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L'alcalde, Joan Blanch, elegit
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S¡ es Radiola es
una gran compra.Por su calidad]
Televisores con uhq calidad de imagen que ninguna otra marca puede superar.
Vídeos con todos los prestaciones que un vídeo puede ofrecer.
Equipos E^i-Fi con unos característicos que le sorprenderán.
Por su tecnología
Aparatos dotados de tecnología puntera. Como lo digitolizoción de los circui¬
tos electrónicos en vídeos y televisores.
Por su seriedad y garantía
Uno morco en lo que puede confiar y que responderá o todos sus necesida¬des antes, durante y después de lo compra.
Radiola, una gran compra.

\os'í^ïnaran^'*®
gOO d'*®®

BADALONA
CASA FABRE - Maignpn, 17 (Plaza Vieja)
FABRE - Ribes i Perdigó, 8 (esquina calle Mar)
ELECTRODOMESTICOS NOVELL - Zaragoza, 51
RADIO LUZ - Francesc Layret, 38
TEJEDOR CARBÓ - Dels Arbres, 18-20
ELECTRO - SAT DELBLANCH -C/. Juli Carreta, 4 - 6

MONGAT
ELECTRODOMÈSTICS ARTAÜ - Marina, 55
SAN ADRIAN DEL BESOS
FUSTER - FABRE - Bogatell, 5
TIANA
ELECTRODOMESTICOS VDA. TARTERA - Sant Jaume, 4
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L'alcalde de Badalona és
elegit president del Consell
Comarcal del Barcelonès

El socialista Joan Blanch, alcalde de Ba¬
dalona, va ser elegit, el dimecres passat, pre¬
sident del Consell Comarcal del Barcelonès,
gràcies a l'acord a què es va arribar entre el
PSC i IC (Iniciativa per Catalunya), que
afecta les comarques del Vallès Occidental,
el Barcelonès i el Baix Llobregat, en les quals
les dues forces d'esquerra compten amb ma¬
joria absoluta. La constitució dels trenta-vuit
consells comarcals suposa l'aplicació de la
llei de comarcalització aprovada pel Parla¬
ment català el mes d'abril de 1987. La coa¬

lició Convergència i Unió disposa de majo¬
ria absoluta en trenta consells i de majoria
relativa en d'atlres quatre.

L'alcalde de Santa Coloma de Gramenet,
el comunista Lluís Hernández, ha estat de¬
signat vice-president primer del Consell del
Barcelonès, i un regidor socialista de l'Ajun¬
tament de Barcelona en serà el vice-president
segon. Pel que fa al Vallès Occidental, l'ens
comarcal el presideix l'acalde de Sabadell,
el comunista Antoni Farrés, i el socialista Jo¬
sé Montilla presideix el Baix Llobregat.

Les negociacions que han estat mantin¬
gudes en els darrers dies entre socialistes i
comunistes han passat per moinents tensos
fins poques hores abans de la constitució dels
consells comarcals, a causa de les discrepàn¬
cies que van sorgir a l'entorn de l'elecció
d'Antoni Farrés proposada per IC, sobre la
qual el PSC expressà serioses reserves. No
obstant, finalment s'imposà la voluntat ex¬
pressada els darrers mesos per les cúpules
d'ambdues forces polítiques, en el sentit de
treballar per conformar la que podria ser una
majoria d'esquerres de progrés a Catalunya.

El Consell del Barcelonès compta amb
sis regidors de Badalona: Juan Felipe Ruiz,
Eduard Tor tajada i Josep Herrero, del PSC;
Màrius Diaz i Antoni Barbará, d'IC, i Va¬
lentí Sallas, de CiU. La representació per
partits dels trenta-nou consellers és la se¬

güent: vint-i-dos del PSC, vuit de CiU, set
de IC, un d'AP i un del CDS.

La comarca del Barcelonès la composen
els municipis de Barcelona, Badalona, Sant
Adrià del Besòs, Santa Coloma de Grame¬

net, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de
Llobregat i Sant Just Desvern.

En el discurs que va pronunciar dime¬
cres, després de la seva elecció, l'alcalde ba¬
daloní, es va referir al Consell Comarcal
afegint-hi la paraula de «metropolità».
Blanch manifestà que «la llei que ha donat
vida als ens comarcals s'ha fet sense consens,
la qual cosa —afegí—, no és un bon
principi».

El nom que més sonava fa uns mesos per
presidir el Barcelonès era el de l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, qui ha renun¬
ciat al càrrec per tal de no acumular més res¬

ponsabilitats. L'alcalde de Badalona, Joan
Blanch, va ser un dels polítics més destacats
durant la darrera etapa de la Corporació Me¬
tropolitana de Barcelona, en contra de la se¬
va dissolució. I és considerat com un dels
principals defensors de la realitat metro¬
politana.

Més pes per a Badalona

El fet que el president del Consell Co¬
marcal del Barcelonès sigui la primera auto¬
ritat badalonina és interpretat, en medis po¬
lítics, com un augment del pes que la nostra
ciutat tenia fins ara a l'àrea metropolitana.
La proximitat de Barcelona ha esdevingut
sovint negativa per als interessos locals, i a
partir d'ara resultarà, com a mínim, diferent
l'abordar la problemàtica comarcal des
d'una població que està en condicions de
comprendre més i millor a d'altres munici¬
pis, sense mirar a ningú amb aires de sufi¬
ciència, ni tampoc amb complex d'infe¬
rioritat.

Malgrat la repetició, des de l'Ajuntament
del concepte, que Badalona és la tercera po¬
blació de Catalunya en nombre d'habitants,
sembla com si a Barcelona mai no s'ho aca¬

bessin de creure. Quelcom està començant
a canviar, però, quan s'elegeix el nostre Mu¬
nicipi a la capital catalana. El lideratge exer¬
cit per l'alcalde badaloní durant els darrers
mesos, amb reivindicacions com la del Se¬
gon Cinturó, en la qual ha portat la inicia¬
tiva, seguit dels ajuntaments de les localitats
veïnes, és un camí que promet donar millors
resultats. Aquesta filosofia integradora po¬
dria ser vàlida, també, des de l'ens comar¬
cal que acaba de néixer. • JOAQUIMA
UTRERA

oe fí^OALom
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Els escrits
destinats a aquesta secció de RE¬
VISTA DE BADALONA no han de so¬

brepassar dc l'extensió d'un foll me¬
canografiat a doble espai. És Impres¬
cindible que siguin signats —encara
que es demani la seva Inserció sota
pseudònim— / que hl consti el domi¬
cili I el número del Document d'Iden¬
titat del seu autor, aixl com també el
seu número de telèfon. En el cas
d'entitats o col·lectius, haurà de
constar-hl el seu segell I, a més, el
càrrec que hl ocupa el signant o res¬
ponsable de la carta I el número del
seu Document d'Identitat.

No serà publicada cap carta que
no reuneixi aquests requisits, I, a
més, REVISTA DE BADALONA es re¬
serva, en tots els casos, la seva pu¬
blicació Integra o el dret de resumir¬
ies o extractar-Ies quan així ho con¬
sideri adient.

UNA DENÚNCIA MÉS QUE
JUSTIFICADA.

Que la Seguretat Social no funciona ho sabem
tots els que, d'una manera o altra, estem subjec¬
tes a les seves misèries. Els metges, salvant les ex¬

cepcions, es comporten malament. Només es
mouen inspirats per guanyar diners. Tot el que no
sigui això són trenca-colls que no porten enlloc.

Des de REVISTA DE BADALONA faig una
denúncia en contra de l'inspector-metge de l'Am¬
bulatori General de la nostra ciutat.

Aquest senyor és el responsable de signar els
volants que justifiquen el servei d'ambulàncies,
però fa una llarga temporada que s'ha posat en
contra de donar compliment a aquest requisit. 1
els resultats són desastrosos. No sabem si és que
el pressupost no arriba a cobrir les despeses o no
.sabem ben bé qué passa. Ell es creu que amb la
xocolata del lloro pot resoldre aquesta qüestió.
Nosaltres no hi tenim res a veure, i no podem fer-
nos responsables de la mala administració que im¬
pera a la Seguretat Social.

Seré més concret. Vaig veure'm obligat a uti¬
litzar el servei d'ambulàncies, perqué la meva es-

po.sa, a les sis del matí del dia 29 de febrer es va
trobar molt malament. La vaig internar a l'Hos¬
pital Germans Trias i Pujol, conegut per «Can
Ruti».

Per cert, que haig de manifestar el fet positiu
del tractament i comportament de tot el personal
d'aquella institució.

Una vegada resolts els inconvenients de la ma¬
laltia de la meva esposa, vàrem agafar un taxi, pel
nostre compte, i vàrem tornar cap a casa.

Em vaig personar més tard a l'Ambulatori, per
veure si l'inspector segellava el volant de la con¬
sulta, que justificava el servei fet per l'ambulàn¬
cia. Però em va dir que no segellava el volant, i
ho justificava dient que sense l'informe d'assis¬
tència no ho signava.

Sense perdre més temps vaig anar a «Can Ru¬
ti» on em van fer l'informe. Hi ha una cosa molt
clara: en el suposat que la urgència del servei no
fos justificada, a l'Hospital de Can Ruti, no
m'haurien pas atès, ni haurien pas admès la me¬
va esposa. Això és clar com la llum del dia.

Doncs bé, emparat per tota aquesta documen¬
tació que justifica sobtadament el servei prestat
per l'ambulància, no hi ha hagut res a fer. L'ins¬
pector no s'ha dignat segellar o signar el volant.

Aquesta és la manera de resoldre un proble¬
ma que tenim plantejat els ciutadans de Badalo¬

na. Sabem, perquè degut a aquest cas se'ns ha in¬
format convenientment, que el dit inspector-metge
de l'Ambulatori general de la nostra ciutat posa
moltes trabes i barreja els fets legals amb els il·le¬
gals, sense discriminació, fins a tal punt que a una
dona que té necessitat d'anar a Barcelona perquè
li apliquin els serveis diàlics, també li ha posat in¬
convenients per si de cas se li acut de fer ús de
l'ambulància. I la dona ha d'agafar l'autobús,
moltes vegades, a pesar dels inconvenients que això
significa per la seva malaltia.

Poso a la llum del dia aquesta informació per¬

què serveixi d'orientació i a la vegada signifiqui
una manera de protestar dels molts errors que es
cometen, sense tenir en compte la nostra opinió,
doncs es dóna el cas que aquests senyors no són
més que uns representants nostres. • PASQUAL
VELA ROIG

LA FINAL A BADALONA
Quisiera desde aquí darles las gracias a todos

ios aficionados badaloiieses y a esas personas anó¬
nimas que ponen lodo su entusiasmo, esfuerzo y
trabajo a través de AA.VV., entidades deporti-
\;is, colegios, etc...

Ciracias a esa afición, el pasado jueves dia 25
de febrero, a través de nuestros representantes en
el .Ayuntamiento, el alcalde, .loan Blanch, y la
Consellera de Deportes, Pilar Cantero, entre otros,
supieron recoger y canalizar magníficamente nues¬
tras inquietudes y deseos, que ya son realidad, y
c|ue nos mereeiamos más que nadie: que en los jue-
gi>s (úimpicos del 1992, además de los partidos de
bàsquet, se incluyera la gran final en nuestra ciu¬
dad, una final que será muy importante para Ba-
ilalona, no sólo deportivamente sino en otros mu¬
chos aspectos.

Desde estas líneas quiero animar a todos los
c|ue trabajan pcrr el deporte en Badalona y los que
«aun» no lo hacen, > a tiulos los aficionados, pa¬
ra que luchemos juntr)s y que en el 1992 estemos
a la altura de una gran final y demostremos que
somos la mejor afición > que Badalona és la cu¬
na de bàsquet. • FRANCISCO PADILLA, en-
Ironador de hásqiiet.

EL HOSPITAL MUNICIPAL
El pasado mes de diciembre un familiar mió

de 87 años sufrió una caída en el domicilio, que
aconsejó su traslado a la residencia sanitaria Ger¬
mans Trias.

Después del oportuno ingreso y exploraciones
consecuentes, el equipo facultativo diagnosticó ro¬

tura de fémur, aconsejando una intervención qui¬
rúrgica relativament inmediata.

Hasta aquí todo parecía correcto y la atención
profesional y humana fue del todo impecable; pero
cuál sería la sorpresa de la familia del enfermo
cuando se nos indicó que, por falta de camas y

por saturación de trabajo en los quirófanos, no
se nos podía indicar un plazo determinado para
la intervención.

En definitiva, se aconsejaba el traslado del en¬
fermo a otro centro médico, de Granollers o de
Mataró. (?)

Dando por supuesta una igualdad de garan¬
tías en la intervención, ni que decir tiene las in¬
numerables complicaciones que esto puede repre¬
sentar para los familiares de un enfermo que, co¬
mo en este caso, necesita atención personal
constante.

Finalment se solicitó y obtuvo el traslado al
Hospital municipal de Badalona, en donde nos
consta no se escatimó ningú tipo de esfuerzo pa¬
ra la puesta a punto de los medios técnicos y hu¬
manos para efectuar la intervención.

Despúes de cuatro semanas de permanencia en
el citado hospital, el enfermo se encuentra en ca¬
sa prácticamente recuperado.

Los familiares queremos agradecer pública¬
mente la insuperable actuación profesional y hu¬
mana de la Dirección, el equipo médico y los ser¬
vicios de enfermeria que, con sus atenciones y pro-
fesionaiidad, han sabido devolver a un enfermo
a su situación de normalidad sin innecesarios trau¬
mas para el mismo y los familiares.

Como ciudadano de Badalona me cabe la sa¬
tisfacción de contar con una institución que dis¬
pone de los medios no sé si materiales pero por
lo menos humanos, para prestar un correcto .ser¬
vicio. • JORDI SERRANO SEMI
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El discret encís de la «perestroika» (II)
En el terreny polític i ideològic

Per a vèncer aquestes resistències de què
parlàvem en el comentari anterior, s'ha ha¬
gut de recórrer a la «glasnot», és a dir, a
practicar una controlada transparència in¬
formativa, així com de permetre una certa
liberalització envers els sectors més crítics al
sistema.

Posar al descobert alguns dels casos més
flagrants de corrupció, per tal que serveixin
com elements exemplaritzants. Criticar en els
mitjans de comunicació determinades acti¬
tuds mafioses de la policia, que fins ara ha¬
via estat intocable...

En definitiva, del que es tracta és que els
impulsors de la «perestroika» han de recór¬
rer a tot un conjunt de mesures liberalitza-
dores, per tal de guanyar-se el màxim de sec¬
tors del propi Partit, així com del poble, per
tal de vèncer les resistències de tota mena que
s'estan produint, per a acometre amb èxit
el veritable objecte de la «perestroika»: re¬
formar a fons l'economia soviètica.

No oblidem que els defensors de la «pe¬
restroika» recorren a l'època leninista com
exemple a seguir (salvant les distàncies). Rei¬
vindiquen el Lenin d'un socialisme democrà¬
tic, que no contemplava ni identificava en
absolut el poder dels soviètics amb el Partit
únic, sinó que les pròpies circumstàncies i
errors els van conduir a liquidar els altres
partits, especialment els Socialistes Revolu¬
cionaris. Aquest pluralisme de partits esta¬
va molt present en el pensament lininista,
així com la lluita contra la burocratització
del propi partit. La participació del poble a
tots els nivells en les tasques polítiques, a tra¬
vés dels soviètics, era l'expressió màxima de
democratitzar l'Estat (Veure «L'Estat i la

Revolució». Lenin. 1917). De fet, en el seu
testament polític Lenin ja posa en guàrdia
al partit sobre aquests problemes.

També defensa a capa i espasa el redre¬
çament econòmic de l'URSS, i propugna
l'aparició de la Nova Economia Política,
amb la qual es dóna carta de llibertat per a
l'aparició d'una burgesia agrària (els ku¬
laks), per tal d'incrementar la producció de
productes de primera necessitat.

També propugna una política d'obertu¬
ra a les grans empreses multinacions (que di¬
ríem ara), per tal que s'estableixin a l'URSS,
i afavorir la renovació tecnològica i la pro¬
ducció de primeres matèries de transports,
de béns d'equip industrials, etc.

Amb la mort de Lenin i l'accés de Stalin
al poder, tota aquesta dinàmica se'n va anar
en orris.

Es va imposar una política més dura, més
de «cremar etapes» en la construcció del so¬
cialisme... Aquest enduriment va compor¬
tar l'eliminació de tota l'oposició interna per
la via de l'execució, així com una època ve¬
ritablement repressiva i de caça de bruixes.
Tots els que discrepaven eren considerats
traïdors al socialisme i a la pàtria, i per tant
severament castigats: Bujarin, Kamenev, Zi-
noviev, Trostki, entre els liders històrics més
significatius que van ser físicament eliminats.

L'accés del nazisme al poder, i l'esclat
de la segona guerra mundial van accentuar
aquesta política, malgrat que davant de la
invasió alemanya es va canviar el llenguat¬
ge i fins i tot es van cercar aliats interns i ex¬
terns per tot arreu.

La victòria, el nou repartiment del món
i la posterior «guerra freda», va accentuar
el final de l'etapa stalinista.

