unitat i el seu reconeixement internacional.

Una unitat model a Can Ruti

Una de les principals causes de l'augment
dels transtorns alimentaris es una major ni
veIl de vida que ha comportat formes d'ali
mentacio diferents. Es menja pitjor i mes ra

pidament i sense variar els components nu

tritius com seria de desitjar. EI doctor Vi- JORDI MARTI I CAMPANyA"
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Sobre )'any maria

Orientacions i propostes (II)

Tot rellegint Ia carta-instruccio de Ia Congregacio per al Culte
Divi, «Orientacions i Propostes per ala Celebracio de I'Any Ma
ria», hi trobem unes linies forca interessants, que afecten Ies co

munitats cristianes, car s6n de caire ben pastoral.
Despres d'afirmar que «I'any liturgic es com el context na

tural en que cal inserir Ies diverses iniciatives» per a celebrar I' any
maria, ens recorda que «les iniciatives culturals marianes hau
ran de ser harmonitzades amb eIs temes i les caracteristiques de
cada temps liturgic». Es a dir: cada festa s'ha de celebrar, ides
de la mateixa festa descobrir i valorar l'aspecte maria
adequadament.

Aixo es molt important: el centre de I'Any liturgic es Crist:
any de misericordia, any sant. I com que Maria esta indissolu
bIament unida al seu Fill, d'aqui que tot any liturgic sigui ma

ria. Per aixo Maria es ceIebrada constantment d'una manera ad
mirable amb varietat d'aspectes molt rics iamb molta inciden
cia eli la nostra vida cristiana.

Ben aviat, per exemple, comencarem l'Advent. Temps de sug
gestives referencies a la Verge Immaculada. Maria resumeix to
tes les esperances de la humanitat.

El Temps de Nadal, celebracio del Naixement del Salvador
i de la seva infantesa, reclama incessanment la figura de la Ver
ge Maria: Maria, Mare de Jesus, Mare de Deu .. La maternitat
divina de Maria ocupa un lloc de privilegi en el calendari cristia
en el dia primer de l'any nou civil.

La Quaresma, cami cap a la Pasqua, posa en relleu una acti
tud plenament mariana: es el Temps de la Paraula. Maria l' es

colta, la guarda, la viu amb alegria i plena disponibilitat. es la

Quaresma el temps de la conversi6: Maria es la primera «con

vertida», la primera cristiana, la primera deixebla de Jesus Mes
tre, la Mare Fidel al peu de la Creu.

La joia pasqual ens parla de la «trobada» de Jesus Ressusci
tat amb Maria. El «rnisteri» de Maria comenca a albirar-se des
de la Resurrecci6. I des de Maria l'esperanca de l'Esglesia es fa
mes palesa. L'Esglesia contempla en Maria el model d'allo que
ha d'esdevenir en el futur.

Darrerament el record de Maria en el temps «Ordinari», cons
tel.lat per tantes festes de la Verge, ens ajuda a donar sentit al
nostre cami de pelegrins. A saber descobrir Deu en la monoto
nia de cada dia. A donar valor ales. coses petites, feixugues, fos

ques i contradictories. Maria ens crida vers a Felicitat Plena.
Tan de bo que ho sapiguem viure i celebrar-ho aixi.

FR. LLUIS ROMAGOSA

La Not/cia

«No mettrecteres ni oprtmtres I'estranger, per
que tembe vosaltres toreu estrangers a la ter
ra d'Egipte.

No vexerss cap vfdua ni cap orfe. Si tu els
oprimeixes d'alguna manera, ells acudiran a

mi, jo escottere e/ seu clam». • Exode 22, 20-22

EI poble d'/srae/ havia passat per t'experiencle de I'e�c/a
vitud; per etxo la seva actitud envers e/s forasters tievie de
ser d'acol/ida i respecte.

.

Perque Deu e/s havia alliberat demana al seu pobie que.
no esclavitzi ni oprimeixi ningu. Les raons per /a iqueltet I

fraternitat no son humanistes sino teoloqtque«.
L 'ettre es sagrat perqu« es fill de Deu com jo... .

Avui, arreu i entre nosaltres, hi ha persones oprimides I

exp/otades. Deu escolta el seu clam. Nosaltres, els seus ger
mans, I'escoltem aquest clam?...

• J.C.

La dona en I'esglesla

Les aones han de passar de ser obiectes
de la pastoral a subjectes actius, responsa
bles iamb plena participaci6 en les decisions
de l'Esglesia. • Mons. Schwenzer, bisbe
d'Oslo.

Les dones viuen situacions diffcils en el

pIa social i eclesial per la seva condici6 de do
nes. Amb tot, segueixen estimant I'Esglesia
i volen participar mes encara en la seva mis
sio en e/ mon. • Callixta Belemo, auditora del

. Sfnode.

Esglesia de Badalona

TROBADA DE CATEQUISTES DE L'ARXIPRESTAT DE
PERIFERIA.- El passat dia 26 de setembre es reuniren els res

ponsables de la Catequesi infantil de l' Arxiprestat de Periferia de
la nostra ciutat, que agrupa vuit parroquies, El proposit es inter
canviar l'esforc i les experiencies dels setanta catequistes, aproxi
madament, que realitzen aquesta tasca pastoral, i el de procurar
coordinar l'acci6 catequetica desenvolupada en cada una de les par

roquies de l' Arxiprestat.
La Catequesi infantil esta estructurada, segons un pla de for

maci6 continuada, en diversos cursos, Els nens s'inscriuen amb vuit.

anys d'edat, quan fan tercer d'EGB, i un cop han celebrat Ia Pri
mera Comuni6 s'intenta fomentar el seu seguiment en Ia Cateque
si. Les formes de fer i els resultats en cada parroquia s6n diferents,
pero es constata Ia importancia d'una catequesi engrescadora i atrac

tiva per als infants; per aixo algunes parroquies opten pel MIJAC

(Moviment Infantil Juvenil d' Accio Catolica).
Tambe es veu la necessitat d'implicar eis pares en la formacio

catequetica deIs seus fills, a partir d'una progressiva catequitzaci6
d'aquests pares. Per aixo es procura tenir trobades amb ells amb
certa frequencia.

Es paria tambe de l'adequada preparaci6 dels catequistes. Ames
de les reunions de formaci6 que s'efectuen a cada parroquia, yam

creure molt covenient participar en la Setmana de Formaci6 que
tindra Hoc el proxim mes de gener en la nostra ciutat.

CATEQUESI PER A LA CONFIRMACIO.- Despres d'haver-se
reunit els responsables de la preparacio per a la Confirmaci6, s'ha

cregut convenient fer una crida als nois i noies que assisteixen a la
classe de religio a primer de BUP i de Professional. La crida es fara
a traves del professor de religio. Els nois i noies interessats hauran
d'inscriure's ala seva parroquia. Aixi mateix, en aquest curs es po
tenciaran les trobades a nivell arxiprestal dels animadors dels grups
i dels mateixos grups de nois i noies, cara a anar enfocant la qiies
tio de la postconfirmaci6.

NOCES D'ARGENT DE VIDA RELIGIOSA.- Fr. Josep Caste
lla i Fr. Gabriel Isal, sacerdots carmelites, fills de Badalona, el prop
passat dia 12 van celebrar en la intimitat en el Santuari de Ia Verge
del Carme de Barcelona, el vint-i-cinque aniversari de la seva con

sagracio a Deu i a l'Esglesia en el Carmel Teresia,

PROJECTE JOVE.- EI dia 17 d'aquest mes la comunitat Carme
litana va reprendre les seves activitats del nou curs. L 'Eucaristia va
reunir tots els grups i persones amb dedicacio personal. A conti
nuacio, trobada de joves, sota el lema: «Esglesia per a dema»,

ANY MARIA.- La Catequesi d'Adults, a l'esglesia del Carme, di
vendres alterns, ales deu del vespre, versara sobre Maria: vocacio
i missio de la verge en I'Esglesia.

S'esta preparant el romiatge de la Comunitat Carmelitana a San
ta Maria de Queralt (advent).
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Carles Vila:
Un badaloni a

Televlsio Espanyola a

Catalunya

En Carles Vila es un xicot badaloni, de
24 anys, totalment consagrat a Ia professio
periodistica. En pocs anys ha fet molta fei
na i ha adquirit una gran experiencia, sobre
tot en el mitja radio, que Ii ha valgut de pas

saport per entrar a televisio. L'edifici de
TVE a Sant Cugat es Ia seva segona casa,'
on hi arriba cada mati amb un flamant

«Opel Corsa» en el qual hi porta penjat un

banderi de Ia Penya:

-Ens podries dir qui ets per totes aque
lles persones que encara no et coneixen?

-Soc Carles Vila, treballo a Televisio

Espanyola, estic a la redaccio d'esports dels
Serveis Informatius de Sant Cugat.

Com varen esser els teus cornencaments
com a periodista?

- Vaig comencar a Radio Ciutat de Ba

dalona, fent esports. Despres vaig passar a

«Antena 3», on tambe feia esports i comen

tava partits de basquet.
-EI fet de sortir per televisio fa que

aquesta hagi estat Ia meta que t'has marcat?
-Jo, es natural, volia arribar a televi- .

sio presentant algun programa per Catalu

nya, i despres fer quelcom per tota la xarxa

estatal, com ara transmissions. De moment
a televisio estic be, i no m'he plantejat anar

a cap altre 1I0c.
-Com vas comencar a TV?

-

- Vaig comen�ar fent col.laboracions a

«Estudi Estadlo». Hi anava els diumenges
per fer comentaris sobre curses de cavalls.

Despres van comencar les desconnexions.
Vaig fer una prova per sortir en pantalla, i

aqui estic.

-Quina sensacio vas experimentar quan
et vas trobar per primera vegada davant de
les cameres?