Amb el posterior accés de Nikita Krust-

xeff a finals dels cinquantes al poder va sem¬
blar que s'iniciava un gran canvi, que es po¬
dia assemblar a l'actual «perestroika», mi¬
llor dit, es podria qualificar de veritable pre¬
cedent històric seu.

N. Krustxeff denuncià, en el XX Con¬
grés del PCUS, la política stalinista. Preco¬
nitzà la política de primer la producció de
béns de consum sobre l'armament, i pro¬
moure la coexistència pacífica amb Occi¬
dent. Era ben evident que l'economia soviè¬
tica no anava bé; malgrat els èxits a l'espai
dels espútniks, el desenvolupament econò¬
mic del país no creixia al ritme necessari com
per superar i competir pacíficament amb Oc¬
cident en el terreny econòmic.

Krustxeff cau mitjançant una revolució
«palaciega», i les seves reformes s'esfumen
com per art d'encantament. Novament han
triomfat els sectors més immobilistes i s'ini¬
cià així l'època breznevíana.

Fins a quin punt el poble soviètic hi va
participar en aquestes reformes? Tenim prou
evidències com per considerar limitada
aquesta participació.

En tot cas, està clar que dintre del PCUS
la correlació de forces era molt favorable als
sectors més immobilistes.

Aquesta onada liberalitzadora Krustxo-
viana (era també l'època de John F. Ken¬
nedy, de Joan XXIII, etc.), va tenir una for¬
ta influència en tots els partits comunistes
i progressistes d'arreu del món. Va ser la pri¬
mera gran contestació a l'estalinisme des de
dintre, l'època de la coexistència pacífica, de
l'emulació econòmica amb l'Occident...

Però es va aturar i les noves onades de
la guerra freda es van imposar...

J. BADIA

El primer judici ecologista
PER primera vegada en aquest país, esfa un judici judicial per un delicte eco¬

lògic contra una empresa important,
com en aquest cas concret, ho és la Fecsa.
El desastre ecològic que ha provocat aques¬
ta companyia al medi ambient, tant a la fau¬
na com la flora, és força greu. Quan escri¬
vim aquest comentari no sabem encara com
acabarà tot això. Desitgem que els culpables
cebin la pena que els cal, i que prenguin més
consciència una altra vegada de facte
«contra-Natura» que han comès.

En aquest país no hi ha, a nivell polític,
una defensa á la Naturalesa. Hi ha partits
d'esquerre, de dreta, de centre, democràtics.,
però cap partit que defensi els interessos de
'a natura. I això, en un Estat que es titula
de «democràtic» i «civilitzat», és molt greu.
Si l'home no defensa el seu medi ambient,
QUI ho farà? per sort, hi ha diversos grups
ecologistes que estan portant a terme una im¬
portant tasca a aquell nivell. Són gent que
amen la naturalesa, que són conscients que
'ormem part d'ella, i que al defensar-la ens
estem defensant nosaltres mateixos. Pero
moltes vegades les seves veus queden ofega¬
des, sense ser escoltades pels organismes ofi¬

cials. És una lluita constant i sacrificada, la
recompensa de la qual és la pròpia satisfac¬
ció personal.

La Terra és un ser viu, i, com a tal, rep
totes les nostres influències. No solament els
nostres actes l'afecten, sinó fins i tot els nos¬
tres pensaments, les nostres idees, poden in¬
fluir en l'energia que l'envolta, en les vibra¬
cions còsmiques que envolten la seva matè¬
ria interestel.lar; si els nostres actes i pensa¬
ments són negatius, l'energia positiva s'anirà
transformant en negativa, amb funestes con¬

seqüències per a la vida. Si aquesta «agres¬
sió» tan subtil, el planeta la rep, ¿què pot
sentir quan se l'ataca d'una forma més di¬
rectament i físicament en un «atemptat»
contra la seva pròpia naturalesa? Crec que
si prenem consciència de tot això, la resposta
ens la podem donar nosaltres mateixos.

Quan entendrà l'home que té el deure de
respectar i de viure en harmonia amb la na¬
turalesa? No sols no es conforma en haver
creat un entorn artificial i degradant on viu,
sinó que, a més a més, continua destruint la
pròpia naturalesa que l'envolta, no adonant-
se que, al mateix temps, s'està autodestruint
ell mateix.

Malgrat tot, fets com el d'aquest judici
ecologista obren una porta a l'esperança, i
que les autoritats competents, el govern i tota
la resta de la societat, vagin prenent cada dia
més consciència que són part de la Natura,
i que el fet que ens hem allunyat massa
d'ella, portant una vida artificial, no vol dir,
de cap de les maneres, que l'hem de destruir.

Respectem, doncs, la Natura, ja que, si
no ho fem, caminarem cap a la nostra prò¬
pia autodestrucció. I que un espirit i cons¬
ciència naturista comenci a despertar-se en
cada un de nosaltres i en tots els estaments

socials, canviant, de mica en mica, el nos¬
tre estil de vida. I que delictes contra la na¬
tura, con el que comentem, no tornin a pas¬
sar mai més.

FRANCESC BALLESTER

N. de la R.: La sentència ha comdemnat el
director de la central tèrmica de Cercs a un

mes i un dia de presó i a trenta mil pessetes
de multa, i a Fecsa, com a empresa propie¬
tària de la central, a indemnitzar amb uns
vuit milions de pessetes els cinc propietaris
dels boscos afectats per les emanacions de
sofre a l'atmosfera.



6 REVISTA PE BADALONA 11-^-88

SAMT BRIJ 17 ■ |EL. 38# 51 51
AVDA. ALfONSQ^III, 54/- TEL.ásS 04 BA(JALON<



REVISTA DE BADALONA 11-3-88 ECONOMIA I TREBALL 7

Protagonistes de la vida econòmica (XXIII)

Juan Antonio Garrido:
Director general de M.I.P.E.S.A.

Nom: Juan Antonio Garrido Díaz.
Edat: 36 anys.
Lloc de naixement: Màlaga.
Professió: Enginyer.
Càrrec actual: Director general de MIPESA
Dedicació de l'empresa: Transformació de
plàstic tècnic. Creada el 1956 per Joan León
Campalans.
N" de treballadors: 175.

Les sigles M.I.P.E.S.A. corresponen a
l'empresa Montgat Industrial Plàstic Elèc¬
tric Societat Anònima. Darrerament ha es¬

tat d'actualitat, amb motiu de la seva parti¬
cipació en la delegació empresarial que va
acompanyar l'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, a la República Federal d'Alema¬
nya per promoure l'àrea econòmica de Bar¬
celona. L'alcalde de Badalona també va ser

un dels integrants de l'expedició. Aprofitant
l'ocasió hem cregut oportú dedicar aquesta
pagina, dedicada a conèixer millor els dife¬
rents agents econòmics locals, al director ge¬
neral de M.I.P.E.S.A., Juan Antonio
Garrido.

—Quants anys porta vinculat al món de
l'empresa?

—Des que tenia setze anys. Vaig comen¬
çar d'aprenent. Compaginava el treball amb
els estudis d'enginyeria. Em vaig fer diplo¬
mat en plàstic per la Universitat de Barce¬
lona on actualment faig els cursos de trans¬
formació en plàstics a la càtedra de tecno¬
logia química.

A part de la formació i l'experiència,

vostè creu que la figura del director general
d'una empresa ha de reunir unes caracterís¬
tiques de personalitat especials?

—Sí. S'ha de tenir iniciativa empresarial
i a la vegada comprensió pels afers de tipus
laboral. En el meu cas, el fet d'estar en con¬
tacte des de petit amb el món industrial m'ha
fet viure de prop els problemes que hi ha als
diferents nivells de tota la formació profes¬
sional.

—Ostentar un alt càrrec empresarial en
els moments actuals, a banda de l'aspecte
econòmic que reporta, compensa pel que fa
a la dedicació que demana?

—Tota persona té uns objectius profes¬
sionals i per a mi, haver arribat a aquest càr¬
rec suposa la culminació dels objectius que
em vaig plantejar quan vaig iniciar la
carrera.

—Què suposa per M.I.P.E.S.A. estar
present a Düsseldorf, ciutat alemanya on el
Consorci de la Zona Franca va promoure la
presentació de l'àrea econòmica de
Barcelona?

—Es tractava de fer un intercanvi mutu
de productes del mateix sector elaborats als
dos països. Durant les reunions celebrades
vam connectar amb empreses que treballen
en el nostre camp per poder arribar a acords
bilaterals que ens permetin, a curt termini,
fer aquests intercanvis. Pels contactes que
vam tenir oportunitat de fer, crec que tenim
oportunitats de portar a la pràctica acords
comercials.

—Quins beneficis espera obtenir-ne la se¬
va empresa?

—Potenciar una major exportació de
productes cap el mercat alemany i obrir la
possibilitat de fer un intercanvi tecnològic.

—Coneguem millor el producte de
M.I.P.E.S.A. Com s'elabora i a què es des¬
tina a la pràctica?

—Som una empresa que treballem i
transformem plàstics i la varietat de termo-
plàstics i termoendurents, que van destinats
principalment al sector de l'automoció, a

l'informàtic, a l'elèctric, al d'aparells de cui¬
na, televisors i diversos. El procés de trans¬
formació dels plàstics està sistematitzat en
la variant de termoplàstics i, en el cas dels
termoendurents, ho fem a través dels siste¬
mes de compressió, transferència i injecció.

—La tecnologia, doncs, juga un paper
important en el procés de fabricació...

—La tecnologia ve determinada pel tipus
de peça a elaborar i la magnitud de la sèrie
que representa. En funció d'això fem el des¬
envolupament tècnic adequat, a fi i efecte

d'obtenir la major rendibilitat en el producte
i oferir la màxima competitivitat en preus.
La nostra empresa, per les seves caracterís¬
tiques, precisa una posta a punt permanent
per aconseguir ser competitiva i això supo¬
sa grans inversions en equips de transforma¬
ció. Ens obliga a estar en un continu creixe¬
ment pel que fa al parc de maquinària.

—M.I.P.E.S.A. va realitzar l'any passat
una facturació de 1.120 milions de pessetes.
Per on es troben distribuits els seus clients?

—Un trenta-cinc per cent del nostre pro¬
ducte s'exporta a Europa, EEUU i a Cana¬
dà. Dins dels sectors de mercat, l'elèctric és
el que s'emporta la major cota i posterior¬
ment, el de l'automòbil. Els camps de la in¬
formàtica i d'aparells de cuina representen
un vint per cent de la nostra facturació.

—Com els ha incidit l'entrada a la CEE?
—Crec que ens ha estat favorable.

M.I.P.E.S.A. va ser fundada per oferir un
servei i aquesta filosofia de servei ens ha fet,
des de fa molts anys, exportar. L'entrada a
la CEE l'hem assimilat, doncs, com una con¬
tinuïtat, això sí, amb una major projecció
del treball fet anteriorment.

—Des de Montgat, la porta del Barcelo¬
nès Nord, com es veuen els intents de repre¬
sa industrial i econòmica que els ajuntaments
pretenen impulsar?

—Crec que el tema de la reconversió es¬
tà ben enfocat, però potser és insuficient.
Penso que s'haurien de potenciar més zones
ZUR, que haurien de ser més fàcils d'acce¬
dir-hi si fossin menys burocratitzades i
menys cares. Els ajuntaments haurien de ser
conscients que les empreses, per avançar,
han de gaudir de majors facilitats, sobretot
en l'àmbit burocràtic.

—Quin és per vostè el principal dèficit
de la zona a solucionar?

—El cost del terreny és excessivament
elevat i crec que haurien d'oferir-se més fa¬
cilitats per a la implantació d'indústries. Si
es fixés un preu raonable, això potser aju¬
daria a pal.liar els efectes de l'atur.

—Com es pot col.laborar des de les em¬

preses a disminuir les xifres d'aturats?
—L'atur, entès com a problema, difícil¬

ment deixarà d'existir. Essent molt optimista
pot anar a una tendència a la baixa i per
aconseguir-ho, les mesures a emprendre han
d'anar encaminades a buscar una flexibili¬
tat laboral raonada i lògica, que permetria
donar un major moviment a la gent des¬
ocupada.

—Un altre dels desaventatges que tenim
és el de les comunicacions. S'afegiria a la cri¬
da que es fa des dels ajuntaments per pro¬
longar el II Cinturó fins a Montgat abans
del 92?

—Crec que és imprescindible acabar el
Cinturó. Només cal notar el temps que es tri¬
ga creuant Badalona a partir de les dotze del
migdia. Aquesta manca d'accessos genera
també una poblemàtica a nivell industrial.
• JOAN GARCIA RIERA

Des de l'inici de l'era industrial

BADAL ONA
Dissenya ^ Innova ^ Fabrica ^ Exporta
Reactivació Badalona, S.A., creada per l'Ajuntament de Badalona per contribuir al deaienvohtpaiiMot
social, econòmic i tecnològic local.
Sant Miquel, 34 :. Telf. 38» 41 04 089M*Badaiqiii
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ATENCIÓ NUVIS

Al fer la vostra llista de noces,
el primer regal us el fa
MOBLES GARCIA MAZO, S.A.
Informeu-vos a carrer del
Arbres, 10-12
® 389 48 16 - Badalona

5/IRCM /l/gÇ..St. Isidre. 15 •' Tels. 389 44 58 • 389 49 89
Carrer dels Arbres. 10-12 - Tel. 389 48 16 / W / B/•·A·
Indústria. 151 - Tel. 255 02 46 • 08025 BARCELONA

Una gran variació d'articles per
a escollir, amb unes condicions

interessantíssimes.
Us sorprendreu.

Una professional en llistes de
noces us aconsellarà en tot allò

que preciseu per a la vostra
llar. Consulteu-la sense

compromís.

- igri¿nos,^
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Sessió de la Comissio de Govern

Aprovació de padrons d'arbitris
Dimecres, a migdia, es va reunir la Comissió de Govern municipal per tal de celebrar

Í8 seva sessió ordinària de cada setmana. Segons l'ordre del dia de la convocatoria oficial
que va ser repartida, hi varen ser tractades, entre d'altres, aquestes qüestions:

ÀREA DE FINANCES I POBLACIÓ

Aprovar el padró de contribuents corres¬
ponent al concepte d'Encants, del segon tri¬
mestre de l'any corrent.

Aprovar el padró de contribuents corres¬
ponent al concepte de Solars sense Edificar,
corresponent a l'any 1987.

Aprovar el padró de contribuents corres¬
ponent al concepte de Radicació, per a l'any
1988.

Aprovar el padró de contribuents corres¬
ponent al concepte d'Escombraries Comer¬
cials, per a l'any 1988.

ÀREA DE CULTURA, JOVENTUT I
ESPORTS

Aprovar la participació de la Corpora¬
ció municipal de Badalona en la constitució
del Consorci per a la Normalització
Lingüística.

Aprovar el Programa d'activitats del
«Badarock 1988», així com el seu pressupost
de realització.

ÀREA D'URBANISME

Concedir llicència municipal per a fer

obres particulars a Francesc Rodríguez i
Cortés, reforma d'edifici a la finca del car¬
rer de Marià Benlliure, 101; Rosa Quílez Pa-
lazon, enderrocar un edifici, i construir-ne
un altre de planta baixa, entresol i dos pi¬
sos, a la finca del carrer de l'Olivera de Sis-
trells, 42; Joan Torrente i García i Antònia
López i Laso, construir un edifici de planta
baixa i primer pis a la finca del carrer de la
República Argentina, 15-21; Carles Papiol
i Vila, construir un entresol a l'interior de
la nau-magatzem del carrer del Progrés,
300-302; Tomàs Gimeno i Murciano, cons¬
truir un edifici de planta baixa i tres pisos,
a la finca del carrer de la Mare de Déu de
Lorda, 77, i Manuel González i Muro, cons¬
truir un edifici de planta baixa i pis, a la finca
del carrer de les Moreres, 6.

Estimar en part el recurs de reposició in¬
terposat per «Jumberca, S.A.», contra la li¬
quidació de les taxes dimanants de la llicèn¬
cia provisional concedida per la instal.lació
d'un cartell al Turó de les Guixeres.

Imposar a Cándido Castillejos, «Coyfe,
S. A.», i Rosario Busquets Campmany, mul¬
tes de quinze mil pessetes per haver col.lo-
cat contenidors sense el preceptiu permís mu¬
nicipal, al carrer de Sevilla, a l'avinguda del
Marquès de Sant Mori i al carrer de la Via
Augusta.

Adoptar mesures per regular l'estaciona¬
ment de vehicles als carrers de Calderón de
la Barca i de Pau Piferrer.

Denegar les llicències sol.licitades per Te¬
lefònica per obrir rases als carrers de Fran¬
cesc Macià, Temple, Francesc Layret, Sant
Anastasi, Colònia Sant Jordi i Palamós.

Aprovar l'acta de recepció provisional de
l'obra d'urbanització d'uns trams dels car¬

rers de la Tardor i de Guifré.
Sol.licitar a la Diputació de Barcelona,

dintre del Programa de Suport Tècnic, l'ajut
d'assistència tècnica tipus subvenció (AT-
SU), pels treballs de redacció del «Projecte
de Parc Urbà al Turó de'n Carig; del «Pro¬
jecte del parc urbà situat entre la masia de
Can Cabanyes i l'antic escorxador munici¬
pal, i entre el lateral nord de l'Autopista i
la Gran Via nord»; del «Projecte de Passeig
de Mar, entre el carrer del Mar i el carrer
de Sant Ignasi de Loiola»; del «Projecte del
tram Pere Martell-avinguda Carig de la Gran
Via nord»; de la «Urbanització dels trams
riera Canyadó - R. Martí Alsina del vial la¬
teral sud de l'Autopista A-19», i del «Pro¬
jecte de rehabilitació de l'antic escorxador
municipal».

ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS

Autoritzar el traspàs de les següents pa¬
rades dels mercats municipals: parades
36-37, exteriors del mercat Torner, destina¬
des a la venda de fruita i verdura, a favor
de Carme López i Moreno; parada 27, plan¬
ta general, del mercat la Salut, destinada a
fruita i verdura a favor de César Ortega i Jai¬
me, tenda C, del mercat de Llefià, destina¬
da a la venda de roba, a favor de Margari¬
da Carrasquer i Lascorz.

Jií, AJUNTAMENT DE#BADALONA
Àrea de Finances i Població
Servei Recaptació Operativa
Secció Tributs Locals
Via Augusta, 29-33 Telf. 389 01 00 - ext. 527

Calendari fiscal 1988

Període cobrament en voluntària
(Primer trimestre)

* Encants : 15 de febrer - 30 de març
* Circulació : 15 de febrer - 30 d'abril
* Nínxols : 1 de març - 30 d'abril
* Guals : 1 de març - 30 d'abril
* Reserva d'aparcaments...; 1 de març - 30 d'abril
* Màquines recreatives (1987: 1 de març - 30 d'abril
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PEUGEOT 405
EXPRESION DE TALENTO.
LE ESPERAMOS EN:

AUTO BESOS
avda. marqués de montroig, 125
teléfono 387 2800
BADALONA (BARCELONA) reícS? TAÏISÏ

La máxima expresión del talento creador de
Peugeot ya la puede ver, en vivo. El Peugeot 405
es expresión de renovación y audacia, tecnología
y diseño.

Reúne los más evolucionados sistemas
tecnológicos en cuanto a mecánica, seguridad,
comportamiento, confort, simplicidad de
mantenimiento, economía...

Le esperamos con las puertas abiertas,
incluso el sábado y el domingo, para que
pruebe personalmente por qué el Peugeot 405
es una gran expresión de talento.
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Atlas personal

Gemma Gómez i Darío Paz, psicòlegs

«Zergatík panpox?»

(El títol d'aquesta entrevista l'he agafat d'un relat de l'escriptora basca Arantxa Urreta-
vizcaya que vaig llegir fa anys; Zergatik Panpex? vel dir alguna cosa com ara «per què,
menut?». L'he triat en referència al tema escolar, no al de la narració).

Els meus records escolars són un col·legi de monges amb molts geranis penjantd'unes inacabables balconeres, unes hores de labor que m'avorrien, les pri¬
meres inoportunes lectures d'un Lorca a mitges i un Bécquer de rimes memo-

rístiques. Realment poden semblar ideals i utòpics, però és el que més recordo. A
part d'un uniforme que odiava, sobretot a l'estiu, ja que em moria de calor.

També tinc present la capella i la filera llarguíssima que fèiem per esperar el torn
d'anar-nos a confesar. Mentre no ens tocava, conveníem uns tres o quatre pecats,
segurament banals, recorrent al parell de «paraulotes» dites des de l'última confessió.

Tothom té els seus records més o menys salvaguardats. Quan som a l'escola tot
transcorre límpid. A mi, particularment, em semblen anys transparents i com si mai
no haguessin passat, com si fossin un anunci de la televisió. Són hores de formació
i de projecció. Si fem una prova de memòria ens sorprendrem a nosaltres mateixos
de la pila d'anècdotes i detalls que no hem oblidat.

Fa pocs dies vaig legir un article, en el suplement de cultura d'un diari, que s'ha¬
vien aplegat en un llibre les vivències escolars d'artistes i intel·lectuals de renom.
La majoria dels personatges desprenien dels seus escrits un filet d'amargor, una sen¬
sació de no passar-ho gaire bé. Als nens que van per força a l'escola em vénen ganes
de preguntar-los-hi: Per què no, panpox?

Normalment, els pares no porten el seu
fjll al psicòleg fins que no es troben en una
situació límit, fins que ells, personalment,
«com a pares», no hi poden fer res. La Gem-
aia Gómez i en Darío Paz són dos psicòlegs
lae fa cosa de mig any i escaig que van ins-
'3l·lar al carrer de Cadis un Gabinet de Psi-
i^Nogia Infantil. Les depressions, les angoi-
^'Cs, les distraccions de la feina no són no¬
més cosa del món dels adults.

—El fracàs escolar és un dels temes de
consulta més habituals que rebem. Normal¬
ment els pares vénen molt interessats i preo¬
cupats per saber el per què. Aquesta és sem-
Pce, de primer, una preocupació del profes-
sorque transmet als pares, i que després els
puces es mobilitzen per a contactar amb nos-
uilres. EI fracàs escolar genera d'altres mo-
'us de caràcter emocional, que és la causa
ccul. Després ens trobem amb l'anorèxia, els
Ccees fan pipí al llit...

distracció I el límit

""Darrerament s'ha començat a posar

psicòlegs a l'escola...
—Això té història. Aquí, a l'Estat espa¬

nyol, jo penso que tot just es comença a co¬
nèixer el paper del psicòleg, la seva funció.
T'ho dic per enllaçar-ho amb la pregunta.
El psicòleg de fora de l'escola té una feina
i el de dintre en té una altra. En general, es
pot dir que el psicòleg dintre de l'escola té
una tasca més de detecció dels nens que po¬
den oferir problemes i de cuidar els moments
clau, com el de passar, per exemple, de pre-
escolar a primer d'EGB...

—Molts dels problemes psicològics, al¬
menys en un principi, s'atribueixen a cau¬
ses de distracció, de falta d'interès...

—Va tot lligat. Hi ha diferències en el ti¬
pus de conscienciació. Hi ha pares que vé¬
nen molt preocupats, n'hi ha que s'angoi¬
xen massa i d'altres que es preocupen poc
per problemes molt greus. A nivell general
el que es pot dir és que no sempre es pot fer
el tractament en el moment adequat. Però
sí què porten el nen quan ja no poden fer-hi
res. El que preocupa més és que el nen vagi
a l'escola. En el moment que el nen treu pro¬
fit de l'escola, no passa res. A vegades sí que

hi ha patologies que criden l'atenció dels pa¬
res i que no pertanyen al terreny escolar. Són
transtorns de la personalitat més llampants.

Bombardejar amb ballet.

—L'educació i repartiment de l'oci dels
infants és, a vegades, «bombardejadora» en
el sentit que hi ha criatures que fan de tres
a quatre activitats i que potser se senten mas¬
sa obligades. Penseu que això és bo?

—Aquest factor depèn del nivell cultu¬
ral i econòmic sobretot dels pares. Pels in¬
fants que veiem aquí això pertany a un ni¬
vell alt. Representa uns diners el poder pa¬
gar classes d'idiomes, de ballet, etc. No hi
ha una norma si la pregunta és si creiem que
és recomanable o no tanta activitat. Per la
meva part crec que pot resultar bombarde-
jador per un nen determinat i beneficiós per
un altre. Pot donar-se la situació que un nen
que ja habitualment té problemes psicolò¬
gics estigui col·locat en ple de llocs, perquè
és la manera que els pares s'obliden d'ell.
Això passa amb criatures de trets autistes,
psicòtics...

—Després hi ha l'aitre extrem, que és
—sobretot en les barriades pobres—, veure
nens sense fer res, pels carrers. Sense que ne¬
cessàriament estiguin delinquint...

—Això és per la manca d'il.lusió, de mo¬
tivació. D'aquí en surt el fet de no tenir ga¬
nes de fer res. A nivell general no es pot, pe¬
rò, determinar.

—Què en penseu de les classe particulars,
que també seria una altra manera de
bombardejar...

—Es perden moltes hores de treball i de
diners en les classes. Hi ha casos en què s'han
de recomanar. Però hi ha una mena de nor¬

ma que diu que s'han de portar els nens a
classes particulars, i no ho veig bé. Abans
val la pena que ho valori el psicòleg de l'es¬
cola. Si realment es tracta d'unes classes par¬
ticulars o si el que s'ha de canviar és una al¬
tra qüestió. Hi ha nens que mai no arriben
a assolir una norma de treball autònoma¬
ment. Les classes particulars són positives
quan es tracta de recuperar una assignatura
fluixa, però no sempre.

La cultura base

—Influeix molt el fet que un infant si¬
gui educat en un ambient on la cultura ja
vingui ben assimilada pels pares. Em refe¬
reixo a aquelles famílies en les quals aques¬
ta activitat és una cosa important, ja que els
mateixos pares viuen de prop la cultura?

—Es nota. Passa que la gent, en termes
generals, pensa que, a nivell cultural alt, fill
savi, i al revés. I no és així. Un nivell cultu¬
ral alt pot generar problemes i un nivell cul¬
tural baix encara més. Perquè a vegades va
associat amb els diners. Quan no hi ha per
menjar, s'agreugen els problemes.

—La qüestió dels pares divorciats o se¬
parats com afecta el nen? Ho heu testimo¬
niat en les consultes?

Ho hem notat perquè cada cop n'hi ha
més. Quan fas la seva història ho veus. La
separació sempre l'afecta. El que ens inte¬
ressa veure, perquè treballem en una línia di¬
nàmica, és quina ansietat s'ha generat din¬
tre del nen, que segurament en cap del ca¬
sos té la mateixa intensitat. • MARGARI¬
DA FERRÀS. Foto: Benet Garriga
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Sant Adrià s'agermana
amb la població
francesa de
Saint Chamond

Sant Adrià de Besòs ha començat ja el
procés d'agermanament amb la població
francesa de Saint Chamond. El passat cap
de setmana una delegació de l'Ajuntament
de Sant Adrià va visitar aquell poble fran¬
cès per signar els acords d'agermanament.
Aquesta iniciativa ha trobat el suport dels
representants de les diverses institucions
franceses, així com el del cònsol espanyol a
Lió.

En l'acte oficial de la signatura del pro¬
tocol l'alcalde de Saint Chimond i el de Sant
Adrià de Besòs van destacar la importància
que aquests pactes tenen per a la consolida¬
ció del projecte europeu i la innovació que,
aquest en concret, aporta des del punt de vis¬
ta humà, ja que fomenta la convivència en¬
tre les famílies d'ambdues viles. Els dos dies
que els representants de Sant Adrià van ser
a Saint Chamond els van passar a cases de
famílies d'allà, convivint i intercanviant opi¬
nions sobre els dos pobles.

Actes esportius

D'entre les activitats que s'han desenvo¬
lupat a Saint Chamond destaquen totes les
relacionades amb l'esport i la joventut. Van
participar els equips de futbol de Sant Ga¬
briel i de Via Trajana, els de bàsquet en les
categories de masculí i femení del Sant Adrià
i de SA 104, i el Club Natació Sant Adrià.

Aquest cap de setmana seran els veïns de
Saint Chamond els que vindran a Sant
Adrià, en una delegació encapçalada per l'al¬
calde d'aquella localitat, Jacques Badet.
S'ha previst que vingui un total de cent vui¬
tanta persones, les quals conviuran amb les
famílies adrianenques i també participaran
en tot un seguit d'actes culturals que s'han
preparat. Demà, dissabte, es signarà, al Ca¬
sal de Cultura de Sant Adrià, el protocol
d'agermanament entre les dues poblacions.

L'alcalde de Sant Adrià de Besòs, An¬
toni Meseguer, ha dit que «aquesta iniciati¬
va té tres objectius fonamentals per a nosal¬
tres. Primer, ens hem de conèixer perquè la
veritable unió entre els pobles es consolida
amb l'intercanvi; cal cooperar en tots els àm¬
bits de la vida municipal; i cap pendre la ini¬
ciativa, cal lluitar conjuntament per tal que
aquesta realitat sigui un fet palpable entre
tots els pobles de França i d'Espanya». An¬
toni Meseguer ha afegit que «l'objectin fi¬
nal és una Europa de pobles, de ciutats i de
ciutadans. Una Europa sense recels nacio¬
nals, amb un ideal comú de llibertat i
d'igualtat». • J.M.

La Generalitat podria anunciar aquest
mes la data de l'inici de les obres dels
laterals de l'autopista

El departament d'Obres Públiques de la
Generalitat comunicarà a finals d'aquest mes
la data probable de l'inici de les obres de
construcció dels laterals de l'autopista A-19,
al seu pas per Badalona, en la seva primera
fase. Això és el que es desprèn de l'entrevis¬
ta que van mantenir, aquest dimarts, l'alcal¬
de de Badalona, Joan Blanch, i el regidor
municipal d'Urbanisme, Eduard Tortajada,
amb el conseller d'Obres Públiques de la Ge¬
neralitat, Xavier Bigatà.

En aquesta reunió es va tractar, princi¬
palment, que l'Administració autonòmica
assumeixi els seus compromisos d'iniciar les
obres de construcció dels laterals de l'auto¬
pista, que va contraurà el mes de novembre
de 1986. També es va plantejar la situació
d'irregularitat que mantenen algunes viven-
des que gestiona la Generalitat mitjançant
l'empresa «Adigsa», a Sant Roc, a Pomar
i al Bruc, de Bufalà. L'Ajuntament de Ba¬
dalona va sol.licitar a la Generalitat que doni
el seu impuls polític per aclarir l'actual
situació.

Quant a les obres de construcció dels la¬
terals de l'autopista, el departament d'Obres
Públiques de la Generalitat s'ha compromès
a elaborar un programa de construcció de
la totalitat dels laterals abans que acabi
aquest mes. Aquest programa serà pactat i
aprovat pel Consell Executiu de la Genera¬
litat i el Ple Municipal de la nostra ciutat,
i especificarà les dates concretres de l'inici
de les obres i els pressupostos finals. L'Ajun¬
tament de Badalona ja va ultimar, el mes de
novembre de 1986, un procés d'expropia¬
cions dels terrenys per on passaran els late¬
rals. Aquesta infraestructura viària perme¬
trà unir els barris i millorar la imatge urba¬
nística de Badalona.

El fet que no s'hagin iniciat les obres de
construcció corresponents a la primera fase
és degut, segons el regidor municipal d'Ur¬
banisme, Eduard Tortajada, a «probables
problemes d'ordre polític què dificulten
l'avanç de les obres i de les propostes».

No obstant, la Generalitat s'ha reafirmat
en la voluntat de respectar els compromisos
que va adquirir en el seu dia, i ha disposat
que en el termini final d'un mes l'Adminis¬
tració autonòmica farà arribar a l'Ajunta¬
ment badaloní el programa sencer de cons¬
trucció de tots els laterals. Segons va anun¬
ciar Eduard Tortajada, està previst que se
celebri una reunió abans de Setmana Santa
per aclarir els detalls del projecte i decidir
la seva posta en marxa. El conseller d'Obres

Públiques de la Generalitat, Xavier Bigatà,
va garantir també que es presentarà un al¬
tre programa per la remodelació de la carre¬
tera general i de la carretera de la Conreria.

Irregularitats a vlvendes d'Adigsa

A la mateixa reunió de dimarts, com
dèiem al principi, l'Ajuntament de Badalo¬
na va demanar a la Generalitat que doni un
impuls polític per aconseguir d'acabar amb
la situació d'irregularitat que mantenen al¬
gunes vivendes gestionades per la Generali¬
tat a través de l'empresa Adigsa als barris
de Sant Roc, de Pomar i del Bruc, de la nos¬
tra ciutat.

El regidor d'Urbanisme, Eduard Torta¬
jada, va exposar al conseller d'Obres Públi¬
ques, l'interès del Consistori badaloní per a
la regularització de la situació conflictiva que
presenta el deu per cent del parc públic d'ha¬
bitatges de la Generalitat. L'Administració
local ja havia iniciat negociacions amb la Di¬
recció General de l'Habitatge i l'empresa
Adigsa. Segons va manifestar Eduard Tor¬
tajada, actualment es produeix una situació
que mereix una atenció urgent.

Els polígons de vivendes d'Adigsa, als
barris de Sant Roc, de Pomar i de Bufalà,
representen un total de sis mil habitatges,
una quarta part dels quals presenta irregu¬
laritats «que no vol dir ocupacions íl.legals»,
segons el regidor d'Urbanisme, sinó que la
majoria de propietaris afeetats no tenen els
seus contractes completament legalitzats. Les
vivendes més afectades per la manca de re¬
gularització es troben al barri de Sant Roc.
Per aquest motiu, el Consistori badalom' pre¬
tén que amb l'impuls polític que doni la Ge¬
neralitat es desbloquegi l'actual situació,
s'agilitzin els tràmits i es trobin els mecanis¬
mes idonis perquè el problema quedi loca¬
litzat i reduït a pocs casos. D'aquesta ma¬
nera es podrien estudiar i atendre cada un
dels casos d'irregularitats, tot i que l'objec-
tiu és aconseguir la total regularització de les
vivendes.