LLEURE 25

Exposicio Iotografica

Fins el dia 6 de novembre, a l'Institut d'Estudls Nord-americans s'exposa un recull de fo

tografies de fotografs dels Estats Units que van paniclpar en el projecte de la «Farm Secu

rity Administration» que cap a la decada dels anys trentes va signiflcar la utilitzacl6 de
la fotografia com a documentacio per entendrela realitat. La depressl6 economlca nord

americana, el «crak» de Wall Street de 1929, la migraci6 de zones rurals cap a terres mes

riques i la posterior politica ordenadora de Roosevelt van marcar moments transcendents
a l� historia del pais i la seva gent. El.movlment de la «Farm Security Administration»

va proposar-se reeorrer a la fotografia com a instrument per sensibilitzar la poblacio sobre

problemes socials determinats. • J.G.R.

de fer la cronica en tres 0 quatre minuts i
un altre dia, en un minute Son coses molt
dificils.

-I despres d'aixo, quins projectes tens?
-Seguir amb la feina que estic fent. Ara

hi haura una nova etapa del «Estudl Esta

dim), que canviara una mica la imatge del

programa i potser fins i tot pot ser que can

vii el nom. Mes que res.Pebjectiu principal
a cobrir es la lliga de basquet. • VICEN�
DAUDER MARTI

-Molt de nerviosisme, pero potser es

gracies al primer dia, que estas nervios, que
et controles be. AI segon dia ja t'hi vas acos

tumant. AI tercer dia ve que estas confiat i
es quan t'equivoques. Penso que el tercer es
el pitjor.

.

-Un altre badaloni, en Tomas Molina,
«L'home del temps» de TV3 es molt amic
teu. T'hagues agradat tambe d'anar a Ia te
levisio catalana, pero amb Ia teva

especialitat?
- Noes que hi hagi poca diferencia en

tre I'una i I'altre mes 0 menys son molt sem

blants. Tot iamb aixo, a TVE tens mes sor

tida, perque tens mes espai de cobertura a

tot I'Estat, tens mes camp per correr. De to
tes maneres, si m'haguessin dit d'anar a

TV3, hagues acceptat igual.
- T'agrada Ia popularitat?
-Jo no soc popular, ni la sento, la po-

pularitat. La gent que em para i diu que «et

vaig veure a televisio», es gent normalment

que em coneix.
- De vegades has intervingut en l' «Infor

matiu migdia», de Televisio Espanyola a Ca

talunya. Per que no ens parIes de com son
Rosa Gil i Toni Mestre?

-Ella es una bona periodista, una de les

que s'encarrega mes sovint de conduir I'in
formatiu del migdia. La seva tasca es subs
tituir al plato en Jordi Lluch i exlicar la in
Iormaclo en si, Pel que fa a en Toni, Ii toea

fer una de les coses mes dificils de tot: la in
formacle del temps. Per exemple, un dia ha

.1\
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Cine Nou
Mar. 23 - Telf. 389 25 09

MISION: SALVAR LA TIERRA _

.

Nord-americana: Director: Leona�d Ni

moy. Interprets: William Shatner, Leonard
Nimoy. Ctencla-ttccto. Color.

Kirk, un almirant de la Uni6 Federal de
,

Planetes, desobeeix les ordres dels seus su

periors i es dirigeix cap el planeta Vulcano
per a rescatar el seu fill i el seu entranyable
amic Spock. Eis «klingon» han assassinat el

fill, i Kirk voldra venjar aquesta mort, aju
dat per l'amic que salvara.

Cine Verbena
Mar, 20 - Telf. 389 13 42

LA RUSA

Espanyola. Director: Mario Camus. In

terprets: Angeli Van Os, Didier Flamand i
Muntsa Alcaiiiz. Dramatica. Color.

Joan Altamirano, assessor del govern,
coneix una jove militant d'extrema esquerra,
de la qual s'enamora. Aquesta relacio aixe
cara la sospita dels serveis secrets, on es pen
sa que la noia pot ser un agent de la KGB.

En aquestes circumstancies, Joan es encarre

gat d'iniciar unes perilloses negociacions
amb ETA.

Cine Picarol - 2 sales

Placa de la Vila, 5 - Telf. 389 28 73

EL LUTE (CAMINA 0 REVIENTA)
Espanyola. Director:' Vicente Aranda.

Interprets: Imanol Arias i Victoria Abril.

Biografica. Color.

En plena descornposicio social i politica
del regim franquista, un lladregot de galli
nes convertit en un incipient atracador veu

magnificada la seva figura per l'halo de la

pena de mort. El Lute va traspassar els li
mits de la popularitat oficial per a convertir
se en el paladi d'una lluita desigual i brillant
contra la forca de l'ordre.

En el recent festival de cinema celebrat
a Sant Sebastia, Imanol Arias i Victoria
Abril varen aconseguir els premis ala mi
llor interpretaci6 masculina i femenina.

Cine Picarol - 2 sales

;,QUlEN ES ESA CHICA?
Nord-americana. Director: James Folen.

Interprets: Madonna i Griffin Dunne. Co
media. Color.

Nikki Fin es una jove que fou empreso
nada per un crim que no va cometre. Si be
ja ha sortit del calabos, encara no se sent lliu
re, per que ella sap que es vigilada per uns

detectius. London Trott es l'advocat que
acompanya Nikki a la sortida de la pres6.
Potser aquest tipus es el que voldria conei
xer millor, pero ha fet tard, per que l'ende
rna ell es casa.

Circol Catolic
Diumenge, a dos quarts de set, represen

taci6 de l'obra teatral GENT D'ARA, de J.
Coca, a carrec de components veterans de'
la Seccio Dramatica del Circol, en homenat
ge als socis que compleixen les noces d'or
amb l'entitat. Direccio: Josep Maria

Dieguez.

Museu Municipal
Diumenge, a les sis, el Grup de teatre

«Antifaz», de Barcelona, representara ELS

LLITS DE VALLDEMOSA. Direccio: Ra
mon Daguis.

Cicle d'Activitats Culturals
de Tardor-87

Avui, divendres ales deu de la nit, al Cir-
. col Catolic, el Teatro Experimental Anda
luz Atalaya representara l'obra ASI QUE
PASEN CINCO ANOS, de Federico Gar
cia Lorca. Direccio: Ricardo Iniesta.

Viatges i excursions

VIVES
Delegaci6 de 8adalona

D'AUTOCARS CANALS S.A.

Guixeras, 55 Tel. 387 08 43
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uuts MIQUEl SANTllLANA
Igual que la meva senyora, crec qu� vaig. ser �n dels

, primers homes que la QUETA va pentmar, leis diversos

domicilis que he tingut distants de Badalona no han pogut
tallar les nostres relacions, per les comoditats que ella

rn'ha ofert i per la qualitat dels seus treballs. Per aixo

jo soc dels que diu I LOVE YOU, QUETA.

pC2rruqudiczs quela A Badalona
perruqueria i bellesa

Mestre Nicolau, 17-19
entresol 2na.
Te lefon 389 09 62

,

MONTSE SANTILLANA' .

Jo porto onze anys com a clienta d'.aqu�sta perruquena:
� he intentat dues vegades de canviar. Ja que ara VISC �
� Barcelona i rn'es una mica mcomode despla�ar-me, pero

�
no ho he aconseguit, ja que em sento mes a gust en

aquesta perruqueria que a qualsevol alt�a de ,Barcelona.
EI perque es molt senzill: com a professl?naljo crec, que

� ella es ta millor, i quant al personal que te sempr� m han

ates molt be, concretament I' Anaya, No en tlnC, cap

U queixa; sernpre que he tlnqut �I.g�n pr?�lema me I. han

solucionat, i crec que valg a I ultima II00a de psntinat.

GENIS SANTILLANA
Jo que puc dir? Si els meus pares ja ho han dit tot abans.

EI que sf puc dir es que els meus companys de classe

sempre diuen que porto uns tallats tantastics i que em

sento a gust amb ella, perque em compren, sap el que
vull quan Ii demano tallats que vagin be per la meva edat.
La QUETA es unica.

perruqueries I
dona-home

A Sant Adria
perruqueria, be llesa i solarium
Mn. Josep Pons, 6 . •

entresol 2na.
Te lefon 381 71 63
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Els pares naturals de Catalunya (V)

Eis volcans �'Olot

Tota la rona volcanica de la
Garrotxa; des de Castellfollit de la
Roca fins a Santa Pau, passant per
.Olot, ha estat declarat Paratge
Natural d'Interes Nacional, per tal
d'aturar hf.degradacio de la seva

fenomenologia volcanica, tinica a

Catalunya. No cal dir que el cas

de la Garrotxa es unic a Catalu
nya. Mentre els terratremols, en

cara avui, tenen els seus epicentres
a molts noes de Catalunya, des del
Pirineu fins el Maresme, els cra
ters volcanics nomes els trobem a

aquesta comarca. Aixo ja com

porta per la zona un -interes
cultural-pedagogic, l' atraccio .tu
ristica i la necessitat d'investiga
cio cientifica.

El visitant pot veure perfectament la forma conica dels volcans aixi com tambe pot vi
sitar els seus craters i meravellar-se de les formacions basaltiques. Tot plegat es una curio
sitat veure com dins un crater s'hi ha construit una casa de pages, es conreua la terra 0
be s'alca una ermita. Aixo fa que com a regie dels volcans morts, la Garrotxa sigui unica
a Europa. EI Hac de Banyoles es, de fet, una consequencia geologica del volcanisme de
la comarca.

"

De les diverses zones a visitar n'esmentarem tres: la d'Olot, que va des de Castellfollit
fins a Ridaura per l'oest i fins a la Vall d'en Bas vers el sud. Una altra zona, mes a l'est,
la tenim junt al riu Ter, entre Fornells i Angles. I, finalment, una altra molt important
la situem al sudest de Santa Coloma de Farners, entre Sils, Massanet de la Selva i el nord
de Tordera.