Els habitatges d'Adigsa que hi ha a Ba¬
dalona van ser construïts a finals dels anys
seixanta per l'antic Patronat de Promoió de
la Vivenda, que depenia del Ministeri de la
Vivenda de l'època franquista. Ara es pre¬
tén que la situació d'alguns propietaris quedi
totalment legalitzada mitjançant l'acció que
portaran a terme conjuntament la Genera¬
litat de Catalunya i el Consistori badaloní.
• JOAN ARIZA

Mobiliari modern de qualitat i disseny

Roger de Rer, 136
Tel. 387 28 92
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Presentat l'avant-projecte del
Programa de Promoció de la Dona
L'Ajuntament de Badalona va presentar,

dimarts passat, les línies directrius del que
serà el futur Programa de Promoció de la
Dona, que ha estat elaborat per l'Àrea de
Serveis Personals i el Departament de Par¬
ticipació Ciutadana del Consistori badalo¬
ní. Aquest programa intentarà aconseguir la
màxima participació de la dona a la vida
educacional, social, econòmica, cultural i
política, en les mateixes condicions que
l'home.

Aquest avant-projecte es basa en sensi¬
bilitzar i informar tots els sectors socials per
aconseguir un canvi de mentalitat respecte
a les funcions i responsibilitats professionals,
familiars i socials de tots els seus membres,
segons especifica el programa. Per aquest
motiu es promouran activitats i serveis que
facilitin la relació i la connexió entre les do¬
nes. A partir d'aquest punt, l'avant-projecte
està obert a tota iniciativa i ampliació neces¬
sària que vulguin aportar els grups de do¬
nes i les institucions.

L'acte de presentació d'aquest programa
va ser presidit per l'alcalde de Badalona,
Joan Blanch, acompanyat de la regidora mu¬
nicipal de Serveis Socials, Maite Arqué; la
coordinadora de Conselleries de districte de
l'àrea de Participació Ciutadana, i l'escrip¬
tora Maria Aurèlia Campmany i Laura Tre-
mosa, enginyer industrial i membre desta¬

cada en la lluita feminista. L'alcalde de Ba¬
dalona va destacar el compromís que té la
societat amb les dones, per proporcionar ca¬
da vegada més un món més igualitari. L'es¬
criptora Maria Aurèlia Campmany va sub¬
ratllar en el seu parlament que «la política
municipal ha estat i és el camí perquè la do¬
na participi a la vida pública», fent referèn¬
cia al procés en el qual la dona ha aconse¬
guit cada vegada més de participar en les
grans decisions.

Laura Tramosa va fer un repàs al paper
social aconseguit per la dona durant els dar¬
rers dotze anys, des de la celebració de les
primeres Jornades de la Dona, i va assenya¬
lar que «el canvi més important que s'ha no¬
tat a la nostra societat des de fa un temps
és la baixa del masclisme». També va dir que
la postura adoptada pel PSC de concedir un
vint-i-cinc per cent de participació a la vida

poUtica per a les dones, «és una estratègia
de les dones per aconseguir el cinquanta per
cent».

El Programa de Promoció de la Dona
elaborat per l'Ajuntament de Badalona es
basa en el que va elaborar la comissió de la
Federació Espanyola de Municipis i Provín¬
cies arran de les Jornades sobre «Mujer y Vi¬
da Social» celebrades a Saragossa el mes de
març del 1987.

Per tirar endavant aquest projecte s'ha
creat una comissió interdepartamental, en¬
capçalada per les àrees de Serveis Personals
i de Participació Ciutadana de l'Ajunta¬
ment, tot i que el programa global de la do¬
na actuarà com a coordinador de totes les
àrees del Consistori, preferentment Cultu¬
ra, Educació, Joventut, Esports, Salut, Ur¬
banisme, Seguretat ciutadana i Treball. Pre¬
cisament, aquesta àrea està treballant, amb
la col.laboració de l'Inem, en l'organització
de cursets per a dones en atur, respectant els
seus nivells d'instrucció i falta d'hàbit labo¬
ral. Aquests cursets tindran com a objectius
la promoció cultural de la dona, el seu reci¬
clatge en una professió concreta i l'intent de
cercar una sortida laboral clara, ja sigui en
algunes empreses o bé en cooperatives o em¬
preses pròpies. • J. ARIZA

LL®B£T 5iA 10 ANYS AL SERVEI
DE LA CIUTAT

SERVEIS I MANTENIMENT
Conservació i neteja de LOCALS, FÀBRIQUES, OFICINES,

ESCALES COMUNITÀRIES, etc.
Neteja de moquetes i afinat i cristal.litzat de mosaics i màrbres

Avgda. Sant Ignaci da Loida. 98-104 baixos 1* tai. 390 20 58 - 08912 BADALONA
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Un consorci de vint-i-set municipis
lluitarà per netejar el riu Besòs

La unificació de criteris d'actuació per

posar solucions a la contaminació que afec¬
ta seriosament al riu Besòs és l'objectiu fo¬
namental del nou Consorci per a la Defen¬
sa de la Conca del Besòs que es va consti¬
tuir la setmana passada a Granollers. Aquest
consorci és integrat per vint-i-sis municipis
de les comarques del Vallès Oriental, Vallès
Occidental, Osona i el Barcelonès. Badalo¬
na, conjuntament amb Sant Adrià i Santa
Coloma es forman part integrant. El riu Be¬
sòs és una de les vies fluvials més contami¬
nades de tot Europa. Segons les anàlisis cien¬
tífiques realitzades, la vida animal és impos¬
sible al tram final del riu, prop de la desem¬
bocadura, i molt difícil al tram mig. Traves¬
sar el riu Besòs per la passarel.la que uneix
els barris de Marina-Besòs i la Catalana, a
Sant Adrià i prop de la via del tren és sentir
directament una flaire de clavegueram que
demostra quin és realment el contingut de
les aigües del Besòs.

Un pia de sanejament

al riu sense depurar. Per aquest motiu, el
consorci intentarà posar fre a aquests abo¬
caments durant tot el recorregut del riu, ja
que no serviria de res evitar els abocaments
a Sant Adrià, però no impedir-los al curs ini¬
cial i mijà de la via fluvial. El consorci, per
aquest motiu, actuarà des de l'inici de la con¬
ca, als Hostalets de Balenyà, fins a la seva
desembocadura, a Sant Adrià. La presidenta
del consorci, Anna Maria Palé, ha declarat
que «el riu Besòs és una claveguera oberta».

Ordenances municipals

A més de coordinar tots els esforços dels
ajuntaments i de la Generalitat, el consorci
preveu elaborar unes ordenances de clave¬
gueres municipals conjuntes, dissenyar una
xarxa de laboratoris per realitzar el control
dels vessaments i la formació d'un cos de po¬
licia d'aigües. Darrerament, nombrosos ca¬
mions cisterna han estat sorpresos llençant
il·legalment líquids residuals al riu Besòs. •
J.M.

Vaga a «Ceràmiques
Montgatines»

La major part dels tres-cents seixanta-
cinc treballadors de l'empresa «Ceràmiques
Montgatines», de Montgat, han fet aquesta
setmana unes jornades de vaga per demanar
una renovació del seu conveni col·lectiu. De¬
manen un increment del set per cent en el
seu salari; la reducció de la jornada laboral
per crear més llocs de treball; que es facin
fixos aquells treballadors que porten tres
anys de contracte, i que aquells operaris que
portin cinc anys treballant en una mateixa
categoria accedeixin a un estrat superior.
Com que les negociacions amb la direcció
de «Ceràmiques Montgatines» no ha arribat
a cap punt concret, els treballadors van de¬
cidir de fer vaga dimecres i dijous. És la pri¬
mera vegada, en els cinquanta-un anys que
porta funcionant aquesta empresa, que es fa
una vaga indepedentment del que dictamini
el sector industrial al qual està adscrita. En
aquesta empresa hi treballa l'alcalde de
Montgat, Pere José Hermens. • M.

Una exposició de
consum dirigida
principalment als
escolars

El Departament de Consum de l'Ajun¬
tament, conjuntament amb la Federació de
Cooperatives de Catalunya, organitzen l'ex¬
posició «Els consumidors i el cooperativis¬
me», que quedarà instal·lada a la Plaça de
la Vila, del dia 14 al 20 de març. La mostra
té dos objectius bàsics. D'una banda, fer co¬
nèixer el moviment cooperativista als con¬
sumidors; d'altra, col·laborar didàcticament
en l'aprenentatge dels escolars badalonins.
Està previst que durant tota la setmana els
alumnes de setè curs d'EGB de les diverses
escoles públiques i privades de la ciutat vi¬
sitin l'exposició per tal de participar activa¬
ment en els dos tallers muntats amb aques¬
ta finalitat.

Així, doncs, l'exposició tindrà dues parts
diferenciades. Una estrictament explicativa,
mitjançant uns plafons informatius sobre el
cooperativisme i temes generats directament
des del Departament de Consum. Una sego¬
na part estarà conformada per dos tallers,
un d'alimentació i l'altre de joguines, en els
quals els escolars podran comprar i analit¬
zar l'etiquetatge dels productes. Dos moni¬
tors especialitzats assessoraran els nens.

L'acte oficial d'inauguració de l'exposi¬
ció serà el dia 15, dimarts, a les set de la tar¬
da, i serà presidit per l'alcalde.

El consorci col·laborarà, a partir d'ara,
amb el pla de sanejament de la Generalitat.
Aquest pla preveu la construcció de dues de¬
puradores als sistemes de Parets, Granollers
i la Garriga, per l'any vinent. Segons els es¬
tudis realitzats, més de la meitat de la con¬
taminació de la conca del Besòs, que agafa
aquest riu i els seus afluents, prové d'aigües
residuals urbanes. Un quaranta per cent pro¬
vé d'abocaments industrials que són llençats

Consultori Mòdic
Dra. R. MELÚS MORENO
Metge í psicòleg « ACUPUNTURA
Obesitat, stress, antítabac. antialcohol,
reumatisme. Massatges i rehabilitació.
Creu, 47 - 1r. V W 399 32 Ofi

Metge Previasa - BADALONA

El millor bacallà d'importació

compri'l a can j. M. ' Pairó

Tots els tamanys als millors preus.
Autèntic bacallà dTslàndia i les Illes Feròe.
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• Hamburgueses • Brandada • Croquetes
• Bunyols • Bacallà a la llauna • Esqueixada

TOT EN ELABORACIÓ PRÒPIA
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Mercat Torner (Plaça Nova) llocs 71 - 72 - 73 i 127
Telf. 383 61 01 - 399 25 01

SERVEI D'HOSTELERIA

EMBALAJES GALAN, S.A.
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CAJAS EXPORTACION
PASAJE DIEGO DE MOXÓ, S/N ■ NAVE 14-16
(Entre el. Wifredo y Progreso) - Tel. 387 90 95
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Conferència a

Santa Maria

Tingué lloc el segon dels actes organit¬
zats per la Venerable Congregació dels Do¬
lors de Badalona, a la parròquia de Santa
Maria, durant el temps quaresmal. Prèvies
unes pregàries adients, el conferenciant,
Joan Rosàs, bon coneixedor del tema, dis¬
sertà sobre «Història de l'Ordre Servita i de
la Congregació dels Dolors de Badalona».

Aquest tema, brillantment exposat, fou
una interessant lliçó d'història de l'Orde,
creat a Florència l'any 1240 i aprovat pel pa¬
pa Benet XI l'any 1304. En Rosàs féu una
acurada exposició de les seves vicissituds al
llarg del temps, centrant-ne la seva activitat
a Barcelona principalment, i finalitzant amb
la seva presència a Badalona, on hi és pre¬
sent des de temps ben reculats.

Una interessant lliçó, com totes les que
l'historiador badaloní Joan Rosàs sap do¬
nar amb aquell toc propi que tan grat és als
qui acudeixen a escoltar-lo. • M.LL.C.

(bira&r
• •

Santa Madrona, 60
Tel. 384 03 11
BADALONA

Constitució de la comissió de
Seguretat Ciutadana
L'alcalde de Badalona n'és el president

La configuració organitzativa i de ges¬
tió de la comissió de Seguretat Ciutadana de
la Federació de Municipis de Catalunya va
ser la principal qüestió que va tractar aquesta
comissió en la seva sessió constituent.

L'alcalde de Badalona i membre del Co¬
mitè Executiu de la FMC, Joan Blanch, és
el president de la Comissió, mentre que el
regidor de Via Pública i Protecció Ciutada¬
na de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Tor¬
res, va ser elegit vice-president.

La comissió de Seguretat Ciutadana es

configura en un plenari, una comissió per¬
manent i una comissió tècnica. Donada la
importància que cada dia té més Protecció
Civil, es va acordar crear una subcomissió
específica, davant de la qual s'elegeix el re¬
gidor de l'Ajuntament de Salt, Xavier
Coromines.

La comissió permanent de Seguretat Ciu¬
tadana queda composada amU representants
dels ajuntaments de Badalona, Barcelona,
l'Hospitalet del Llobregat, Mataró, Saba¬
dell, Girona, Salt, Valls, Vilanova i la Gel¬
trú, Tarragona, Teià, Granollers, Sant Adrià
del Besòs, el Prat del Llobregat, Rubí i Sant
Vicenç dels Horts, i la Diputació de
Barcelona.

Caldrà elaborar un model policial per
a Catalunya

Les juntes locals de seguretat, les com¬
petències de les policies municipals quant a
policia judicial i l'avant-projecte de llei de
Normes Bàsiques de les Policies Locals de
Catalunya seran algunes de les qüestions que
s'estudiaran en el si de la comissió de Segu¬
retat Ciutadana de la Federació de Munici¬
pis de Catalunya.

Caldrà analitzar també el model policial
per a Catalunya, els dipòsits de detinguts i
la situació de l'Escola de Policia de
Catalunya.

La Comissió va valorar el poc treball que
fins ara s'ha desenvolupat quant a les rela¬
cions amb la judicatura i la fiscalia. Per això
es va considerar necessari definir els mínims
de concens en relació als temes més trans¬
cendentals com ara la definició del paper de
les policies locals o els criteris a defensar en
l'àmbit de la formació.

Totes aquestes qüestions varen motivar
un ampli debat i la necessitat de preparar
unes primeres reunions amb el conseller de
Governació de la Generalitat, Agustí Bas¬
sols, i amb el delegat del Govern a Catalu¬
nya, Francesc Martí Jusmet. • C.M.

esta la salida.
en Ford COVESA de Badalona Ud. sale con un flamante Ford.

Por todo lo demás no se preocupe

llegaremos a un acuerdo
Elija su Ford de entre la gama más amplia
Además Ford COVESA le ofrece las garantías Ford
las mejores del mercado.

Central: C/S. Bruno, 172 (Otra. Mongat). Tel. 384 10 51
Agencia: Av. Alfonso Xill, 434 (campo F. ARTIGAS). Tel. 399 45 11
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El delegat comercial
d'Austria a Catalunya
visita Badalona

El delegat comercial d'Austria a Catalu¬
nya, Otmar Doerrer, va visitar la setmana
passada Badalona i es va entrevistar amb una
representació de les empreses locals que te¬
nen relació comercial amb Austria. Otmar
Dòerrer es va entrevistar amb representants
de Mobba S.A.L., Tagra S.A., J. Forns i
S.R.C.

En el decurs de les converses es varen in¬
tercanviar dades e informció sobre el mer¬
cat austríac, el règim aranzelari, el calenda¬
ri de fires i l'oferta que presenten les empre¬
ses de Badalona que mantenen una expor¬
tació regular amb Austria.

Balança deficitària

En l'actualitat, els intercanvis comercials
entre Catalunya i Austria presenten una ba¬
lança comercial deficitària per Catalunya.
Austria ven a Catalunya uns quinze mil mi¬
lions de pessetes en maquinària, acers espe¬
cials, vidre acabat, eines i confecció. Cata¬
lunya, per la seva banda, exporta a aquest
país centreeuropeu per valor de sis mil dos-
cents milions de pessetes en vehicles, filatu¬
res, confecció, articles de plàstic i fruits secs.

Badalona participa de forma important,
mitjançant l'exportació d'antenes parabòli¬
ques i convencionals, balances vidre, maqui¬
nària tèxtil, eines, metacrilats i forns de
ceràmica.

De cara al futur, Austria representa un
mercat interessant per les empreses de Ba¬
dalona pel seu propi potencial però, també,
pel paper de mitjance' i de comerç de tràn-

L'escola pública va
fer vaga dimecres

Els alumnes dels col.legis públics de Ba¬
dalona no van tenir classe, dimecres d'aques¬
ta setmana. Els professors d'aquelles esco¬
les van convocar una vaga per exigir la seva
homologació amb la resta de funcionaris de
l'Administració. La vaga va afectar mig mi¬
lió d'estudiants de tot Catalunya i trenta mil
professors. Aquesta mesura de protesta es
tornarà a portar a la pràctica els dies 16 i
17 de març i 14, 20 i 26 d'abril, tot i que si
el problema persisteix es podria convertir en
vaga indefinida el proper mes de maig.
Aquesta vaga de l'ensenyament públic de di¬
mecres va coincidir amb una manifestació
dels professors de Catalunya ahir, dijous,
que va acabar davant del Palau de la Gene¬
ralitat, i avui, divendres, amb una altra mar¬
xa que acabarà davant dels locals de la Con¬
selleria d'Ensenyament.

A més de l'homologació amb els funcio¬
naris, els mestres de les escoles públiques de
Catalunya volen la regularització de la situa¬
ció dels professors de les escoles privades in¬
tegrades en el seu dia a la xarxa pública, que
es troben en règim d'interinitat; l'elabora¬
ció d'un mapa escolar de Catalunya; l'incre¬
ment de plantilles, i que no es suprimeixin
aules. •M.

sit que representa de cara als països de l'es*
d'Europa.

La trobada del delegat comercial d'Aus¬
tria a Catalunya, Otmar Dòerrer, amb in¬
dustrials badalonins va ser organitzada per
Reactivaci ó Badalona S.A. (REBASA),
dintre del seu programa per potenciar la pro¬

jecció exterior de l'economia de Badalona.
• JORDI MARTI

COL· LEGI CANIGÓ
Foment de Centres d'Ensenyament, S.A.

Císter, 23, telf. 211 02 17 - 08022 - BARCELONA

EDUCACIÓ PERSONALITZADA (TUTORIA)

Anglès des de 1er. d'E.G.B.
Informàtica, Música, Educació per a la Llar.
Esports: Natació, Basquetbol, Tennis,
Atletisme, Gimnàstica, Patinatge.

Menjador.

Queden algunes places disponibles pel
proper curs des de 1er. a 7è d'E.G.B.

Autocars Escolars des de Badalona.

Auto Besòs presenta
el Peugeot 405

Ahir, dijous. Auto Besòs, S.A., davant
de nombrosos clients i amics va fer la pre¬
sentació dels nous quatre models del Peu¬
geot 405.

Pablo Mancilla és el gerent d'Auto Be¬
sòs; per uns noments vam aconseguir fer un
apart, per tal de conèixer algun detall del
405, l'última novetat Peugeot que arriba a
Espanya amb molta força. Arriben i ja són
moda.

—És cert. Els models que estem presen¬
tant ja estan de moda, hi ho estan per una
sèrie de raons: el 405 és, sense cap mena de
dubte, l'utilitari més sol.licitat i de més ren-
dabilitat que hi ha al mercat.

—Hem observat que hi ha clients en
aquest acte de presentació que ja tenen feta
la reserva del 405...

—Efectivament. El Peugeot 405 ja és co¬
negut entre els nostres clients abans d'arri¬
bar a la nostra exposició; és un cotxe que
arriba amb bon peu, que la gent sap que se'n
pot fiar i que té unes línies i unes prestacions
úniques. Tenim molta demanda, però po¬
drem satisfer el client de Peugeot com es
mereix.

—Vostès tenen una clientela molt exi¬
gent, no?

—Amb un Peugeot cal ser exigent. Això
el client ho sap. Però el 405 portarà cap a
Peugeot altres clients nous, perquè és un mo¬
del que satisfà tots els gustos, inclosos, na¬
turalment, com vostè deia, els dels més exi¬
gents. Cal veure els seus acabats, compro¬
var la seva potència. Crec que el 405 serà el
cotxe de moda molt abans de l'estiu.

El senyor Mancilla va tornar amb els seus
convidats. Nosaltres vam mirar amb detall
el cotxe, però no és feina nostra comentar-
lo. Cal veure'l, això sí. • R.

TAFALLA S.A.
SERVEI DE NETEJA

• Clavegueres • Col·lectors • Fosses
Sèptiques • Embornáis • Regatge sistema

«baldeo»
A industrials i particulars

Amb la tecnologia més moderna

General Weyier, 237 - Servei Permanent
Tels. 388 06 93 - 387 28 16

BADALONA
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Un treballador mort a
Haissa

Un empleat, Felipe Gutiérrez Casti¬
lla, de 49 anys, resultà mort en un acci¬
dent laboral que es va produir dimarts a
l'edifici de l'antiga empresa tèxtil «Hais¬
sa», durant els treballs d'enderroc, com
a conseqüència de la caiguda d'una paret.

La víctima conduïa un tractor que
quedà sepultat per les runes; fou traslla¬
dat en ambulància a la Residència de Can
Ruti, però hi ingressà ja mort. L'immo¬
ble està situat al carrer d'Alacant, en el
barri de Morera; fa dotze anys es va in¬
cendiar, i algunes treballadores hi van
predre la vida.

Defunció
JULIÁN VIVAR CAMPOS

Diumenge passat va morir, a la nostra
ciutat, el senyor Julián Vivar Campos, a
l'edat de setanta anys. Persona cordial i de
caràcter obert i franc, s'havia guanyat l'es¬
tima i l'afecte de tots aquells que l'havien
tractat. D'origen madrileny, va traslladar-
se de ben jove a Catalunya i aquí ha exercit
tota la seva activitat professional, relaciona¬
da principalment amb el món de les agèn¬
cies de viatge. No cal dir que la seva mort
ha estat molt sentida en l'ampli espai de les
seves amistats i coneixences.
Testimoniem el nostre condol a la seva

vidua. Rosa Dalmau i Roigé; als seus fills.
Concepció i Josep-Lluís; als fills polítics,
néts, mare i a tots els altres familiars.

Àgraïment
La família Serra De Argila agraeix ben

de cor totes les mostres de condol que ha re-
hut en motiu de la mort, el passat dia 1, de
la seva mare, Lluïsa Palomeras Sabater. (R.)

Concert
Demà, dissabte, dia 12, a les cinc de la

tarda, al temple parroquial de Sant Adrià de
Besòs, la coral «Les Cantouramiauds», de
Saint Chamond, França, oferirà un concert,
en el qual hi participaran també els «Petits
Cantaires Adrianencs», de la Coral Sant
Adrià. L'acte es fa en motiu de l'agermana¬
ment d'ambdues poblacions.

Fundació Llegat Roca i Pi
La Comissió de Seguiment, integrada per

tres representants de l'Ajuntament, de l'as¬
semblea d'entitats ciutadanes i del Patronat
que gestiona el llegat, tindrà com a princi¬
pals objectius elaborar uns estatuts alterna¬
tius als presentats recentment pel Patronat
a la Generalitat per la seva aprovació, i al
mateix temps estudiarà els problemes pen¬
dents de resolució de la Fundació privada
més important de la ciutat.

Dels tres patrons que integren el Patro¬
nat, un és el rector de la parròquia de Santa
Maria, l'altre és un dels vicaris de la matei¬
xa parròquia, i el tercer és l'hereu de la fa¬
mília Rosés.

Els premis de Dibuix Infantil i
Juvenil Lola Anglada

La Diputació de Barcelona ha fet públi¬
ques les bases del XIV Concurs de Dibuix
Infantil i Juvenil Lola Anglada 1987-1988.
Els premis són de dues categories: A, per a
alumnes que cursen estudis del cicle mitjà
d'EGB, i B, per a alumnes que cursen estu¬
dis del cicle superior d'EGB.

El tema dels treballs que es presentin a
concurs és lliure. Es concedeixen premis als
altres millors treballs de cadascuna d'aques¬
tes categories i el jurat farà una menció es¬
pecial als deu treballs de cada categoria que,
sense haver aconseguit cap premi, se'n fa¬
cin mereixedors per la seva qualitat. El tres
primers premis, per a cadascuna de les ca¬
tegories esmentades, queden establerts així:

Primer, un diploma honorífic, un obse¬
qui relacionat amb l'obra artística de Lola
Anglada, setanta-cinc mil pessetes, i llibres
i materials d'arts plàstiques per a l'escola,
per un valor de cent cinquanta mil pessetes.

Segon, un diploma honorífic, un obse¬
qui relacionat amb l'obra artística de Lola
Anglada, cinquanta mil pessetes, i llibres i
material d'arts plàstiques per a l'escola, per
valor de cent cinquanta mil pessetes.

Tercer, un diploma honorífic, un obse¬
qui relacionat amb la tasca artística de Lola
Anglada, vint-i-cinc mil pessetes, i llibres i
material d'arts plàstiques per a l'escola, per
un valor de cent cinquanta mil pessetes.

Les escoles que decideixin de participar-
hi escolliran els tres millors treballs en les
dues categories presentats pels seus alumnes,
i els hauran d'enviar abans del 22 d'abril a
Servei de Cultura de la Diputació de Barce¬
lona, Rambla de Catalunya, 126.

Fàbrica pròpia
fàkrica: BaUomer Solà, 9 • Tel. 387 74 49
iMa: Baldomer Solà. 5 - Tel. 383 68 52

Tenda: Mar, 99 • Tel. 384 36 76

Números premiats:
8 dimarts, 47.140; dia 9 dimecres,

¿^2; dia 10 dijous, 89.830.

Carrar dai Mar. 61
• Lents de contacte
• Aparells per l'Olda
Tenim obert els dissabtes

URGÈNCIES
CENTRES SANITARIS
Hospital municipal
Dispensari Pomar
Dispensari Sant Roc
Urgències S.O.E.
Ambulàncies Creu Roja
Ambulàncies La Pau

SE6URETAT
Policia • Urgències
Guàrdia Urbana • Urgències
Guàrdia Urbana
Comissaria de Policia
Guàrdia Civil
Guàrdia Civil '• Urgències
Bombers

SERVEIS PUBLICS
FECSA, avaries 384 00 08-241 52 01
Catalana de Gas, avaries 384 31 00
Aigües, avaries 384 50 12
RENFE, informació 322 4142
Estat carreteres 204 22 47
Transports comarcals 237 45 45
Correus 384 34 52
Hora exacta, informació OSS
Informació meteorológica 094
Noticiari Ràdio Nacional 095
Informació esportiva 097

TAXIS
Parada carrer del Temple 384 63 62
Parada Cine Victòria 384 67 00
Parada plaça Pep Ventura 387 39 40
Parada de la Salut 387 88 92
Servei permanent 387 10 00

FARMÀCIES
Avui, divendres, Salla (Salvador Seguí,

4) i Capdevila (Àngel Guimerà, 13); dissab¬
te, Bofarull (Sicília, 96) i Sans (Guifré, 329);
diumenge, Azofra (Tortosa, 105) i Gay (Sant
Joaquim, 41); dilluns, Lluch (Prat de la Ri¬
ba, 46) I Masnou (Llefià, 11); dimarts, Goí-
zens (Barcelona, 26) i Palau-Ribes (Avingu¬
da del Marquès de Sant Mori, 127).

SANTORAL
Avui, divendres, Eulogi, Sofroni i Aurea;

dissabte, Bernat I Teòtanes; diumenge, IV de
Quaresma, Roderia, Salomó i Patricia; dilluns,
Matilde i Atrodisi; dimarts, Madrona, Lluïsa
de Marillac i Ramon de Filero.

389 40 00
395 02 54
388.13 40
384 00 85
384 59 00
395 51 61

091
092

389 33 04
387 04 47
384 02 53
874 11 00
388 00 80
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Els treballs duraran un mes

La CMB enderroca la urbanització il·legal
«Nova Vallensana»

LaCorporació Metropolitana de Barcelona (CMB) va iniciar, aquest dilluns,l'enderrocament de la urbanització il·legal Nova Vallensana, situada a la
serralada de la Coscollada, just al límit dels termes municipals de Badalona

i de Monteada i Reixac. La Nova Vallensana és una de les non urbanitzacions
il·legals que es varen construir a l'àrea metropolitana de Barcelona abans de
l'aprovació, l'any 1976, del Pla General Metropolità d'Ordenació Urbanística.
Les obres d'enderrocament es varen iniciar a les deu del matí de dilluns i es preveu
que duraran un mes. a les dotze del migdia, i en presència dels alcaldes de
Badalona, Joan Blanch, i de Montcada i Reixac, Josep Maria Campos, la màquina
excavadora va acabar en només cinc minuts amb una torre, la número 68, situada
a dalt de tot de la muntanya. La casa, aparentment de sòlida construcció, va ser
enderrocada enmig d'una gran polseguera i de fort soroll. En qüestió de minuts
va quedar convertida en un munt de runes, com si la serralada hagués estat
sacsejada per un violent terratrèmol.

Zona estratègica

La urbanització Nova Vallensana estroba situada en un punt estratègic
que és qualificat al Pla General

com de Zona Forestal. Concretament la ca¬

sa 68, enderrocada davant dels tècnics i po¬
lítics, tenia una esplèndida vista a la plana
del Vallès i a tot el Barcelonès. La seva al¬

çada li donava una panoràmica sensacional,
amb el mar al fons. Tanmateix, aquella ca¬
sa estava aixecada en un punt on només hi
hauria d'haver bosc, la qual cosa ja sabien
els propietaris quan van comprar el terreny.
Per això, dilluns no hi havia pràcticament
veïns de la urbanització. Gairebé tots havien
cobrat les indemnitzacions de la CMB i es¬
taven, en general, satisfets. Fins i tot, la resta
de cases de la urbanització, que s'enfila mun¬

tanya amunt d'una manera vertiginosa, ja
estaven mig fetes malbé. Els seus propieta¬
ris, o el pillatge existent, havien fet desapa¬
rèixer finestres, mosaic, vigues, reixes i tot
el que es podia aprofitar. Dilluns la Nova
Vallensana era com un d'aquells pobles fan¬
tasmes on hi ha cases mig derruïdes i ni un
sol veí.

Expropiacions i indemnitzacions

Aquesta urbanització té una superfícietotal de 85.469 metres quadrats. La
CMB n'ha adquirit, mitjançant ex¬

propiació per mutu acord, el 81,8 per cent,
és a dir, 69.922 metres quadrats, amb un cost
aproximat de cent quatre milions de pesse¬
tes. La resta de la superfície es troba encara
pendent d'expropiació, i l'expedient va ser
remès al Jurat Provincial d'Expropiacions
perquè indiqui el justipreu, ja que no hi ha
hagut acord entre tots els propietaris i
l'Administració.

Nova Vallensana és la tercera urbanitza¬
ció d'aquesta mena que s'enderroca. Abans
ja han estat eliminades les urbanitzacions
Turó del Quirze, de Molins de Rei, el mes
de setembre de 1986, i el Parc Gavà, de Ga¬
và, l'any passat.

Nova Vallensana està dividida en

seixanta-vuit parcel.les. La CMB en va com¬
prar cinquanta-sis d'elles, en les quals hi ha
trenta-tres edificacions, entre principals i se¬
cundàries. Això suposa una superfície total
de 4.057 metres quadrats, als quals s'han de
sumar uns quatre-cents seixanta metres qua¬
drats de murs. Les parcel.les pendents d'ex¬
propiacions acullen unes deu cases més. Les
obres d'enderrocament duraran, segura¬
ment, tot aquest mes de març i estan pres¬
supostades en 6.750.000 pessetes.

Mutu acord

El vuitanta per cent de les parcel.les dela Nova Vallensana han estat expro¬
piades, en darrer terme, de mutu

acord. Aquesta posició final semblava difí¬
cil d'aconseguir en un principi, quan els veïns
de Nova Vallensana es van unir en una as¬
sociació i van intentar d'impedir legalment
qualsevol acció com la que ara s'ha portat
a terme. Pere Fabra, advocat de la CMB, va
dir que «al final hem arribat a acords bons
per a tothom. En un principi els veïns de la
urbanització es van posar forts i no volien
marxar d'aquí. Però com que això era i és
parc forestal, van veure de seguida que no
tenien cap possibilitat legal de sortir-se'n
amb la seva. Al final, tothom es va asseure
al voltant d'una taula i hem aconseguit un
mutu acord en molts dels casos. Però al prin¬
cipi no va ser gens fàcil».

Les indemnitzacions donades per la
CMB van de les vint a les vint-i-cinc pesse¬
tes per pam quadrat de terreny, xifra que en
cap cas no va superar les trenta pessetes. Pel
que fa a les cases, les indemnitzacions ron¬
daven les vint mil pessetes per metre quadrat
edificat. En aquest cas, cada torre era valo¬
rada i peritada en base a la seva qualitat i
antiguitat. Segons Pere Fabra, advocat de
la CMB «els veïns van comprar anys enrera
aquests terrenys a un propietari que els va
trossejar. Les parcel.les es van vendre per
contractes privats, que en alguns casos en¬
cara estan pendents de ser elevats a escrip¬
tura pública».

Satisfet però apenat

Dilluns pràcticament a la Nova Vallen¬sana, no hi havia ningú que no fos
tècnic de la CMB, polítics o periodis¬

tes. Veïns, cap. Només un parell de matri¬
monis van passar amb els seus cotxes a re¬
collir els darrers estris que hi havia a les se¬
ves cases. Jesús Melero, propietari d'una ca¬
seta que havia de ser enderrocada el mateix
dilluns, va explicar a REVISTA DE BADA¬
LONA, que «estic certament apenat perque
aquesta casa la vaig fer amb les meves pro¬
pies mans. A més, aquí teníem una vista pa¬
noràmica fantàstica, aire pur i tranquil·li¬
tat». Jesús Melero, però, va reconèixer que
«quan vàrem comprar el terreny ja sabíem
que era il.legal i que estàvem al mig del bosc.
Però vàrem tirar endavant». Aquest veí dc
Santa Coloma de Gramenet deia que «estic
satisfet de la indemnització que n'h®"
nat. La CMB m'ha pagat un milió dues-
centes mil pessetes, i jo ho trobo bé. Ara J»
sóc gran per embolicar-me de nou. Aques a
casa era en un lloc esplèndid, aquí van cr i-
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xer els meus néts, però ja sabíem que està¬
vem en un Parc Forestal. Tot i que la llei no
ens doni la raó, i ho comprenc, estic apenat»

«Construir la serralada»
alcalde de Badalona, Joan Blanch,
va arribar al punt més alt de la No¬
va Vallensana a quarts d'una del

migdia, acompanyat de l'alcalde de Mont¬
cada i de tècnics municipals. Tots plegats,
juntament amb els periodistes, havien estat
una estona buscant les màquines excavado¬
res, que no les trobaven per enlloc.