Cal fer una mencio a part de Castellfollit de la Roca. El poble s'assenta sobre una for
macio basaltica. Els rius Fluvia i Turonell, que s'ajunten sota mateix de la vila, han men
jat poe a poe el mantell basaltic i han enfonsant elllit del riu, donant lloc a la forrnacio
d'un extens i encimbellat cingle. Les cases d'algun sector estan practicament penjades so-
bre el penya-segat.

.

Tambe es un cas unic el de la Fageda d'en Jorda, un gran bose de faigs, homenatjat
per Joan Maragall, al terme municipal de Santa Pau. L'aparicio d'un microclima va pro
piciar aquest immens bose sobre les laves volcaniques, Un indret de gran reclam turistic,
ecologic i cultural, unic al mon.

De tota la xarxa de volcans, els mes assequibles pel turisme son els de l'entorn d'Olot
i de la zona de Santa Pau. El de la Garrinada, el Montsacopa i el Montoliver son els mes
propers a la capital de la comarca. Un deIs mes concurreguts es el de Santa Margarida,
el segon en importancia per la seva magnitud. Assoleix els 682 metres d'altitud i hi ha l'er
mita dedicada a aquesta Santa. Per visitar detingudament el major nombre possible de vol
cans, es imprescindible aconseguir algunes de les nombroses guies turistiques que hi ha so
bre la zona. • G.

Les bombes volcaniques s'arrengleren al lIarg dels
camins de la Fageda

��mtalac;:e
$f�z,e.tta - 9aHtlla �7enle'na '.

Conquista, 139

.
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musical con doble plantina i ecualizador
EI sorteo se reallzara en combinaci6n con el sorteo de la «ONCE»

del 1 de diciembre. de 1987
Por cada 1.000 pesetas de consumici6n un numern

35 variedades de pizzas; carnes a la brasa; 12 variedades de pastas italianas y
una ampliacarta de platos para llevarse

Llibres

«Aureli M. Escarre,
abad de Montserrat»
Montserrat Minobis

Us recomanem amb especial atencio el
volum mim. 2 de la col.leccio «Arnau de Vi
lanova», que ha empres l'Editorial «La LIar
del Llibre»: «Aureli M. Escarre, abad de
Montserrat», de Montserrat Minobis. El pa
re Escarre fou abat de Montserrat des del
1946 al 1968. Una epoca ben dificil, certa
ment. EI 1965 fou desterrat i visque l'exili
a Viboldone fins que l'octubre del 1968 tor
na a Barcelona per morir als pocs dies. Es
un persoriatge discutit, molt estimat per uns

i molt criticat per altres, pero indiscutible
ment es una figura que constitueix una pa
gina molt interessant de la nostra historia re
cent. L'autora delllibre es una excel.lent pe
riodista, membre del grup d'opinio «Club
Arnau de Vilanova»; experta entrevistado
ra, Montserrat Minobis interroga persones
de diversos ambits civics, culturals i politics
per tal de situar el personatge en el seu con
text historic. EI resultat es un capitol esti
mulant de la nostra historia recent. La pe
riodista M. Minobis es Premi Ciutat de Bar
celona en la rnodalitat de radio, l'any 1986.

La recepta de la Marta

Lluc guisat amb salsa
d'avellanes

Amb pocs ingredients podem elaborar
aquest plat que, un cop fet, n'hi ha per
llepar-se els dits. Preneu nota: lluc tallat a

rodanxes, farina, sal, oli, aIls, julivert i pe
bre en gra. Comencarern enfarinant el lluc
i fregint-lo. Un cop fregit, posarem el peix
en una casola. A la banda, anirem picant el
pebre, el julivert, l'all i les avellanes. A la
barreja cal tenir en compte d'afegir-hi una

mica d'aigua tebia.
Una vegada tenim fet tot.aixo, el segiient

pas sera tirar l'aigua amb el picat a la cas

sola o� tenim el Iluc, Ja no caldra que fern
"es mes: Nemes posar-ho al foc i deixar
oure-ho entre deu minuts i un quart

J'hora.- G.

COMPRA
OR

JOIERIA
PALLEJA
ccmoro joies usades
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Recopa d'Europa· (28 eliminatoria)
Ram Joventut, 104 · Contern, 69
Classifieats pels quarts de final

No podia ser d'una altra man era. EI Ram
Joventut va superar ampllarnent el Contern
de Luxemburg en el partit de tornada de la

segona ellmlnatoria de la Recopa d'Europa
de basquet, i s'ha classificat per la lIigueta
de quarts de final de la cornpetlcto. La «Pe

nya» ha superat el conjunt luxernburques per
un global de cinquanta-un punts, dada que
parla per si sola de la gran diferencia que
existeix entre arnbdos coniunts.

Ala primera part de I'encontre de dimarts

passat, pero, el Ram Joventut va estar en la

fluixa linia que ha vingut mostrant en els ul
tims temps. EI Contern, a base de cistelles
de tres punts, davant de la passivitat de la
defensa verd-i-negra, va aconseguir de man

tenir I'equilibri en els primers vint minuts, de
manera que, a la mitja part, els badalonlns
nornes guanyaven per set punts (49-42).

EI maxim avantatge que va assolir la
«Penya» en el primer periode va ser de vuit
punts en el minut onze (30-22). Poc despres,
quan restaven quatre minuts i vint-i-un se

gons pel descans, es va produir l'anecdota
del partit. Jordi Pardo es va penjar de la cis
tella, anotant els dos punts, perc amb ia mala
fortuna que va trencar-Ia. Aquesta circums
tancia va fer que el joc s'haques d'aturar per
espai de vint-i-cinc minuts, fins que es va re

posar I'anella.

Quan es va reprendre el joc, aues ciste
lies de Norman van col.locar el marcador en

un sorprenent empat a 40. Una reacclo final
del Joventut, perc, va propiciar que I'equip
de Badalona rnarxes al descans amb set
punts tavorabtee. Una dada que pot donar
una idea de la defensa de la «Penya» en

aquesta primera part, as que els homes d'AI-

fred Julbe nornes van cometre dues faltes
personals, una de Jofresa i una altra de John
son. Aquesta poca atenclo defensiva va fer
possible que els luxemburguessos pogues
sin llencar amb comoditat des de rnes enlla
de la liia de 6'25 metres i, d'aquesta mane
ra, evitar que el Ram Joventut es dlstancies
de forma definitiva en el marcador.

L'equip verd-i-negre de taseqona part va

ser ben diferent. Aplicant-se rnes en les tas
ques defensives i jugant amb rnes ganes en

atac, la «Penya» va aconsequlr un parcial de
29-2 en els primers nou minuts del segon pe
riode, i a partir d'aqui ja no hi va haver rnes
equip a la pista que el Joventut. EI Contern
es va anar enfonsant conforme passaven els

minuts, i la «Penya» ja va poder jugar a plaer,
, fins assolir els trenta-cinc punts de dlferen
cia que va assenyalar el marcador al final de
I'encontre. • ANTONI CASTELLA

FITXA TECNICA:

RAM JOVENTUT, 104.· 40 cistelles de 64 in
tents; 4/8 cistelles de tres punts; 12/16 tlrs.
lllures llencats; 10 faltes personals i 1 tatta

.

tecnlca a Julbe. Sense eliminats. Enclstella.
dors: Jofresa (8), Villacampa (27), Margall (12),
Johnson (12) i Crespo (11), com equip inicial;
Morales (6), Montero (6), Pardo (6), Meriweah
ter (14) i Rosa (2).

CONTERN, 69.· 19 cistelles de 44 intents;
9/21 cistelles de tres punts; 4/7 tirs lIiures
Itencats; 15 faltes personals. Sense ellrnl
nats. Encistelladors: Stheffen (9), Keiser (4),
Goergen (2), Norman (23) i Grethen (21), com

equip inicial; C. Medinger (4), Reiband i E. Me
dinger (6).

Arbitres: De Coster (Belgica) i Serri (Franca).

Marcadors parcials cada cine minuts: 12-9,
26-22, 36-31 i 49-42 (descans); 67-44, 80-48,
94-60 i 104-69 (final).

Altres resultats de la Recopa
Bayer, 94 - Levski, 67

Kingston, 81 - Galatasaray, 62

Limoges, 108 - Undenkaupungin, 104

Mariemburg, 116 - Oporto, 91
Scavolini, 101 - Enad Nicosia, 49

Lliga de Basquet {Grup Parell)

Grup IFA Espanyol
Ram Joventut

Plantilla del Grup IFA Espanyol

4 Juan Jose Marin 1'98 aler-pivot
5 Eduard Pinero 1'95 escolta
6 Jordi Freixanet 2'03 aler
7 Mario Buttler 2'00 aler-pivot·
8 Santiago Abad 2'02 pivot
9 Toni Tramullas 1 '71 base

10 Jose Luis Collins 1'92 aler
12 Manel Bosch 1'98 aler-pivot
14 Albert lila 1'77 base
15 Jack Hailey 2'06 pivot

El1tr,enador: Josep Lluis Cortes

Aquest cap de setmana, el Ram Joventut
- visita el Palau Municipal dels Esperts de Bar

celona, on s'enfrontara al Grup IFA Espanyol,
equip que actualment ocupa la darrera pla
ca del grup parell de la Lliga de basquet, sen

se que hagi conegut, encara, la victoria.

EI conjunt que prepara en I'actualitat el

nostre conciutada Lluis ha millorat les seves_
actuaclons en els ulttrns partits, despres de

canviar de jugador estranger, portant Mario

Buttler en substltuclo d' Alvin Scott. D'altra

banda, I'altre retorc estranger, Jack Hailey,
es un jugador molt jove i ha apuntat bones

qualitats, perc calera veure com evoluciona

el seu [oc durant la temporada, per saber si

podra ser util a aouest Espanyol que ho tin-

dra prou diffcil per mantenir la catecortatoi
i que disposa d'una de les millors pedreres
d'Espanya, amb homes com Marin, Pinero,
Abad i Bosch.