Joan Blanch va dir que «era absoluta¬
ment necessari enderrocar aquesta urbanit¬
zació il·legal. Això és un parc, com es pot
comprovar al voltant de la urbanització, i
nosaltres tenim l'obligació de recuperar la
serralada i convertir-la en el que era abans
de fer-s'hi aquestes cases». I va afegir que
«a mi m'agrada construir. No m'ha agradat
mai destruir. I avui aquí estem construint la
serralada. Una muntanya que serveixi per la
gent del Vallès i del Barcelonès com una im¬
mensa zona verda. Hem de conservar aquest
bé natural. Avui aquí estem aplicant la dis¬
ciplina urbanística que indica la llei, inten¬
tant d'arribar a acord amb els que vivien
aquí a Nova Vallensana, però amb tota
l'energia que calgui per recuperar pel bé co¬
mú un paratge esplèndid».

Una llarga història
origen de Nova Vallensana és pos¬
terior a l'any 1977, que és quan es
va iniciar la parcel.lació i es van fer

els primers contractes privats de compra de
parcel.les. Els tècnics metropolitans varen
detectar Nova Vallensana a través d'un vol
aeri. A partir d'aquí es van incoar expedients
de disciplina urbanística a les primeres edi¬
ficacions, que apareixen els anys 1979 i 1980.

El mes de novembre de 1984, la CMB hi
intervé retirant preventivament el material
que s'utilitzava a les obres de construcció.
Aquell mateix any, la CMB aprova les ba¬
ses d'actuació sobre les urbanitzacions il·le¬
gals detectades, i contempla diferents trac¬
taments segons els casos.

Pel que fa a la Nova Vallensana, on s'hi

accedeix per un camí de terra que comença
just després de passar la pedrera de la Va¬
llensana, camí de Montcada, s'aprova la se¬
va «extinció immediata, absoluta i total»,
igual que es fa en relació a les urbanitzacions
abans esmentades de Molins de Rei i de Ga¬
và. Per la resta de les urbanitzacions il·le¬
gals s'aprova la seva extinció diferida, mit¬
jançant expropiació i concessió de drets de
superfície per setanta-cinc anys, o la seva le¬
galització, en funció de la seva consolidació
urbanística i la seva utilització com a primera
0 segona residència. En aquest darrer cas
s'aprova la requalificació dels terrenys i la
redacció de plans especials de reforma inte¬
rior per reordenar el seu desenvolupament
urbanístic. També se les dotaria dels serveis
1 equipaments necessaris. En aquest supòsit
es troba la urbanització Vella Vallensana, si¬
tuada a la mateixa serralada però a l'altra
banda de la carretera. Per accedir a la Vella
Vallensana s'agafa el camí que té el seu ini¬
ci al Mirador del Collet, just al punt més alt
de la carretera de Badalona a Montcada per

Canyet i Vallensana.

Urbanitzacions a extingir

Les urbanitzacions a extingir de formadiferida a l'àrea metropolitana de Bar¬
celona són les següents: «Sant Medir»

i «Sol i Aire», de Sant Cugat del Vallès, i
«Vella Vallensana», de Badalona i Montca¬
da i Reixac. Les urbanitzacions en tràmit de

legalització són «Les Planes-Can Fio» i
«Can Barata», de Sant Cugat, i «Canons
Oriol», de Sant Boi de Llobregat.

On avui encara hi ha les cases de la No¬
va Vallensana hi haurà un nou bosc. Ara,
després d'enderrocar les cases, es retiraran
les runes. Posteriorment s'aplanarà un xic
el terreny i es farà un tractament d'hidro-
sembrat. Aquest tractament suposa que un
camió rega i al mateix temps escampa lla¬
vor d'herba. Passat un any, i un cop el ter¬
reny torna a ser fèrtil, es fa una repoblació
forestal.

JORDI MARTÍ

Fotos: Genis Vera
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La visita del cardenal Pironio a Barcelona

Cap a una església de comunió
i missió

EI cardenal Pironio, argentí, president del Consell Pontifi¬ci per als Laics, ha visitat aquests dies Barcelona. Venia
convidat pel seu bon amic el cardenal Jubany, a qui va

agrair públicament la seva amistat en moments difcils.
Monsenyor Pironio ha dit que havia vingut a escoltar. I ho

ha dit de debò, amb el seu deix característic de La Plata, un deix
que no han pogut esborrar els seus llargs anys curials. Possible¬
ment aquesta sincera humilitat és la que ha guanyat el cor dels
que l'han escoltat.

El papable Pironio no ha dubtat en demanar perdó per la
poca transparència del darrer Sínode davant l'opinió pública;
també ha reconegut la poca vigoria de la proposta sobre el pa¬
per de la dona a l'Església; ha apuntat que els laics ajudarien
a sanejar les finances vaticanes, i s'ha excusat per les possibles
deformacions clericals del seu llenguatge. En les seves diverses,
aparicions davant del públic ha admès amb serenor totes les crí¬
tiques i ha estat capaç d'entomar-les per oferir horitzons de
proposta.

Però si ha reconegut les ombres també ha estat contundent
a l'hora de subratllar les llums: ha insistit en què el darrer Síno¬
de, comparativament a tots els altres als quals també ha assistit,
ha estat el millor pel que ha representant d'autoconsciència de
l'Església com a «comunió missionera oberta a la transforma¬
ció del món». Ha urgit a la construcció d'un ampli camí comu-
nional, ha instat a una lectura renovellada i evangèlica de la his¬
tòria, i ha animat a una nova evangelització.

Superar fàcils dicotomies

Davant del Consell Pastoral Diocesà, Pironio ha subratllat
que la pastoral no es redueix a l'elaboració de plans, sinó que
ha de partir de l'atenció al llenguatge i les inquietuds de la gent.
Davant les religioses —ell dedica moltes hores a la direcció
espiritual— ha insistit en la necessitat que exercissin un mestratge
d'oració. Davant dels preveres ha glossat r«Evangeli Nuntian-
di», de Pau VI (l'autor material de la qual —cal no oblidar-ho—
fou, segons Koening, el mateix Karol Wojtila, que aleshores era
cardenal). Finalment, davant dels laics —de les més variades pro¬
cedències i estils pastorals— que omplien de gom a gom el para-
ninf del Seminari, ha fet una crida a la santedat, la comunió i
la missió, des de l'opció preferencial pels pobres i pels joves. 1
diverses vegades ha parlat de la necessitat de superar la falsa di¬
cotomia que adjudica als laics la secularitat i als preveres i reli¬
giosos les tasques intraeclesials: «Tots esteu llançats a la fronte¬
ra de la història i heu d'estar molt atents als signes del temps».

Quan vaig preguntar-li davant les càmeres de TV3 per l'arrel
de la seva alegria, em va respondre que les coses gairebé mai no
li havien sortit com les havia projectades, però que això l'havia
portat a valorar-ho tot com un do i a fer de la seva vida una
donació.

Penso que el cardenal Pironio parla —més enllà de les
paraules— d'un nou estil a l'Església d'avui. Un estil fundat en
la comunió, propositiu i serè. Un estil que sembla que ha assu¬
mit les lliçons —de vegades doloroses— del secularisme i que
se situa més enllà de les polèmiques empetitidores. Un estil po¬
bre, humil, escoliador. Però alhora un estil entusiasmat per la
persona humana i el seu horitzó pasqual. Com a cardenal, Pi¬
ronio diu de paraula poc més que el que el Papa diu en els seus
missatges. Però amb el gest i el tarannà ambdós parlen un llen¬
guatge veritablement post-conciliar. Només cal saber escoltar-
los i voler entendre'ls. • JAUME AYMAR

Església de Badalona

«Per a l'Església el primermitjà d'evange-
lltzació és el testimoniatge d'una vida autèn¬
ticament cristiana, lliurada a Déu en una co¬
munió que re§ no ha d'interrompre i alhora
consagrada ai proisme amb un zel sense lí¬
mits. L'home contemporani escolta més de
grat els testimonis que no els mestres o, si
escolta els mestres, és perquè són testimo-
nis>K •PAU Viè.

TROBADA DE «JUSTÍCIA I PAU».— La Delegació a Barcelona
de l'obra pontifica «Justícia i Pau» ha encarregat al grup badaloní
de J. i P. l'organització d'una trobada general, a la qual concorre¬
ran delegacions de tot Catalunya i de les Illes. Serà el dissabte dia
9 d'abril vinent, al Monestir de la Divina Providència. Els actes co¬

mençaran a les deu del matí i es clouran, celebrada l'Eucaristia, a
les vuit del vespre. Es tracta d'un aplec important; n'anirem parlant.

CARITAS DE BADALONA.— Es va consolidant la coordinació
del treball social i assistencial de Càritas de Badalona. Mensualmeni
es reuneix el secretariat amb les assistents socials i trimestralment
es convoca la plenària amb tots els representants dels equips
parroquials.

Càrits de Badalona disposarà d'uns locals a l'avinguda de Mar¬
tí Pujol, 68 bis. Les assistents socials tindran un horari de perma¬
nència setmanal i serà el lloc social dels serveis i accions que pro-
mociona Càritas a la nostra ciutat, per exemple, la Campanya con¬
tra l'Atur i el Voluntariat pels avis del FAS. Cal agrair a la comu¬
nitat religiosa de les Clarisses de la Divina Providència les facilitats
per a poguer disposar d'aquests locals.

S'està preparant una informació global de l'acció de Càritas de
Badalona a les comunitats cristianes i a l'opinió pública.

S'ha fet un estudi econòmic pel finançament d'una nova assis¬
tent social, la qual, col·laborant amb la Gna. Nati i la senyoreta
Concepció Català, faria un treball de recolçament i orientació dels
equips parroquials i col·laboraria amb l'assistència primària, tot fent
permanència en algunes parròquies.

DIA DEL SEMINARI.— Es celebrarà a la nostra ciutat el diumenge,
20 de març. El lema de la campanya d'enguany, «Feu el que Ell
us digui», posa l'accent en la Verge Maria (estem dins de l'Any Ma¬
rià), que és present en l'església com a mare amorosa i és el model
d'obediència fidel al voler del Pare. La vocació sacerdotal és sem¬

pre fruit d'una resposta generosa a la crida de Jesús.
La Campanya del Seminari pretén, a més de demanar la col·la¬

boració econòmica dels fidels en la capta que es farà el diumenge,
20 de març, a totes les esglésies, sensibilitzar a les comunitats cris¬
tianes sobre les vocacions al sacerdoci. Aquest darrer any, gràcies
a Déu, a la nostra diòcsi hi han hagut onze ordenacions de preveres
i cinc de diaques. Cal, però, moltes més vocacions per a cobrir les
necessitats pastorals d'una diòcesi com la de Barcelona, que és de
les més grans del món, quan a número d'habitants.

La Notícia
JO 3, 14-2)

En la conversa de Jesús amb Nicodem —«era de nit»-
ei Mestre diví paria d'«eniairar» (=«egueiro», en grec). Parle
de «resurrecció»! Eli ha de ser «enlairat», per a salvació «deli
qui creuen en ell». Ei seu interlocutor coneixia prou bé l'Es¬
criptura, i ei remet ai llibre dels Nombres (21, 6-9). En el de¬
sert, ei signe d'una serp ardent, de bronze, posat damunt d'un
pal, alliberava de la mort, per fiblada de l'escurçó, els que
ei miraven. Jesús, aixecat també damunt d'un pal (la Creu),
és ei nostre Alliberador; ei Salvador. • J.-M.R.

Barca de Pere
DE RUMANIA.— No fa gaire, en un reportatge per televisió, es
deia que l'Església ortodoxa es troba «al costat» del règim comu¬
nista del dictador senyor Ceausescu. Per contrast, en una informa¬
ció de «L'actualité religieuse dans le monde» (15.1.88) llegim que
«el Patriarcat (ortodox) és obligat a la «lleialtat» envers el règim.
No són tolerats els sermons en les esglésies, fora dels de Nadal i
de Pasqua».

La megalomania «monumentalista» del «Conducator» en ma¬
tèria d'urbanisme ha fet que es registri una llarga llista d'edificis
religiosos d'estil bizantí destruïts. L'estiu darrer va ser demolida l'es¬
glésia de sant Espiridió, «la Antiga» sense que poguessin salvar-se
els objectes de culte i l'iconostasi. Inclús la catedral del Patriarcat,
a Bucarest, es troba amenançada de destrucció. Desapareixia un mo¬
nument artístic de primer ordre, que es troba «al costat» de l'As¬
semblea nacional.
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Entrevista amb Francesc Mas, responsable de la
programació del Cinema Picarol

La situado del cinema a Badalona
En Francesc Mas és un home del cine¬

ma des de l'any 1941, quan va començar a
treballar a «Mercurio Films» com a distri¬
buidora en exclusiva de la «Paramount»,
fins quinze anys després, quan es va iniciar
en el camp de la distribució, i ocupà el lloc
que té actualment, cap de circuit de tots els
locals de l'empresa a Santa Coloma, Mata¬
ró, l'Hospitalet, Badalona i Vilanova i la
Geltrú. Ara, però, les coses han canviat molt
i d'aquell total de vint-i-quatre sales només
en resten tres a Badalona i una a l'Hospita¬
let. La inferència de la televisió i del vídeo
ha estat una forta competència, no sempre
del tot lleial.

«Hem anat tancant molts cinemes, i els
que han quedat oberts els hem d'anar trans¬
formant, com ha estat el cas del Picarol, del
qual se n'han fet dues sales, ja que, com sa¬
beu, abans era tot un sol local. Un lloc vell,
de fusta, on hi havien actuat l'Enric Borràs
I, si ho recordo bé, fins i tot la Margarida
Xirgu».

—Parlem una mica de la programació a
Badalona. S'està al corrent de l'actualitat
més immediata?

—Sí, perquè hem aconseguit que les
pel·lícules importants es puguin exhibir aquí
conjuntament amb Barcelona. D'això se'n
diu estrena simultània. Són les poblacions
del primer cinturó, una de les àrees més im¬
portants de l'Estat espanyol amb assistèn¬
cia de públic, les que han pogut arribar a
aquesta entesa. Poblacions com Mataró, Ba¬
dalona, Igualada, l'Hospitalet, que tenen
més nombre d'espectadors que ciutats tant
importants com Saragossa, València o Bil¬
bao. I s'estrena immediatament perquè avui
en dia el públic demana una constant reno¬
vació de cartelleres, amb afluència de les
pel·lícules més importants que s'estiguin pro-

I jectant d'estrena. Això ha d'anar amb con-
y sonància amb la bona dotació tècnica dels

locals. A Badalona tenim el so «Dolby Ste¬
reo» i les millors dotacions de material en

j projecció i pantalla. I si no es fan totes les
pel·lícules que desitjaríem és perquè ens tro¬
bem amb acords ja presos entre les distribuï¬
dores i les sales d'exhibició. Acords que im¬
pedeixen que una pel·lícula pugui circular

I fins que no hagi esgotat el seu llançament
a Barcelona.

'
—Quin és el tipus de públic que va al ci¬

nema a Badalona?
—Jove. El públic té menys de trenta-cinc

anys, però això és una característica a tot

l'Estat espanyol. El públic que té més anys
ja no acostuma a sortir a les nits. Es queda
a casa seva, prefereix la televisió, encara que
les característiques i la qualitat no siguin ni
•le molt lluny les mateixes. Perquè veure una
pel·lícula a casa, amb els sorolls i la llum,
10 és el mateix que dins d'una sala de cine-
ia. A més, existeix el plaer de veure el film
imb companyia; només així les comèdies fan
nure, quan et trobes rodejat d'altra gent que
lambé riu. Als Estat Units, país pioner en
aquesta matèria, està esdevenint un fenomen
lolt significatiu, la gent respon cada cop

més a la sala fosca, ben acondicionada. Es
tracta, però, d'una evolució lenta. L'any
passat ja varen batre records d'assistència ak
cinemes. Esperem que Europa li segueixi les
passes.

—Com dieu, la programació badaloni¬
na està molt influenciada per aquest tipus
de públic molt jove, i es troben a faltar pel·lí¬
cules de qualitat que surtin de la línia comer¬
cial, que ja sabem que ara per ara és el ti¬
pus de cinema que dóna més diners a
l'empresari.

—Sí, això ve molt marcat per l'època de
l'any en què ens trobem i el tipus de públic
potencial que existeixi. Per Nadal, la pro¬
gramació està clarament orientada bàsica¬
ment als estudiants. Però un cop acabats
aquests períodes, la programació segueix el
seu curs normal i habitual, i les grans pel·lí¬
cules d'estrena arriben de seguida a
Badalona.