Pel que fa al partit que es [uqara dema,
dissabte, ales vuit del vespre, tots els pro
nestles apunten cap una victoria de la «Pe
nya», ja que son molt poques les possibili
tats que podem atorgar als blanc-l-blaus de
cara a assolir la sorpresa en aquest enfron
tament. Es clar que el Ram Joventut tampoc
no es que estigui en un moment de joe mas

sa optirn, pero tot i alxl creiem que els bada
lonins han d'aconseguir els dos punts amb

certa facilitat, per poc que els surtln mitja
nament be les coses. • A.C.
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Guanyador del trofeu al jugador mas regular de la
temporada 1986·87

Reggi'e Johnson:
EI [uqadorl la persona

Per a molts, Reggie Johnson es un juga
dor del Joventut capac de fer qualsevol cis

tella des del punt rnes dificil del camp, pero
aixo es una cosa que tots sabem. Per co

neixer-lo una mica millor yam preguntar a Sal
vador Ferrer, delegat del Club Joventut Ba

dalona, com es Reggie Johnsorr
- Reggie Johnson es una persona esti

mada pels seus companys, basicarnent molt

tranquiLla, amable, companyerista i respcn
sable, que sap quan ha de jugar per I'equip,
fent tots els seus estorcos quan es troba en

el camp, malgrat la mala sort que hem tin

gut fins ara. La seva veritable ll.luslo es ha
ver estat pare, ja que es molt familiar; els ulls
se Ii van iLluminar quan m'ensenyava la se

va filla. Es en aquests moments quan es co

neix una persona.
EI dia sequent yam entrevistar Johnson,

un dia abans de jugar amb el Real Madrid,
i molt'cordialment va respondre les sequents
preguntes:

-Que sent en haver-Ii estat atorgat el tro

feu al jugador rnes regular de la temporada
1986-87 d'aquest Club?

- Estic content que algu m'hagi recone

gut com un bon jugador, pero segueixo dient

que es un joc d'equip i jo nomes estic en una

part d'ell.
-Podria explicar-nos alguna anecdota di

vertida, que Ii hagi passat aquesta tem

porada?
'

-Una de les anecdotes va ser la pluja de
la setmana passada. Estava a Barcelona, ca

mi de Badalona, i per les pluges no podia arri
bar a casa meva, Em vaig espantar una rnl
ca, perque els carrers de Badalona no estan

preparats per aquestes eventualitats.
-Com es troba a Badalona?
-Estic molt cornode. Tant jo com la me-

va familia ens hem pogut relaxar ...

-Es cert que al principi els jugadors Ii
feien broma dient-li que en el camp anava

molt al seu ritme, que no corria ... I un dia, al
baixar de l'autobus per agafar l'avio, va fer
tal «sprlnq», que els seus companys van que
dar boca-badats?

- EI que passa es que jo soc gran, amb
les carnes molt lIargues, i sempre vaig als
seients d'ernerqsncla perque tinc mes espai.
Per atxo vaig fer un «sprlnq», per arribar at
meu seient preferit abans que els altres, ja
que en els selents normals no hi ha molt
d'espai.

-Es voste un jugador d'aventures?
-Jo ja tinc trenta anys i he jugat molt

amb la meva edat i la meva experlencla en

la NBA i a Europa. A mi no m'interessa anar

canviant d'equips cada any, prefereixo la se·

guretat d'estar en un bon equip i firmar un

contracte per diversos anys.
=-voste te fama de ser una persona adl

nerada que es vesteix molt be.
-Es normaLque m'agradi ve'Stir be, en·

cara que no em vesteixo excel.lentment, com

Artesania en Piel

Peleteria SARA
ANTE MOUTTON - NAPA - ANTE

Fabricacinn Propia

alguna gent. Em vesteixo be, tinc bona roba,
perc no soc presumit.

-Des que va tenir la seva filla ha canviat
molt la seva vida?

-Si, molta responsabilitat; estlc orqullos
d'ella i m'agrada molt veure-Ia crelxer.

-Quin consell donaria a un fill seu si es

volques dedicar al basquet?
- Els meus pares no em van torcar a [u

gar, si els me us fills volguessin jugar els aju
daria, i si no, es mes important l'educaclo,

- En quin club dels que na jugat s'ha tro
bat millor?

- Em sento realitzat i comode en tots els

equips, cada un es on treball i en cada club
dono el cent per cent.

-Veu en el Real Madrid un cotrincant di

ficil, amb I'arribada de Fernando Martin?
- EI Madrid es sempre un equip fort. No

conec molt be el joc de Fernando Martin. En
el fons, I'equip del Madrid mlllorara, despres
d'un periode d'adaptaclo d'en Fernando
Martin.

Taula rodona de basquet
EI proper dilluns, dia 26, tindra 1I0c a la

sala d'actes de la Federacio Catalana de Bas
quet, a Barcelona, a partir de dos quarts de
nou del vespre, una taula rodona que tracta
ra sabre «El joc en transiclo».

Aquest acte entra dintre del cicle d'acti
vitats que porta a terme I'Associacio Cata

+ana d'Entrenadors de Basquetbol, entitat
que esta presidida per Josep Lluis Cortes.
En aquesta taula rodona hi participaran en

trenadors de reconegut prestigi com Alfred
Julbe, Joan Maria Gavalda i Joan Tena. AI fi
nal de I'acte s'establira un col.loqui entre els
assistents.

Guitre. 207 Tel. 398 03 00

«
••. Els seus ulls se Ii van ll.lurnlnar quan- ,

m'ensenyava la seva filla ... ))

-Que opina dels seus companys?
- Eis aprecio i espero que ells apreciin

'el que faig dins i fora de la pista. Crec que
la gent de I'equip son molt bones persones
i m'han tractat molt be. Estic content per
alxo.

-Quan,va venir d'ltalla es deia que John
son jugava millor quan el partit era televisat.

-Contra els partits dificils haig de jugar
amb mes torca, i de vegades coincideix amb
un partit de televlslc, pero aixa no as cert.

-Ens pod ria fer un esquema de la seva

vida des que va cornencar a jugar?
-Vaig, comencar als dotze anys. Exit a

Aisco. Beca a la universitat de Tenneessee.
Gratificat per la NBA on vaig jugar cine anys.
Rimini, a ltalla. Exit en tots els equips. Ara
el Joventut.

-I per finalitzar ens podria dir si el Jo
ventut te alguna tactica per a guanyar els par
tits que Ii queden?

I en Iloc d'efi respon, ja sense consultar-

10, el segon entrenador del Joventut, Randy
Knowles, que ens ha fet d'Interpret durant
I'entrevista:

-Jugar el millor possible, tots els dies
entrenar i entrega al cent per cent. No es pot
plantejar una tactics per tota la temporada.
Es millor Ier-ho per cada partit. • JUDIT BO·
NET MARTiNEZ

Avda. Montserrat. 19
PINEDA DE MAR

TALLER:

Roger de Flor, 24 - Tel. 388 06 38
BADALON'A
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EI partit de diumenge

tloret · Badalona
Diumenge el Badalona tlndra per contra

ri el Lloret, un equip que en les primeres [or
nades d'aquest campionat deixava perdre
quatre punts en el seu propi camp, davant

del Balaguer i del Reus, respectivament, pe
ro que ultirnarnent sembla 'que s'ha recupe
rat una mica.

Cal pensar que, enfront del Badalona, un

gran rival, des de fa molts anys, el Lloret vel

dra ensenyar les ungles davant dels seus so

cis i seguidors, que esperen la seva total re

cuperacio. Per aquest motiu, el Badalona
haura de jugar a fons des del cornencarnent
fins al final per tal de buscar un resultat

positiu.
'

L'equip del Lloret disposa en el centre del

camp, la seva part forta, amb cinc jugadors
que volten elstrenta anys i que tenen molta

experiencla. Potser la seva part rnes feble sl-
, gui la defensa, ja que tots els defensors, son

joves; tan sols Coto, 27 anys, porta la carre

ga de la responsabilitat. Des que ha com en

gat el carnpionat el seu entrenador, Isidre Sa

la, no ha variat latactica: sol fer.el classic

quatre, quatre, dose L'equip del Lloret sol ju
gar amb dos germans bessons, Albert i Jo

sep Maria Babio, arnocos a la defensa.

Sera un partit molt diffcil per I'equip ba

daloni, doncs els lIoretencs no es poden per
metre de perdre cap rnes punt, si volen se

guir amb aspiracions, cosa que vol dir que,
en la seva disputa de dlurnenqe deixaran la

pell en el camp.
Per la seva part, a I'equip badalonista la

situacio lies posit iva, i pot molt be aprofitar
el nerviosisme del rival per demostrar la qua
litat de la seva plantilla, que sol fer millors

partits fora de casa, almenys fins aquesta jor
nada, No sabem I'equip que presentara el

quadre tecnlc
0

del Badalona, ja que fins

aquests moments no hi ha encara entrena

dor oficial per causes de la burocracla, en

cara que, assegut a la grada, hi haura Velas

co, que espera la seva oportunitat. De totes

maneres 'el conjunt badaloni podria ser:

Fausto, Lopez Izaguirre, Mariano, Andreu, To

t6, Martinez, Rier, Juan Carlos, Ruiz, Bata i

Hugo.
I el del Lloret podria estar integrat per: Lo

zano, J.M. Babio, Casanovas, A. Babio, Co

to, Rafael, Arredondo, Sanchez, Navarro, Car
rillo i Campos.

EI partit cornencara a les cine de la tar

da. Que reqistrara el marcador en acabar? Es

perem que sigui un bon resultat. • PERE

SORIANO
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Handbol

Seniors

Vi ladecans, 28 . Dosa, 12
Partit molt violent, en el qual es 'va agre

gar tambe la mala actitud dels arbitres i del
public, que en tot moment es rnostra agres
siu. Va haver-hi expulsats. EI public a punt
estava de saltar al terreny de joe, pero la se

renitat dels jugadors, tranquil.litzant, va fer

que tot acabes be. • V. DAUDER

Juvenils
I

Viladecans, 20 . Dosa, 9 0

ESPORTS

Plantilla de tennis de taula del
Centre Excursionista

Amb motiu del cornencarnent de la

ternporada 1987-88 pel que fa al .tennis
de tau la, hem rebut una comunicaci6
del Centre Excursionista de Badalona en

la qual ens fa saber les baixes i altes ha

gudes en la seva secci6 de tennis de tau

la, aixf com la cornposicio dels diferents

equips que participaran en els carnpio
nats de Catalunya de I'especialitat. En la
fotografia de Jordi Saques que ens remet

la mateixa entitat, hi podem veure els

components de tota la plantilla el dia

que es va fer la presentaci6 de la secci6

de tennis de taula del Centre Excursio

nista de Badalona.
Baixes: Marta Montanva, Jordi Serra,

L. Miguel Cubero, Xavier Giro i Enric

Lopez.

Altes: Benjamin Savas, Daniel Carre

ras, Xavier Pujol, J.A. Xurique, Jordi Fi

bla, Jordi Patrls i David Casas.

Relacio d'equips:

Tercera categoria: B. Savas (capita),
J.L. Mejias, J. Piera i M. Neira.

Comarcal "A": J. Garcia, L1. Mon

tanya (capita, J. Ubach i D. Casas.
Comarcal "B": C. Ubach, X. Cayla

(capita), J. L1. Martinez i J. Sanchez.
Juvenil /lA": Joan Sanchez, X. Mo

nes (capita), C. Fibla i J. Patrls.
Juvenil "B": X. Pujol, D. Carreras,

Xurique, J. Fibla (capita) i C. Patrls.

Tennis

II Trofeu Generalitat i

Campionats de Veterans
Despres de 'dos caps de setmana dorni

nats per la pluja, els darrers dissabte i diu

menge ja van veure activitat tennistica ales

pistes del Tennis Club Badalona.

Aixi, dissabte tinque lIoc la primera ron

da del II Campionat de la Generalitat per a

equips alevins i infantils, contra el Club de

Tennis La Salut. I dona un resultat equilibrat,
car mentre els infantils, cornpostos per Se

bastian Zaragoza, Daniel Forte, Bruno Ba

rrientos, Cristina Garcia i Helena Mogas, per
dien a Badalona per un contundent 7 a 0'0 els

alevins guanyaven ales barcelonines pistes
del CT La Salut per 4 a 3, amb un equip for

mat per Jordi Perez, Eduard Martinez, Albert

Torrella, Marta Mart[n_� i Montse Garcia.

Diumenge, d'una altra banda, cornenca el

XI Campionat de catalunya per a equips de

veterans-junior, jugant a casa l'equlp del Ten

nis Club Badalona contra el RCT Barcelona,
una de les esquadres mes potents del cam

pionat. EI resultat fou negatiu per als de Ba

dalona, per 3 a 6, perdent tots els individuals,
que eren Ramon Freixenet Julian G6mez, An

toni Puente, Jose Maria Garcia, Antonio Ber

nal, Pilar Campos i Maria Celma, i guanyant
els tres dobies, que tingueren els retorcos
de Joan Aguilar i de Margarita Perez.

AI lIarg de la set mana, i continuant amb

els veterans, han tingut 1I0c ales pistes del

propi Tennis Club Badalona les rondes co

rresponents als Open de Veterans i Veterans

senior, aixi com al Social de Veterans-junior,
a l'espera de poder jugar les finals de tots
tres campinats el cap de set mana vinent. •

J,M.G.
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ESPORT DE LLEURE
Oamplonat de 8adalona
8asquetbol i Futbol-Sala
Per a nois i noies nascuts fi ns a

I'any 1969
Categories: .

Junior, Senior i Veterans,
La reuni6 dels delegats per ala presentacio de
I'ESPORT DE LLEURE, se celebrara el proxim

dia 27 d'octubre, ales vuit del vespre, al Museu'
Municipal, primer pis. ,

Conselleria d' Bsports
Area de Cultura, fooentut i Esports

CUR·S DE MONITORS ·D'ATLETISME
Del 16 de Novembre de 1987 al 8 de Febrer de 1988

Dilluns, dimecres i divendres, de 19 a 22 h.
Dissabtes mat! i tarda

DATA D'ACABAMENT DE LA INSCRIPCH):
30 d'octubre de 1987

tntormaele i inscripcions:
Conselleria d' Esports

. Av. Marti Pujol, 86, 3r.
Tel. 389 01 00 ext. 430

Horari: De 10 a 14 h.
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La Normativa dels
Jocs Esportius
Escolars

EI «Dlari Oficial de la Generalitat de Ca

taunya» publica, el passat dia 16, la Resolu

ci6 d'1 de setembre de 1987 (Presldencta de

la Generalitat), per la qual s'aprova la Norma

tiva General dels Jocs Escolars de Catalunya.
La Direcci6 General de l'Esport signara

convenis de col.taboraclo amb els Consells
Comarcals de l'Esport i les Federacions es

portives catalanes, per concretar els diver

sos aspectes que comporta l'organitzaci6
dels Jocs.

La normativa estableix que se celebri una

sola competici6, dlstrlbulda en dues rnoda

litats: per Escoles i Oberta.

Eis participants, atesa la seva edat, es

distribuiran en les categories sequents: ben

jami, alevi, infantil, cadet i juvenil.
La Generalitat vol, amb aquests Jocs, fa

cilitar l'acces a I'activitat esportiva del ma

xim nombre de [oves en edat escolar i millo

rar-ne el seu nivell tecnlc,

Comenc;a la ternporada
de l'Esport Escolar

Trenta-dos equips de futbol, cent noranta
set de futbol-sala i tres-cents quaranta-cinc
de basquet iniciaran, aquest cap de setma
na, les seves competicions dins de l'arnblt
de l'EsportEscolar, que organitza el Consell
Comarcal junt amb l'Ajuntament de Badalo
na, a traves de la seva Conselleria d'Esports.

Les competicions dels esports indivi
duals d'atletisme, nataclo i escacs cornen

caran la temporada el proper dia 7 'de
novembre.

EI 27 d'aquest mes, ales vuit del vespre,
_

al Museu Municipal, tindra lloc una reunlo

presentaclo del Campionat de l'Esport de

Lieure, que organitza la Conselleria d'Esports
pels practicants adults. Esta previst que els

equips comencin les seves competicions of i
cials a partir del dia 21 del proper mes de
novembre.

Lliga Catalana

Billar
-

Dissabte passat, dia 17, el Club de Billar

Alba, de Badalona, es va enfrontar al Club de

Billar Barcelona, en el seu local, i malgrat que
es un dels millors equips de Catalunya, I'AI
ba va aconseguir dos punts dels vuit que es

disputaven. Eis va obtenir Sarabia en la rno-

dalitat lliure.
�

EI proxlrn enfrontament sera dissabte, dia

24, en el Club de Billar Sant Mart]; de

Barcelona.
Eis jugadors convocats son Berruez, Sa

rabia, Ferre i Amador, i com a suplents Lo
pez i Carrillo.

A partir del dia 19 d'octubre ha comen

cat, en el local del Club Alba, el torneig de

Nadal, que es fa cada any entre tots els [u
gadors del club, que enguany seran uns tren
ta en les modalitats de lliure i de tres ban
des. • G.S.

Enllumenat ales pistes d'atletlsme

Des de dissabte de la setmana passada,
dia 17, les pistes municipals d'atletisme que
son ubicades a Can Ferrater, de Canyet, dis

posen de nou enllumenat.

D'una banda s'amplia de forma quantita
tiva el nombre d'hores d'us, tant per a entre
naments com per a competicions, mes en

lla de les limitacions de la lIum natural, i per
I'altra s'aconsequelx una desltjable garantia
de seguretat de tot tipus en les diferents
practiques esoortlves.

Les caracteristiques tecniques d'aques
ta dot::tr.in son les sequent:

Dues torretes de trenta metres d'alcada,
de planxa galvanitzada, amb plataforma de
treball i escala d'acces, equipades amb tretze

projectors, cada on de dos mil wats.

Badalona queda definitivament equipada,
doncs, pel que fa a aquest tipus d'instal.la
ci6 atletlca.

Amb aquesta important innovacto, l'us de
la instal.lacio es veu notorlarnent millorat.

Es voluntat del S.M.I.E. el proseguir rnl

lIorant aquesta lnstal.lacio, i totes, en el fu

tur, amb noves dotacions d'equipament
d'infraestructura. • S.M.

Rugbi

Badalona, 12

Figueres, 20
,ANDORRA

14 de navembre
un dia

I

Pel Badalona van jugar: Jose, Zamora,
Bertoli, Felipe, Segura, Manolo, Pajuelo, Fe

derico, David, (C.) Edu, Gallego, Miqui, Emi

lio, Valero, Santi (Palenque per Bertoli).
Magnifica la nova il.lumlnacto de Can Fer

rater. «Chapeau», La davantera del Figueres
no va donar opcto al Badalona, que de 37

«outs» va guanyar-ne set, ide 32 melees en

va guanyar sis. No es pot [uqar si no es gua-.

nyen pilotes. Cornenca marcant el Badalona

als 12 minuts, 4 a 0; empat del Figueres als

21 minuts, 4 a 4; cop de castlj; contra el Ba

dalona als 37 minuts, 7 a 4; als 5 de la sego- .

na part maroa del Figueres, 11 a 4; als 7 mi

nuts, assaig i transforrnaclo del Figueres, 17

a 4; als 14 minuts, assaig del Badalona, 17

a 8; als 20, cop de castiq contra el Badalo

na, 20 a 8, i als 35 minuts, assaig del Bada

lona resultat final: 20 a 12. Pel Badalona van

puntuar Felipe, 4, i Edu, 8.

Tots aqueslls joves que vulguin iniciar

se en aquest esport, es poden dirigir al Rug
bi Club Badalona pistes de Can Ferrater, dl

lIuns, dimecres 0 divendres, ales vuit del ves

pre .• P.V.D.