—Parlem de la reconversió en multi-
sales, un fenomen força comú en aquest
temps. A Badalona tindrem «reconversió»
si tenim en compte que entre setmana l'as¬
sistència de públic als cinemes és mínima?

—No, a Badalona no hi haurà més re¬
conversions. És ben senzill d'entendre: És
ben evident, això és una realitat, que Bada¬
lona és una de les ciutats més poblades de
Catalunya. Per això hi ha molts treballadors
que durant la setmana no poden anar al ci¬
nema. Aquest és el motiu pel qual l'ocupa¬
ció de les sales els dies feiners és ben poca.
En canvi els caps de setmana és quan més
afluència d'espectadors tenim, que ocupen
la totalitat de la sala. O sia, que mentre du¬
rant la setmana no necessitem tot l'afora-
ment, això és el contrari els dissabtes i els
diumenges. Una cosa compensa l'aitra. Per
això els films, un cop s'han exhibit durant
el cap de setmana, si tenen èxit continuen
fins l'altre; si no, són canviats per unes al¬
tres o bé els traslladem al cinema Verbena,
que és un local que té menys localitats, on
tots aquells que no hagin pogut veure la
pel·lícula ara tinguin l'oportunitat de fer-ho.
—Com són les relacions entre les dues úni¬

ques empreses exhibidores a Badalona, la del
cinema Nou i la del Picarol-Verbena?

—Són francament bones, tenim una

competència comercial molt sana, anem a fer
el mateix tots dos el millor possible, pensant
sempre —i això ho tenim molt clar— que no
estem per fer-nos una corhpetència entre nos¬
altres sinó per col·laborar a que el públic ba¬
daloní, que és el nostre client, tingui allò mi¬
llor i més recent en cinema· Per això bus¬

quem respostes comunes als mateixos pro¬
blemes. Les col·laboracions més clares són
en matèria de pubiicitat: tots dos publiquem
caràtules de les pel·lícules a REVISTA DE
BADALONA, i compartim un cotxe publi¬
citari que recorre els carrers de la ciutat. No
tenim cap tipus de problemes.

Parlem de les televisions privades. Com
s'està preparant la indústria del cinema en¬
front de la gran competència de les televi¬
sions i el vídeo.

—De l'única manera que pot fer-ho, por¬
tant les pel·lícules més bones —tant en qua¬
litat com en comercialitat— que existeixen
al mercat. Però el que faran aquestes cade¬
nes de televisió, com la del senyor Calvifto,
no seran films d'estrena sinó productes que
qualsevol podrà trobar en un vídeo-club, i
amb l'agravant que no podrà escollir-ne ni
una. O sia, que haurà de pagar quota d'ins¬
cripció, una subscripció fixa cada mes i no
podrà decidir res de la programació. El ma¬
teix problema tenima amb la pirateria dek
vídeo-clubs, on una setmana després de l'es¬
trena d'una pel·lícula ja en trobem còpia a
les prestatgeries i, nosaltres no podem fer res
en contra, i sembla que l'Administració
tampoc.

—Parlí'ns sobre la quota de pantalla i la
presència de cinema català i espanyol a
Badalona.

—Com sabeu, la quota obliga a passar
un tant per cent de pel·lícules de la CEE, i
dins d'aquesta quota s'hi troben tant els
films catalans i espanyols en general com les
produccions americanes que arriben sota dis¬
tribuïdora anglesa o holandesa. Si a això se
li suma el fet que a Catalunya el percentat¬
ge de gent que vol veure, o està disposada
a pagar per veure'l, el cinema en català és
molt baix —a part d'aquells llocs que per tra¬
dició i cultura ho fan en català directament,
com Girona—, trobem que no és rendible
econòmicament l'exhibició en català. A Ba¬
dalona tenim un públic majoritàriament cas¬
tellà, que no està pas en contra del cinema
català ni molt menys, però que, per efectes
d'inèrcia, no ve quan es projecten films ca¬
talans, cosa que trobo força lògica.

—Però aquesta gent que diueu que per
inèrcia no vindria a veure pel·lícules en ca¬
talà, és la que veu diàriament la TV3, i allà
tot és català.

—Sí, però no han de pagar per veure-ho.
Aquesta és la diferència.

—Com són les relacions amb l'Adminis¬
tració municipal? Hi ha algun tipus de con¬
veni establert entre el cinema Picarol i
l'Ajuntament de Badalona?

—No, pèro nosaltres estem oberts a fer-
ho. Hi ha hagut alguns intents per la nostra
part, però quan ho hem fet no s'ha acabat
de lligar perquè no ho veiem suficientment
ciar. Ara, precisament, estem tractant un te¬
ma de cinema per infants. Però el que ha de
pensar l'Ajuntament és que nosaltres no vo¬
lem fer el joc a terceres persones. Nosaltres
ajudàrem el Consistori quan vàrem cedir a
un preu simbòlic el local per l'homenatge a
Olof Palmer. Ara bé, a allò que no estem
disposats és a que terceres persones vagin a
l'Ajuntament demanant que nosaltres col·la¬
borem en alguna cosa que volen fer i els llo¬
guem el local barat. Això no; si hi ha algun
negoci a fer, l'haurem de compartir entre els
organitzadors i nosaltres, assumint el risc o
els beneficis a païts iguals. A part d'això,
nosaltres no hem tingut cap problema amb
l'Ajuntament. El que faré ara és aprofitar
aquesta entrevista que em fa REVISTA DE
BADALONA per recordar a la Casa Con¬
sistorial que, moltes vegades, amb les acti¬
vitats que realitzen aquí a la Plaça de la Vi¬
la, tapen la façana del nostre cinema i difi¬
culten el pas d'entrada i sortida dels espec¬
tadors. Ho entenem i ens agrada que es fa¬
cin coses aquí, però sempre que es pensi que
al darrera hi ha un local que el públic ha de
veure. • RENÉ ESTEVE



22 LLEURE REVISTA DE BADALONA 11-3-88

^Tci.389 25 09Cine Nou
_ - _ « l'el. 399 13 42
Cine Vertoena

¡3 nominaciones al OSCAR!
llilBISALPICniRES«.MWARDIr».

KEVIN KUNE • PENROPE WILTON • OENZEL WASHINGTON.
H Su hogaFr su dulce hogar... 1
H Su muerte segura. I

Gi«n
1 iDcmin Iem1 IKrKlllll Basada en el «Best-Seller» que emocionó a 40 millones H

de lectores en todo el mundo. H

■■■■iPliiH ■ ■■ Wm0 D,r,g.aa (x-r JEFFREY BLOOM ■
H

^ NEU UOfïLD PICTURES ^

IsrJIMAÏÏENBOROUGíl
HORARIO PELICULA: 4 - 6'55 - 9'50

^. —. _ ^ _ Tel. 389 28 73Cine Pioerol - 2 sales
1 Tel 389 28 73

Cine Picurol -2 sales | gran exito
||||||||||||||M

^INjÉ\
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GRANDES DESCUENTOS DESDE EL 10% AL 30% EN

DIFERENTES ARTICULOS.

SENSACIONALES OFERTAS EN T.V. COLOR Y VIDEO

ATENCIÓN: Informamos a todos nuestros clientes que en el sorteo
extraordinario de un EQUIPO DE VIDEO-CÁMARA PORTÁTIL
SIEMENS, celebrado el pasado día 20 de enero, resultó premiado el
número 7.360 ^
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Cine Nou
Mar, 23 - Tel. 389 25 09

grita libertad
Nord-amerícana. Director: Richard At-

tenbough. Intèrprets: Kevin Kline i Penelo¬
pe Wilton. Dramàtica. Color.

L'acció transcorre a l'Àfrica. Dos amics
entranyables, Donald Woods, important i li¬
beral director d'un influent periòdic, i Ste¬
ve Biko, jove fundador del Moviment Ne¬
gre de Conscienciació. Biko té un poder ca¬
rismàtic d'inspirar els seus conciutadans,
africans negres, a sentir l'orgull del seu ori¬
gen, motiu pel qual és declarat persona con¬
finada. Això li prohibeix de viatjar al seu
país, així com també parlar en manifesta¬
cions, resultant un presoner en la seva prò¬
pia casa i públicament una persona que ha
deixat d'existir. De la desconfiança inicial
entre aquests dos homes en neix una amis¬
tat mútua: Woods respectant el jove Biko
com un persuasiu home de pau, i Biko tro¬
bant en Woods un receptiu, sincer i confia¬
ble aliat.

Cine Verbena
Mar, 20 - Tel. 389 13 42

FLORES EN EL ÁTICO

Cine Picarol - 2 sales
Plaça de la Vila, 5 - Tel. 389 28 73

ROBOCOP
Nord-amerícana. Director: Paul Verhoe-

ven. Intèrprets: Peter Waller i Nancy Allen.
Ciència-ficció. Color.

Estats Units es veu efectat per una ona¬
da de crims, i la ciutat de Detroit es la més
afectada. Per intentar restablir l'ordre, un
famós policia és traslladat a la comissaria de
Detroit. Però la seva intervenció dura poc
temps, ja que també és assassinat. Es la gran
ocasió que ha estat esperant un membre de
la companyia «Security Concepts», crear un
«robocop», és a dir, un policia-robot, part
home part màquina.

EL COMPLOT DELS ANELLS
Espanyola. Director: Francesc Bellmunt.

Intèrprets: Stephen Brernan, Ariadna Gil i
Mònica Huguet. Politica-ficció. Color.

En aquesta història de política-ficció, els
personatges i institucions públiques, cultu¬
rals o econòmiques que apareixen, no tenen
res a veure amb les de l'Espanya i la Cata¬
lunya d'avui.

Es tracta d'una pel.lícula de Fair Play
Produccions i Lauren Film, dirigida per
Francesc Bellmunt, que es presenta en ses¬
sió única de preestrena, recomanada per RE¬
VISTA DE BADALONA.

Cine Picarol - 2 sales
Plaça de la Vila, 5 - Telf. 389 28 73

loca
I Director: Martin Ritt.ntèrprets: Barbara Stresand i Richard Drey-
•uss. Dramàtica. Color.

Cláudia Faith Draper té problemes i molt
seriosos. Desvergonyidament ha portat una
vida dissipada, inacceptable per la seva fa¬
mília. Descortesment diu la veritat en tons
excessius i dolorosament purs. El pitjor de
tot, fa que la gent bona del món se senti su-
mament incòmoda. 1 ha matat un home. Per
a lliberar per sempre la societat de la pro¬
blemàtica Clàudia, el sistema prescriu el des-
terrament a una acollidora institució men¬

tal. «Millor que la presó», diuen ells, i així
poden declarar-la boja.

Museu Municipal
Diumenge, a les sis, LA PAPERERA pel

Grup de Teatre de l'Orfeó Badaloní. Direc¬
ció: Josep Maria Raventós.

Círcol Catòlic
Diumenge a dos quarts de set, VIII Con¬

curs de Teatre Círcol Catòlic, IV Ciutat de
Badalona. ANNA O LA VENJANÇA, de
Manuel Serrat Crespo, pel T.E.I. de Sant Fe¬
liu de Llobregat.

Rotllos de Primavera
Avui, divendres, al Círcol Catòlic, a les

deu del vespre, Pep Cruz, presenta NICE
PEOPLE, de Sean O'Casey, en traducció de
Miguel Berga i Salvador Sunyer, pel T.E.I,
de Sant Marçat. Organitza: Àrea de Cultu¬
ra, Joventut i Esports de l'Ajuntament de
Badalona.

Centre de Sant Josep
Dissabte, a dos quarts d'onze de la nit;

diumenge, a dos quarts de set, EL BARRET
DE CASCABELES, per «Arrels, Grup de
Teatre» de l'entitat. Direcció: Neus Viñas i
Molina.

CINE PICAROL
Avui, a les 10'3Ò nit,

única sessió

PRE-ESTRENA
El film del 92

A l'ombra dels Jocs, Barcelona
bullia d'intrigues

Fair Play Produccions i Lauren
Film presenten una pel.lícula de

FRANCESC BELLMUNT

EL COMPLOT
DELS ANELLS
amb Stephen Brennan,

Ariadna Gii, Josep M. Pou,
Mònica Huguet

Hi assistiran el director i
els principals intèrprets

Recomanada per

li;; PEKiST^
0€ MOALOM

Àuria Martí PiiinI 1R.9

PERRUQUERIA
Avda. Martí Pujol, 15-21 - n 389 28 10

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

Dilluns de 4 a 7

Arrels Grup de Teatre
Presenta

EL BARRET DE CASCABELLS
de Luigi Pirandello, en versió catalana de

Josep Maria de Sagarra
Dissabte, dia 12, nit a dos quarts d'onze
Diumenge, dia 13, tarda, a dos quarts de set
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Es publiquen les bases del concurs
«Països Catalans-Solstici d'Estiu»

L'Associació de la Festa Nacional dels
Països Catalans, com l'any passat, ja té en¬
llestides les bases del concurs literari de nar¬

ració breu «Països Catalans-Solstici d'Estiu»
que convoca amb el suport de la Caixa de
Catalunya. Enguany, la 9a. Festa ve mar¬
cada per dues innovacions: la primera és la
doble dotació econòmica del premi, i la se¬
gona és que l'Associació convoca el concurs
en col.laboració amb la llibreria «EÍ'Full»,
del carrer de Guifré.

L'Associació

Si bé l'any passat era l'Associació con¬
juntament amb la Ilibreriá, «Al Vent», qui
convocava el Premi de Narració Breu, aquest
any l'organització s'ha fet directament des
de l'Associació de la Festa Nacional dels Paï¬
sos Catalans, en estreta col.laboració d'un
cinquanta per cent amb la llibreria «El Full».
«La col.laboració de la llibreria «El Full»
ha estat una aportació de dinamisme i mol¬
ta professionalitat», ha declarat Joan Ma¬
nuel Cubilla, president de l'Associació.

Més diners

El fet que actualment la dotació del pre¬
mi sigui de cent mil pessetes, quan abans era
cinquanta mil, ha estat una decisió deguda
a la bona acollida que tingué i a la volada
que prenia el Premi. Fins i tot s'està pensant
en la possibiltat d'ampliar la concessió amb
un nou premi d'assaig. Segons Josep Maria
Rovira, sots-president de l'Associació, «bi
ha hagut uns indicis joves de participació,
més suport. Això ens va fer pensar en do¬
nar més al·licients econòmics. La nostra idea
és arribar a tot l'àmbit dels Països Catalans.
Per això recentment hem tingut unes reu¬
nions amb l'agrupació «Arrels», de
Perpinyà.

F^ls actes de la 9a. Festa

Darrerament, l'Associació ha mantingut
diverses reunions amb els representants de
l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament per tal
de disentir detalls dels actes que integraran

la Festa Nacional dels Països Catalans. Els
seus membres afirmen que hi haurà una con¬
tinuïtat pel que fa a l'any passat, i el ja tra¬
dicional pregó. A hores d'ara encara s'es¬
tan barrejant diferents només de personali¬
tats perquè vinguin a Badalona a
pronunciar-lo. De totes maneres, un acte que
sí que s'hi inclourà és el que farà referència
a la cel.lebració del mil·lenari de la Nació
Catalana.

Problemes actuals de rassocíacionisme

L'Associació de la Festa Nacional dels
Països Catalans va constatar que «hi ha a
Badalona, com és el nostre cas, una man¬

cança de locals per tal de potenciar l'assos-
slacionisme. Nosaltres ens trobem amb pro¬
blemes reals per poder reunir-nos. Això di¬
ficulta tot tipus de tramitació i organització
d'actes». Per altra banda, segons els mem¬
bres de l'Associació, hi ha una manca d'in¬
formació ciutadana a Badalona, la qual co¬
sa origina una desconeixença a la comuni¬
tat de les activitats culturals i artístiques que
es fan. «No bi ba una normalitat d'informa¬
ció regular, on la gent es pugui adreçar amb
la seguretat de saber que allà hi podrà tro¬
bar el que desitja».

En aquests moments, l'Associació té fi¬
xats tres objectius bàsics per al seu funcio¬
nament. Un és l'estreta col·laboració amb
la Festa. L'altre, la promoció de l'ús de la
llengua catalana, ja que consideren qu en¬
cara és necessari col.laborar-hi. Per últim,
promocionar l'estudi i el coneixement de la
història de la Nació Catalana, que aquest
any té com a protagonista la celebració del
seu Mil·lenari.

Informació

Tots aquells que desitgin més informa¬
ció sobre qualsevol tema que faci referèn¬
cia a l'Associació, poden dirigir-se al carrer
d'Ànselm Clavé, 40, telèfon 384 63 79.

I si es vol obtenir més informació de ca¬

ra al Premi, s'ha de demanar a la llibreria
«El Full», carrer de Guifré, 109, telèfon 383
54 07. • MARGARIDA FERRÀS

En el Museu Municipal

i Concurs de Veus per
Joves Grans

Diumenge passat, a la sala d'actes del
Museu, es va celebrar la Final del I Concurs
de Veus per Joves Grans, patrocinat per la
Caixa de Catalunya i organitzat per la Sec¬
ció Cultural del Museu.