Preu per persona:
1.100 ptes.

Names autocar

Terminals
Carrer del Mar

Pla�a Pep Ventura

o .

IA,..

"- "'·CS "'-,4
MAR, 134 - Telf.· 389 19 08
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Waterpolo

Injusta derrota del
C.N. Badalona

Dissabte, a la piscina del C.N. Santa Eula
lia, s'enfrontaren I'equip local i el C.N. Sa
dalona, que va alinear els sequents jugadors:
Sergi Pregonas, Angel Roura, Alfons Perez,
RaOl Luna, Xavi Gonzalez, Toni Alier, Carles
Plaza, Albert Pere Ballo, Albert Martinez, Toni
Venteo, Josep Hernandez, Joan Carles Lopez
i Xavier Recasens. EI partit va acabar amb la
victoria de I'equip de casa per 9 gols a 8.

Eis badalonins van anar al davant durant
tot el partit, pero al final un curnul de cir
curnstancles adverses va impedir que aeon

seguissin la victoria.
EI partit es juga amb un ambient molt car

regat -entre cent cinquanta i dos-cents so

rollosos seguidors de I'equip local a la

graderia- i, com indica el marcador, el final
fou molt disputat i en algunes ocasions fins
i tot violent, cosa que al final afavori els
locals.

En els dos primers periodes els jugadors
d'en Joan Carles Rebollo aconseguiren dues
vegades dos gols d'avantatge al marcador
(0-2 i 2-4), gracies als gols d' Alfons Perez (3)
i Angel Roura (1), pero en les dues ocasions
els jugadors de I'Hospitalet van aconseguir
restablir la igualtat. Finalment va ser Xavi
Gonzalez qui va marcar el 4-5 un segon abans
que concluis el segon periode.

AI lIarg de la primera meitat de I'encon
tre queda molt clar que els jugadors badalo
nins estaven molt rnes preparats fisicament
que els de I'equip de I'Hospitalet, i que si
aquests aguantaren el marcador fou gracies
al suport del seu public, a la seva veterania
i sobretot el fet que una part de la piscina
era molt poc fonda i aixo els permetia tocar
a terra i .descansar,

En el tercer periode cornencaren a apa
reixer els brots de vlolencia, provocats per
les accions subaquatiques de l'equip local,
i que van comportar el constant escridassa
ment dels arbttres per part dels seguiodrs lo
cals. La pressio sobre els arbitres arriba al
limit quan, en un xoc torturt entre el badalo
ni Martinez i el local Sanchez, aquest ultlrn
acaba amb una cella oberta. En aquest punt
es produi un fet lnsotlt: l'arbitre principal atu
ra el joc perque es poques atendre el juga
dor lesionat i ... abandons mornentanlarnent
la dlrecclo del partit per acompanyar el ju
gador lesionat i el metge local a I'infermeria
de la piscina. EI joc resta aturat durant uns
minuts i des que es remprengue fins a la fi
del partit fou un seguit de provocacions per
part dels jugadors locals, de protestes i crits
del public i d'serrors» dels atemorits arbltres,
que es van dedicar, a la minima oportunitat,

.

a assenyalar dubtoses faltes i expulsions de
35 segons als jugadors badalonins. Precisa
ment tou una dubtosa expulsio del jugador
badaloni Albert Pere Ballo la que causa el gol
de I'empat a 5 quan s'acabava la tercera part.

Ala darrera part del partit els jugadors de
J.C. Rebollo van aconseguir, tot i la presslo
del public i dels arbltres, dos nous avantat
ges en el marcador (5-6 i 6-7), qracles als gols
de Tati Martinez i Alfons Perez. EI C.N. Sa
dalona es troba, pero, amb el fet que cada
gol representava autornatlcarnent una expul
slo a la jugada segOent i la possibilitat per.

L�S ofrece los servicios de: ·Construcci6n de torres y naves indus- .

tnales ·Reformas de locales, viviendas, etc. .Oecoraci6n e lntenorts- .

mo ·Financiaci6n propia. Tels. 3188 38 12 - 388 35 50 - 383 91'11
.

als eulaliencs de tornar a empatar.
Amb 7-7 al marcador els badalonins van

fallar un penal, i a la [uqada sequent van co

metre un error en defensa que va fer inneces
sari que els arbltres expulsessin nlnqu i va

permetre que el Santa Eulalia marques eI8-7.
Malgrat alxo, Xavi Gonzalez aconsegui em

patar poe despres, pero una nova expulsio
que nornes van veure els arbltres represen
ta el definitiu 9-8 quan nornes faltaven 35 se

gons per a la fi de I'encontre.
Ara els jugadors badalonistes preparen

Nataci6

Campionat de
Clubs de Ca.talunya

Dissabte passat els nedadors del C.N. Sa
dalona es desplacaren a Caldes de Montbui
per tal de competir per la prim-era [ornada del

Campionat de Clubs de Catalunya. Eis neda
dors que prepara Ferran Lopez participaren
ales sequents proves:

50 mts. lIiures femeni, 200 mts. estils in
dividual rnascull, 400 mts. estils individual fe

meni, 100 mts. lIiures rnascull, 200 mts. lIiu
res femeni, 200 mts. braca mascult, 100 rnts.'

esquena mascull, 100 mts. esquena femeni,
200 mts. papallona-rrrasculi, 200 mts. papa"
Ilona Ierneni, 400 mts. lIiures mascull, 800
mts. lIiures femeni, 4 x 100 mts. estils mas

cull, 4 x 100 mts. lIiures femeni, i 4 x 200 mts.
lIiures masculf.

EI resultat final fou favorable als neda-

Cadis.17 3" tel:39942 67 • 08911 BADAlONA

eis aos partits que hauran de jugar el proper
cap de setmana, i preguen a tots els atecclo
nats al waterpolo i a I'esport en general, que
assisteixin el proper dia 24, a dos quarts de
vuit del vespre, al partit que els enfrontara,
ala piscina municipal coberta, amb el C.N.
Poble Nou, i que amb el seu suport els aju
din a aconseguir la victoria .. Recordem que
al darrer partit jugat a Sadalona, contra el Va
lIirana, van oferir un gran espectacle i que
I'entrada per veure'ls jugar es totalment gra
tuna. • C.D.N.

dors badalonins pel resultat de: Caldes 165
punts, 8adalona 267 punts.

La segona jornada es cerebra a ra piscl
na municipal coberta del carrer d'Eduard Ma
ristany el diumenge sequent amb la visita del
Caldes, i es nedaren les proves que
segueixen: ,

50 mts. lliures rnascull, 200 mts. estils in
dlvldual ternenl, 400 mts. estil individual mas

cull, 100 mts. lIiures Iernenl, 200 mts. ,lnclrI,.9·S
masculi, 100 mts. braca femeni, 100 mts.�.r@�
ca masculi, 200 mts. esquena femenl, �mD
mts. esquena masculi, 100 rnts. papIlO':naif(e�
meni, 100 mts. papallona masculi, 400 ml:s ..

lIiures femeni, 1.500 mts. lIiures mascuH,
4 x 100 mts. estils femeni, 4 x 100 mts. lIiu-

. res masculi, i 4 x 200 mts. lIiures femen!.
Fou una jornada de la qual cal destacar

la seva duraclo doncs cornenca ales nou del
mat! i acaba a dos quarts de dues .. En aquest
encontre el resultat fou de C.N. Sadalona 290
punts - C.N. Caldes 182 punts.

EI resultat global de les dues jornades
fou: C.N. Sadalona, 557 punts - C.N. Caldes,
347 punts ..

• C.D.N.

GABINET DE
PSICOLOGI

* Diagnostic * Reeducaci6 * Psicoterapia
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'.' 'Els anuricis per aquesta
sacclc) es reben en, les

,

"nostres oficines,
Canonge' Baranera, "64,,' 1 r .

,

DE • A 1 DEL MAli
t en agtncles de publicitat.

Tarlfa per mbduls de
,35 x 60 mm. mrnim;

,

Consultl pel Isleton
389 41 58,

, el nostte servei
i les seves condicions

INSTITUTO' NACIONAL
DEEMPLEO

LN.E.M.
Se precisan

oficiales de 1 a

rnecanlcos, ajustadores,
montadores, matriceros.

Escribir dando
referencias a

REVISTA DE BADALONA
n° 10.256

Oneinas de Empleo de 'esta ciudad:
e/. Galileo, 2 bis y e/ .- Layetania, 22·

I.N.E.M. recuerda la obligatoriedad
de las empresas que anuncian sus

I·

puestos de trabajo- de atender a los

trabajadores enviados por las Ofiei

nas de Empleo, asi eomo de eomuni
ear y efeetuar la tramitaci6n corres
pondiente ante estas, relativa a las

,

personas contratadas cualesquiera
que estas fuesen.

Se precisa
personal de bingo

Imprescindible buena presencia.
Edad maxima 28 anos. Presentarse de

5 a 7 de la tarde en Bingo Miramar.
Paseo Maritimo. Todos los dias.

Preguntar por Sr. Javier

Furgoneta Buenas berdaderas
se otrece por las mananas.

Para repartos, cobras 0 gestiones.
Con referencias. Tel. 555 71 10

Trabajo serio todo el ano.

Pagamos bien.
Informes tel. 383 77 04. Srta. Isabel.

Necesitamos Sras.
oSrtas.

para trabaiar en genero de punto.
Maquinas de tricotar, con facilidades

de pago. Contrato mercantll por diez

anos. tntormese en Muntaner, 269,
08021. Tel. 209 45 42 Y despachos

.

200 91 69

Se necesitas

Se necesitanpersonal para mantenimiento en
Fundici6n Molina, S.A.

Marti i Julia, 11-23 - 8adalona
I nteresados lIamar al

Tel. 389 19 43 -.389 29 34 Oficiales de 1 a

mecanlcos,
montadores y

ajustadoresSe necesita
senora para trabajos oornestlcos,

de 11 a 2 'Tel. 387 40 00 Adre�a:
Canonge Baranera', 64, 1 er ·

i 2n. -, Tel. 389 41 58Tel. 388 19 53

I�STITUT i'�UNICIPAL·
ot SERVEIS SOCIALS. BADALONA

Centre d'Educaclo per a nens profunds «NOU VENT»

Convocatoria per a cobrir una placa de mestre

Presentar curriculum vitae, el proper dilluns, dia 26 d'octubre, al Centre «Nou Vent» de

I' Avgda. Marques de Montroig, 58, de Badalona.

Es valorara:

Tltulacio + experlencla professional + estudis realitzats i reciclatge. Les persones

seleccionades seran convocades a una prova escrita, al lIarg de la mateixa setmana.
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Busco local 0 solar.
en compra 0 alquiler. Particular.

Llamar martes y jueves de 4 a 6 tarde
al tel. 258 78 18. Sr. Alvarez.

EL SEU 'ANUNCI .' ., ',' .. >

PER LA P'ROPERA EDIC·IO:l·c
Vlngul 0 tlillo.nl' I

.,' e

REVISlA UE BADALONA .: ;

'De 9 a 1 dels.matlns
..

Compos;ici6 de textos
amb IBM 0 fotocomposici6

Treballs acurats per a impressors
Llibres - Butlletins - Impresos - Pubtlcttat

EDiCIONS BADALONINES, S.A. .; Dep. Composici6 de Text�
Canonge Baranera, 64, 1sr - Telf. ses 41 58 (*J.

Finques Badalona
taietanta. 11 - Tel. 384 00 00

Alles EN VENDA:

Passeig de la Salut, 2 h., 100 m.

terrassa 5.500.000
Call i Pujol, 4 h., 2 banys, 90

metres terrassa. 6.500.000
President Companys, 4 h. 1

bany, bans acabats, 40 metres
terrassa 11.500.000 ptes.

Piso en venta
c/. Francese Macia. 130 m2, 4 hab.,
2 banos, 1 plaza de parquing. Precio:

7.000.000 . Fincas Bellavista
Tel. 389 33 66

Venta 0 alquiler ..

De plsos. Locales. Torres. Solares y
casas.

Informacl6n: Fincas Blanch Roig.
Conquista, 105.
Telf 384 69 02.

.

.

En venta
local comercial da 2 plantas •.

1· pIInta: 115 111'; 2· pia"": 185 mz
Muy bien sHuada. Can I Pujol. 198.

Tel. 387 57 12

Fincas Bellavista
Pis en venda

centric. 60 rn'. reformat. Molta .lIum.
3.000.000 ptes. Tel. 384 69 77 de

21 a 23 h.

OFERTES.
I DE'MIND'ES'

Local en traspaso junto a calle Mar,
de 60 m'. Telf. 389 34 62

Fincas Bellavista
Pisos en venta: c/o Latrilla (80 m2

mas 80 terraza). C/. Prat de la Riba

(90 m2 mas 90 terraza).
Telf. 389 33 66

Snack «EI Trebob?
EN TRASpAs

Recentment Inauqurat. Carrer Can
Llagosta, 43 Galeries Victori�

Venta de naves

industriales. Pomar industrial.
Fincas Bellavista: 389 33 66

Se alquila
Local de negocio. Zona centro.

I nformaci6n lIamar tel. 389 45 58

. .

�

·389 '4:1· ',58*' .'

treba.. ·· ·lmmOblllArl8 • .:

Se"818 '. ,C.",pra�.nd.··

Venta piso
En calle Independencia. Comedor, 4
habitaclones, cocina, bano, balc6n y
lavadero. Seminuevo. Centro Butala.,

Telf. 383 91 11



 



Eis modelsrnes inedits i sensacionals dels millors

dissenyadors internacionals. MARITHE I FRANCOIS.
GIRBAUD, CARME ROIG, 19 ·FACTOR, PHILIPE, FRED

SARES,. DINOTTE, ELiPSE, SANGUINO.
Un desbordament d'imaginaci6!

BOUTIQUE 3
MAR,3
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Es traspassa
la concessio de parada d' aviram i
ous, en el Mercat municipal de la

Salut. Primer pis, num. 6
Tel. 384 01 52

Ocasion
Se vende coche SEAT-124 en

perfectas condiciones. De particular a

particular. Interesados Ilamar al
Tel. 384 49 41. Siempre en garaje.

No ha dormido en la calle.

En venta
Parada

en Mercado La Estrella.
Econ6mica

Raz6n: Tel. 389 45 58

Pulimentos y
abrillantados de suelos.
Reformas de construcci6n en general.

(Presupuestos sin compromiso)
Pulimentos Morgado

Tel. 387 36 15

Gracies a

Sant Joan Bosco

per un favor rebut.
B.

Oracio a I' Esperit Sant
Esperit Sant, tu que m'ho aclareixes tot,

que iLlumines tots els camins perque jo as

soleixi el meu ideal, tu que em d6nes el do di
VI de perdonar i oblidar el mal que em fan i

que en tots els instants de la meva vida estas
amb mi, jo vull en aquest curt dialeg aqralr
t'ho tot i confirmar una vegada mas, que mai
mas no vull separar-rne de tu, per mas gran .

I que sigui la il.lusi6 material.
Desitjo estar amb tu i tots els meus essers

estimats en la gracia perpetua. Gracies per la
teva misericordia envers jo i els meus.

(La persona haura de resar aquesta ora

ci6 tres dies seguits sense dir la petici6. AI

cap de tres dies sera assolida la qracla per mes
diffcil que sigui).

:(Publiqueu-ho aixi que es rebi la qracta).
. Gractes pel favor rebut. .J.A.

. Pintor
Pint••·�.......
enrnoq__�l� en c6modos

plazos.· IS ,II mejor garantla ..

lfame. sin compromlso. Ie
daremos prlsupueSto.·

-

.. TeU. �1 87 46 .

ESQUELES
·A

mtm�
389 41 58*

,
ANUNCIS A

.

La. Vanguardla
.

I A TOTA LA PREMSA
Tal6fons 389 21 46 I 389 a 3i .

TERAL
Si teniu problemes amb I'alcohol,
acudiu a I' Agrupacl6 AlcohOlics de

Hadalona, del Centre de
Sint Josep.

.

Dimarts I dlvendres, :' .-:' ,'.

de 8 a 9 larda
'

.. '.:;

.\

Cada dlmarts i cada divendres hom pot adquirir

a prop de easa seva, en qu.lsevol· dels.69 quioscos.':
llibreries de la: �iutat, distri�uidors de REVISTA •.

.

Aquesta, es la relaci6 dels punts de ve�da'll : .'

BadalQna ctutan
.

Canonge Baranera, 98
Sjtnta Madrona, 75
Torrebadal/Santa Madrona
Placa del Sol

.

Mar, 110 (Catalonia)
.Picttat: 9
Placa Roca i Pi
Guifre (<<EI Fun»)
Sant Ignasi de Loiola
Creu/Sant Ignasi de Loiola
Ay. Marti Pujol/Francese Layret
Plnca de la Vila
Placa Eduard Marquina

.

(Canyad6)

Gerrna Juli/Riera Matamoros
Placa Pall Casals ..

Placa de l'OIi
Placa Ambulatori
A v. President

Companys/Gasollnera.
Av. Terrassa (Pomar)

.

.

Placa Enric Morera (Urb. Morera)
Jacint Verdaguer/Dr. Robert·
Doctor Robert (Bufala)
Fogars de Tordera (Bonavista)
I ndependencia (8l1 fala).
Anselm' Clave (papereria)
Llefia, 20
Baldomer Sola, 126

'

Roger de' Flor, 74
Maria Auxiliadora/Guifte
Pfa�a Pep Ventura

.

Placa Ba.r6 de Maida
'Coll i Pujol'Cpapereria)
Coli i Pujol, 1 S4
Carles I, S-bis (Sanl Crist}-

Pge, Mila i Fontanals, B (Sanl .

.

; Crist). .

Placa Jaume I-Rambla Sant Joan
Rambla Sant Joan, 433 ,(Lloreda)
Pinter .' Sorolla, 6 (Sistrells).

.

.

.

Pere MarteU� 204-206 (Sistrells)
..

A�. Alfons XIII-Don Pelayo
Calderon de la Barca (Salut). .

.

Final Calderon. de la- Bru:.ca ($atpO'
Pla�a Clrcumval.lacio (S81ut)

, .
. '

'.
Pau . Piferrer (Salut)'

'

...
Quevedo-Floridablanca (Salut)
Av. Joan ValeraiSant Mori
Floridablanca; 48 (Salut).
Av. Doctor Bassols (Llefia)" .

Av .d' America, 30-31 (Llefia)
..

Ronda' Sant Antoni de Uefia" 9
Perez' Galdos, ·23 (Llefia)
Rambla .Sant Adria'

.

Av. Alfons XIII/Joan XXIII'
Av: Alfons XlII, '55S (Artigas):

..Carretera' Antiga de .Valencia' -,
(Llefia)

A v. Almeria ,(Sant Roc) .

'

Sant Marc. 23/Av. Alfons XIII
:

Manila/Alfons XIII (Salut)
. Santiago, 4,(Artigas)

.

Ponent, 86, cant. Ouifte
Sant Antoni Abat' (Llena) .:
Final Alfons XII .-

.

Garriga, tenda 2, (papereria) ,

Mar, 17 (Ilibreria) ,

Camp de futbol Artigas ,

Quiosc Makro "

_'

,

Emporda, 10-12 (Coli i .Pujol) ,

Conquista, 82
.

".

!t.v. �. Mo�t��Av-.�' '" .:
.



38 REVISTA DE BADALONA 23-10-87TEMPS ERA TEMPS

Com
•

SI res

FA
un bon grapat d'anys que tine el vici bastant arrelat per col.leccionar anomalies.

Prenc nota, especialment, de faltes d'ortografia que trobo de tant e� tant en els

periodlcs, en els setmanaris locals d'un gruix extraordinari, considerable i de-tots colors e"

Tambe em piau fer aplec de coses i d'uns origens que posseixen la seva curiositat insolita.

De tota manera, sigui com sigui, n'hi ha per donar i per vendre, es allo de trieu i remeneu. '

r
. ·Mini���riQ. 99 ECQrlom!a y t1acienda .:

'

' �

. -- Mmlstefl d'EconOcnia 'I Hlsenda .' -

-."-
,

.....

MO�.100··
.

DECLARACION DEL-IMPUESTO SOBRE LA.
RENTA DE LAS-PERSONAS FISICAS

DECLARAQIO DE L 'IMPOST SOBRE 'LA
RENDA DE LES PERSONES FfslOUES

DECLARACION �lIDECLARACI6 0 1\

Ejercicio 1986 I Exercici 1986

«EI Periodico» va publicar una noticia
sensacional. EI public del Carnegie Hall, de
Nova York, va assistir a l'estrena d'un con

cert, compost per un tal Kirk Nurock, mu
sic vanguardista. En el concert hi prenien
part tres gossos: Emily, Sosha i Tura, que
actuaven separadament en els tres primers

-

moviments. En el quart moviment, els tres

gossos formaven un cor d'udols, sota l'aten
ta mirada dels musics. El concert s'intitola
va «Sonata per a piano i gossos». Abans de

l'estrena, en Nurock feu la prova a mes de
trenta gossos, fins a trobar les «veus» mes

.

convenients per la melodia.

* * *

Durant bastants anys la Barceloneta fou

coneguda per molts barcelonins per «L'Os
tia». Fet i fet, aquest nom no tenia pas res

a veure amb la divinitat, sin6 amb l'antiquls
sima ciutat romana ernplacada a la desern
bocadura del Tiber. L'admirat folklorista
Joan Amades concreta el fet i aclareix el seu

origen. «Un italia natural d'Ostia va ins
tal.lar en el moll de la Riba una taverna molt

freqiientada per pescadors i peixaters. Aquell
italia col.loca, en un pany de paret, una pin
tura que representava la vista panoramica
del seu poble. Les lletres majuscules, mes 0

menys artistiques, anunciaven: «Ostia» Els

pescadors solien dir sempre pertot arreu:

-Som els de I'Ostia.
Aquest nom s'escampa d'aci d'alla i es

feu popular entre la gent de la Barceloneta.
En una vetllada celebrada en el Teatre Ro

mea, de Barcelona, en motiu del benefici i
comiat de la Companyia de l'Enric Borras,
el Musciaire va sortir a cantar en el fi de fes
tao Un pescadorde la Barceloneta, en sentir
els famosos pinyols, queda sorpres, I des de
la platea vocifera entusiasmat:

=-Renei, es de I'Ostia

En els anys vint ja existien alguns barce
lonins que empraven drogues. En aquells
anys, la morfina i la cocaina estaven en vo

ga, no solament en els cuplets, sin6 entre la

gent dedicada a la vida bohemia. La droga
hom l'adquiria sense dissimulaci6 a certes
farmacies del districte cinque. De vegades es

donavael cas que el farmaceutic anava curt

de cocaina i hi afegia acid boric. Tant se val!
En el «Quadern Gris», Josep PIa expli

ca que en la seva epoca d'estudiant univer
sitari «us oferien cocaina a gairebe tots els
establiments de la Rambla».

* * *

Enguany, durant les festes de maig, els
firaires forasters instal.laren les seves atrac

cions ala platja. Entre el nombr6s conjunt
d'atraccions suggestives hi havia «el mar

tell». Un artefacte col.lossal que oferia la

possibilitat de passar un bon i divertit tran

gol a preu de fira. Aquells valerosos passat
gers que decidien enfilar-s'hi, restaven for
tament lligats al seient de la cabina. Es dei
xaven sacsejar amunt i avaIl reperides vega

des, fins que els martells bessons es

capgiraven.
Els crits histerics de les dones se sentien

de bastant lluny, en el precis moment que
les cabiens es trobaven al zenit. Els passat
gers d'aqueUa men a de centrifuga ludica
veien la Rambla al reyes. Seure a la cabina
no devia tenir perill de caure. No obstant,
res no evitava que dels passatgers, en trobar-

.

se de cap per avaIl, ploguessin clauers, mo

nedes i altres objectes i coses personals que
habitaven les profunditats de les butxaques.
L'empresa del «rnaretell» no es fa respon
sable dels objectes dels passatgers. I el que
s6n Ie coses: la gent feia cua per a pujar-hi.

* * *

A l'anunci del «Ministerio de Economia
y Hacienda. Declaraci6n del Impuesto so

bre la Renta de las Personas Fisica», la gent
llegia, al final de l'anunci, aixo: Deelaraeien
orinaria. I havia de dir

'

«Declaraci6n
Ordinaria».

* * *

Tarnbe «EI Periodico» feu coneixer als
seus lectors el tracat de l'autopista Terrassa.
Manresa. En el dibuix hom hi veia, ben di
buixat, el tracat que sortia de Terrassa, pas
sant per Vacarises i Rellinars i per «Sant Vi·

cene de Montait». Ver per on! EI dibuixant
havia d'escriure correctament el nom: Sant
Vicenc de Castellet. Sant Vicenc de Moltant
es troba a la comarca del Maresme .

* * *

EI dia 15 d'agost, gairebe al final de la
tarda, algu feu c6rrer la veu de la col.loca
ci6 d'una bomba en el recinte de la fira i,
es dar, la immobilitat total de les atraccions.
Pero no passa res. L'endema, ala mateixa

hora, hom torna a anunciar la col.locacio
d'una altra bomba. En un tancar i obrir

d'ulls, tot el recinte queda abandonat,
solitario

Certament, es veu ben dar que hi ha co

ses que no tenen remei. A la tanca metal.li
ca arran la via del tren, enfront de les pal
meres, hi havia centenars de persones com
pletament embadocades mirant fixainent el
recinte de la fira. Semblava que els badocs
esperaven veure l'explosi6 de la bomba en

el moment mes impensat. Tampoc aquella
tarda no passa res, fou una falsa alarma.

* * *

La normalitzaci6 de la llengua catalana
cada dia va augmentant. Es evident que hem
progressat, pero encara persisteix el barba
risme «vivenda» en les informacions de la
Casa Gran. Hom llegeix que l'Ajuntament
concedeix llicencia municipal a un ciutada
per omplir la «vivenda» .

De tard en tard, el diari «Avuii i el «Dia
-ri de Barcelona» inclouen el barbarisme,
com �be en altres publicacions.i Ara be,
crec que no es pas tan dificil escriure la pa
raula correctament: estatge, habitacle, casa,

domicili ... Pero es veu darament que no els

pIau escriure correctamerit, i que preferei
xen escriure «vivenda». No els treureu

d'aqui.

* * *

A l'estaci6 del tren, en un moment de
terminat se sent la veu aspra, greu i trista,
del ferroviari de la RENFE que anuncia, per
mitja d'uns altaveus, l'arribada del tren pro
cedent de la ciutat comtal i .tambe dels que
venen del Maresme. Tot plegat va anunciat
en castella.

* * *

, Finalment, «EI Peri6dico» va publicar
aquest error: «Hipolito Lazaro, el tenor del
fa milagroso. EI artista barcelones nacido en

Gracia rnurio hace ahora 100 afios. Tras una

carrera triunfal, se retire. en 1950 y murio
en 1974» ...

JOAN ABRIL
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Si es Radiola es
una gran cornpro.
Por su ea/idad
Ielevisorescon uno calidad de imagen que ninguna otra marco puede superar.
Videos con todas lcs-prestcciones que un video puede ofrecer.
Equipos Hi-Fi con unas caracterlsticas que Ie sorprenderon.
Por su teen%gla
Aporotos dotados de tecnologla puntera. Como 10 diqitolizocion de los circui
tos electronicos en videos y televisores.
Por su seriedad y garantla
Una marco en 10 que pued� confiar y que respondero a todas sus necesido
des antes, durante y despues de 10 compra.
Radio/a, una gran eompra.
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BADALONA
CASA FABRE· Maign9n, 17 (Plaza Vieja)
FABRE· Ribes i Perdigo, 8 (esquina calle Mar).'
ELECTRODOMESTICOS NOVELL - Zaragoza, 51
RADIO LUZ . Francese Layret, 38
TEJEDOR CARBO . Dels Arbres, 18 . 20 .

ELECTRO . SAT DELBLANCH • C/. Juli Garreta, 4 . 6

MONGAT
ELECTRODOMESTICS ARTAU - Marina, 55

SAN ADRIAN DEL BESOS
FUSTER . FABRE· Bogatell, 5

TIANA
,

ELECTRODOMESTICOS VDA. TARTERA - Sant Jaume, 4

de-

car

del
,en

���
mo

tiL

39



40 REVISTA DE BADALONA 23-10-87

.
-.

Baldomer Sola, 202·204 Tel. 383 55 06

�
Servei �RA PID amb oterta lIancament

MA D'OBRA
'"

• TUB D'ESCAPAMENT
• CANVIS D'OLI I FI LTRES
• PORTA esouts
• 'BATERIES
• ANTICONGELANT'

••

GRATUITA
�J'J'J'J'J'J'J'J'J'J'J'111111111111111111111111111111111111111111

Venda i col.locaci6:
• PORTA EQUIPATGES I ACCESSORIS
• 'ESTORES
• AUTORRADIOS

'

• ALARMES AMB PROTECCIO VO,LUMETRICA
• CADENES
• ADDITIUS PER L'OLI I GASOLINA
�- I TOT- L'ACCESSORI QUE VULGUI PEL.

SEU COTXE

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE

(ll).
.

PlaNEt l:t® 6RunDI6