Varen actuar els dotze finalistes, tots ells
majors de seixanta-cinc anys, en els apartats
de cançó catalana, cançó lleugera o moder¬
na i cançó lírica. El Jurat, format pels mes¬
tres Joan Pich Santasusana i Josep Maria
Damunt, el tenor Gaietà Renom; Antoni
Guirao, cantaire de l'Orfeó Català; Josep
Maria Poblet, de la Caixa de Catalunya, i
Santiago Beltrán, com a secretari, atorgà els
següents premis;

Cançó catalana: Primer premi, quinze
mil pessetes, a Francesc Pujol; segon, deu
mil pessetes, a Carme Cortada, i tercer, cinc
mil pessetes, a Adelita Domènech, i accès¬
sits a Joan Fortuño, Salvador Aznar i Gon-
zal Virgili.

Cançó lleugera: Primer premi, quinze mil
pessetes a Joana Grau; segon, deu mil pes¬
setes, a Francesc Pujol, i tercer, cinc mil pes¬
setes, a Adelita Domènech, i un accèssit a
Tomás Gispert.

Cançó lírica: Primer premi, quinze mil
pessetes, a Josep Tur; segon, deu mil pesse¬
tes, a Joan Fortuño, i tercer, cinc mil pesse¬
tes, a Pascual Orengo, i accèssits a Gonzal
Virgili, Josep Condor i Francesc Campillo.

Tots els actuants varen ser acompanyats
al piano pel mestre Bernat Gómez del
Campo.

El Jurat va concedir també un accèssit
al baríton badaloní Eduard Miró i al tenor
Joan Guix, perquè era el concursant de més
edat, vuitanta-un anys.

Hi hagué un final de festa, a càrrec de
la jove soprano Angels Damunt i del barí¬
ton Enric Sacristan, dues veus de la compa¬
nyia de sarsuela del mestre Damunt, que els
va acompanyar al piano.

Tot va ser presentat per Maria Dolors
Busquets, locutora de «Catalunya Ràdio»,
que va recitar un fragment de «La Florista
de les Rambles», i per Santiago Beltrán, del
Museu. • M.B.

91,4FM
El proper dilluns, dia 14 de març, de 19
a 20 h., i dins del programa «NO HAGAN
OLAS», de Juanjo Zambrano, entrevista en
directe amb el GRUP W0M'A2.

L'emissora de la costa
V 384 61 13 - 389 34 64
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Recomanada per REVISTA DE BADALONA:

«El Complot dels anells». Aquesta
nit, la pre-estrena a Badalona
Aquesta nit, a partir de dos quarts d'onze

es farà al cinema Picarol la pre-estrena mun¬
dial de la pel·lícula «El complot dels anells»,
una de les produccions més importants fe¬
tes a Catalunya, amb rodatge en Panavisión
(el primer a Barcelona) i en so Dolby Sté-
reo, que la situen en un alt nivell de qualitat
tècnica.

«El complot dels anells» és l'última
pel·lícula del director català Francesc Bell¬
munt, que la va rodar aquest estiu a Barce¬
lona. La temàtica de la pel·lícula gira entorn
a una història de política-ficció que passa a
l'estiu del 1992, en plena celebració dels Jocs
Olímpics de Barcelona.

Mike O'Brian, periodista nord-americà
de televisió, arriba a Barcelona com tants
d'altres a l'estiu del 92. La ciutat ja té lles¬
tos els preparatius per la celebració dels Jocs
Olímpics. La missió del periodista serà in-

Primera Setmana
Cultural andalusa

El Centre Cultural Andalús Nuestra Se¬
ñora de la Esperanza, de Badalona, va or¬
ganitzar del 28 de febrer al 3 del present mes
de març la Primera Setmana Cultural
andalusa.

L'èxit d'assistència ha estat total. En tots
els actes hi va haver molta participació, amb
un alt nivell d'organització. Cal destacar
també la bona presentació de Loli Cañadas.

Recordem que els actes d'aquesta prime¬
ra setmana cultural foren els següents: ober¬
tura i presentació de l'exposició poètica i pic¬
tòrica. Dia d'Andalusia, homenatge a Blas
Infante. Xerrada-col.loqui a càrrec del po¬
pular Crispin Martínez. Una gran festa pels
jubilats. Exposició de dibuixos infantils amb
temes d'Andalusia. 1 per finalitzar els actes
programats, varen lliurar-se els trofeus pre¬
vistos per aquesta setmana cultural. • PE¬
RE SORIANO

formar exclusivament de l'ambient esportiu.
Però ben aviat O'Brian estarà més interes¬
sat a desvetllar certs misteris que endevina
al voltant de la política, que no pas en l'es¬
port. Una noia, Muriel Basora, l'incita a
buscar les pistes d'un complot, que comen¬
ça amb un rapte fallit. La càmera del perio¬
dista ens passejarà pels estadis, el Parlament
i l'ambient que envolta els Jocs. Mike
O'Brian reflectirà les intrigues de Catalunya
i de la seva vida política. 1 quan decideix fer
públics els seus coneixements, hi arrisca la
vida.

El director, Francesc Bellmunt, va co¬
mençar la seva activitat professional l'any
1972 amb un seguit de curtmetratges. Ha
col·laborat en revistes d'humor i ha exercit
de crític, de poeta i de radiofonista, i actu-
lament prepara la seva primera novel·la. En¬
tre la seva filmografia, els títols més popu¬
lars han estat «L'orgia» (1978), «Salut i for¬
ça al canut» (1979), «La quinta del porro»
(1980) o «La ràdio folla» (1985).

A «El complot dels anells», per la qual
s'han necessitat un total de 3.520 figurants,
hi ha tingut una presència especial la nostra
ciutat, tant pel que fa a localització d'am¬
bients com en la participació de gent en el
rodatge des de la vessant tècnica fins la in¬
terpretativa. Des de REVISTA DE BADA¬
LONA recomanem la pre-estrena de la pel·lí¬
cula que s'exhibirà amb regularitat pels ca¬
nals comercials a partir de finals d'aquest
mes de març. • j.G.r.

Festa patronal del
Centre de Sant Josep

El Centre Parroquial de Sant Josep i el
Centre d'Esplai Aspirantat Sant Josep cele¬
bren enguany conjuntament la seva festa
patronal.

Dissabte, dia 13, a dos quarts de set de
la tarda, la Secció Dramàtica del Centre
«Arrels, Grup de Teatre», presentarà l'obra
«El barret de cascabells», original de Luigi
Pirandello, en versió catalana de Josep Ma¬
ria de Sagarra. La direcció anirà a càrrec de
Neus Viñas.

Dissabte, dia 19, a les set de la tarda, a
la parròquia de Sant Josep, se celebrarà
l'Eucaristia, presidida pel badaloní monse¬
nyor Daumal, bisbe emèrit de Barcelona.
Una hora més tard, al pavelló esportiu del
Centre, començarà un festival de patinatge
artístic, a càrrec de l'escola de patinatge del
Centre.

També el dia de Sant Josep, a dos quarts
d'una del migdia, la Cobla Badalona oferi¬
rà una audició de sardanes a la plaça del
Doctor Rifé. Durant el matí, l'esplai Aspi¬
rantat organitzarà jocs i concursos pels més
petits. Diumenge, a migdia, «Rialles» pre¬
sentarà l'animació de Noé Rivas, a la Pla¬
ça, i a les set de la tarda el rapsoda R. Mem-
brado oferirà un recital de poesia.

A més, les Festes patronals de Sant Jo¬
sep compten amb diverses activitats espor¬
tives de bàsquet, hoquei i escacs, a més de
les reservades als socis. • j.

Concurs de sevillanes
per parelles

El darrer cap de setmana, en el pub «The

rmit
BANYS - TERRASSA
Passeig Marítim, s/n.

BADALONA
V 389 49 20

La Umn
és rànima

a tiavés dds tens ulls

¡CinDA'LS!

€0

Crazy Fly», del barri de la Salut, va tenir lloc
l'anual concurs català de sevillanes per pa¬
relles. Van arribar a la final vint-i-cinc pa¬
relles d'arreu de Catalunya, i ho van posar
prou difícil al jurat, format per Enrique Bur¬
gos, «Curro», Rosa Anaya i Cristina
Naranjo.

El primer premi fou per la parella Sete
i Emilio, de Barcelona; el segon per Araceli
i Víctor, també de Barcelona i el tercer pre¬
mi per a la parellla Imma i Oscar, de Bada¬
lona. • P.S.

Restaurant CAN SORS
Qn podrà degustar els millors plats

de cuina catalana

Menjadors per convencions i de
negocis.

jRet(tautant Canòorsí
Mtdilsrrsnis. 5

Ttl.S6661S4 ALELLA

Tanquen ds dilluns

RESERVA DE TAULES
$i « SSSC1S4



DE RICHARD ATTBNÍBOROUGH,GANADOR DEL OSCAR POR LA DIRECCION DE GANDHI

UNIVERSAL PICIURES wDBfrtjii·iaucoaiMAIS1£ARCH

KEVIN KUNE • PENELOPEWILTON • DENZELWASHINGTON
BUAQJOUa fmOATTENBOROUGHXRYimOM"

Sïïsmir/ASKING FORTR()üBLF.DONALDVim)S«. GEORGE FENTON,^
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Pase película: 4-6'55-9'50
SALA DOTADA CON EQUIPO DE SONIDO STEREOFONICO

MAONASOUND

PARA FILMS REGISTRADOS EN OOlBY STERIO

Recomendada

mayores 13 años.
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CINE NUEVO
Teléfono 389 25 09

A partir del VIERNES, 11 de marzo 1988
7 Nominaciones de la Academia Cinematográfica Británica !
3 Nominaciones ai OSCAR !
Premio a ia mejor película del Festival de Berlín !
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Aquí la «Penya»

Gran marxa verd-i-negra a
Grenoble

Amb motiu de la final de la Recopa d'Europa de bàsquet, es produirà una gran marxa
de socis i seguidors del nostre club a la localitat francesa de Grenoble, per tai d'assistir
en directe a aquest important partit contra ei Liemotges, i aixi poder donar ei màxim suport
als Jugadors del primer equip.

Dimecres que ve, a les cinc de ia matinada, sortiran cap a Grenoble unes mil persones,
que ocuparan una vintena d'autocars. La tornada de ia caravana verd-i-negra està prevista
a partir de les onze de la nit del mateix dia, una vegada que s'hagi acabat ia final, esperem
que amb ei títol de ia Recopa d'Europa a ia butxaca.

D'altra banda, també sabem que més de quatre-centes persones es desplaçaran a Gre¬
noble en vehicles particulars, i que un gran nombre d'emigrants i treballadors espanyols
a França han soi.iicitat entrades per assistir al Palau dels Esports de Grenoble. A més, cal
tenir en compte que prop de cinc-centes persones més viatjaran en diversos mitjans de lo¬
comoció, com autocars amb lliteres, tren o avió.

Així, doncs, seran pràcticament dos mil els socis i seguidors de ia «Penya» que estaran
presents a Grenoble. Amb aquest important suport intentarem, entre tots, que s'equilibri
una mica l'ambient que, lògicament, ha d'estar majoritàriament ai costat de l'equip fran¬
cès, que no en va juga en ei seu país.

Pel que fa a l'estat físic dels jugadors, si no hi ha cap novetat d'aquí a dimecres —esperem
que no—, tots els components de la plantilla estaran disponibles per afrontar ia final, in¬
clòs Josep Maria Margal i, que ha estat reservat en els darrers partits, i que potser jugarà
Infiltrat, però ei nostre capità no podia estar absent d'un encontre de ia transcendència d'una
final europea.

Per últim, volem comentar que seran nombroses les personalitats polítiques i esporti¬
ves, catalanes i badalonines, que també seran presents a Grenoble. Seria llarg esmentar
tots els noms; potser només destacar que, a nivell local, s'hi traslladaran i'aicaide, Joan
Blanch, i els consellers Caries Segués, Pilar Cantero i Josep Herrero. Per part de ia Genera¬
litat hi viatjarà ei director general d'Esports, Josep Lluís Vilaseca, i per la Diputació ho fa¬
ran els diputats Prieto i Gallego.

Carta als socis i seguidors de la «Penya»
Abans de sortir cap a Grenoble, els socis i seguidors del Club Joventut que viatgin en

autocar rebran una carta que està signada pel president de l'entitat. Lluís Conesa; per i'en-
tranador, Alfred Juibe, i pel capità de l'equip, Josep Maria Margail. Ei text íntegre de ia car¬
ta és ei següent:

Benvolgut amic: >

Ja enfilem el camí cap a Grenoble, portats pel nostre amor a la «Penya» i amb l'ànim,
tots, d'aconseguir una victòria que ens atorgaria el segon títol continental en la tiistòria
del Club Joventut Badalona.

Tots, socis, jugadors, tècnics i directius, somniem, ja fa temps, primer en arribar a la
tinal i, ara, perquè poguem tornar a Badalona amb la Recopa d'Europa. I a fe que podem
aconseguir-ho, jugant amb el coratge i el cervell de sempre i animant l'equip amb i'entu-
siasme i la fe que ha distingit tota la vida els afeccionats del primer ciub de basquetbol
del nostre país.

Per això, els qui des d'un lloc o altre som responsables de la marxa del Club Joventut
Badalona, us agraïm l'esforç que feu en anar a la gran final i el suport que donareu a l'equip,tot pregant-vos que sigueu fidels a l'esperit que sempre ha distingit els seguidors de la «Pe¬
nya»; esport i civisme. Volem triomfar a la pista, però volem també que la primera victòria
sigui la de donar testimoniatge a la població de Grenoble duran la vostra estada i al Palau
animant l'equip, de la nostra categoria com a ciutadans. Passi el que passi —i volem que
passi el millor— tornarem a Badalona amb la cara ben alta, i tant de bol, amb la Copa, peroterir-la a la nostra ciutat i a tots els basquetbolistes de Catalunya.

Amb aquest esperit, amb aquest ànim, ens trobarem a Grenoble.
Gràcies pel vostre ajut i la vostra comprensió. Rebeu una cordial encaixada. • Lluís Co-

nesa, president; Alfred Juibe, entrenador, i Josep Maria Margail, capità.

Resultats 1 encistelíadors
de l'última jornada

Júnior
La Salle, 45 - Ram Joventut, 122: Ruf (18), Me¬
dianero (18), Jofresa (12), Rosa (12), Pardo
(26), Benítez (6), Solé (2), Parra (8), Ceijas (4),
Morales (9) i López (9).

Juvenil
La Salle, 56 - Ram Joventut «A», 87: Rafel (6),
Morales (30), Bellavista (8), Colomé (5), Re-
mon (10), Coca (2), Ricard (2), Seijas (7), Pa¬
lacios (6) i Ferran (11).
Ram Joventut «B», 60 - E.B. Manresa, 54: Be¬
nito (9), Raimon, Soy (15), Cerdeira, Calata-
yud, Serrano, Pons (10), Zueco (11), Torrabies
05), Morales, Alonso i Griñó.

Infantil
Ram Joventut,, 91 - Cultural, 34: Cavaller (8),
Cabrera (18), Plana (8), Espiga (6), Pérez (3),
Lleal, Castiilo (9), Anisa, Arias (9), Alvarez (2),
Cano (16) i García (12).

Aleví
E.B.C. Joventut «B», 55 - C.E. Mireia, 28: Se¬
rra (2), Andreo (4), Rotger (6), Novell (2), Sala¬
drigas (6), Serrano, Martínez (6), Gatell (4), Ma¬
riscal (6), Alvarez (4), Domènech (15) i Arias.

Pre-infantil
Ram Joventut «A», 46 - Bosco Horta, 24:
Camps (14), De los Aires (1), Perich (2), Ta¬
rradas (4), Sanmartín (9), García (6), González
(2), Sanoguera (4) i Asensio (4).
Cadet
Pere delera, 43- Ram Joventut «B», 115: Vi¬
laró (25), Medina (6), Cano (10), D. Cespedo-
sa(10), Fernández (15), Gutiérrez (5), Díez (10),
M. Cespedosa (13), Gil (16), Rasero (5) i Lleal.
Ram Joventut «A», 75 - F.C. Barcelona, 80:
Cantarero (7), Fiol, Llorens (10), Barnich (23),
Pardo (8), Oms (2), Nofuentes (4), Polo (6), Bal¬
cells (3), Hervàs (3), Morales (9) i Guillarte.

Benjamí
Asunción, 26 - E.B.C. Joventut, 59: Cavaller
(2), Rovira (4), Solà (16), Rodríguez (6), Martí¬
nez (8), Hurtado (8), Domènech (5), Espelt (4)
i Cuevas (8).
Mini

Ram Joventut, 59 - DOSA, 51: Pera (2), Torres
(8), Tobías, López (5), Maserico, Puyo (6), Vi¬
ves (5), Tugas (10), Espelt (21), Infantes, Ut-
set (2) i Bou.

Sénior femení
C. Joventut, 81: Romero (4), Elorz, Ferré (45),
Tisaire (8), Casellas (2), Cadenas (9), Reyes,
Riba (2), Sota (11), Prats, Liñán i González.
Juvenil femení
C. Joventut, 59 SEDIS, 43.
Cadet femení
Daltex, 31 - C. Joventut, 77: Zamorano (8), Do¬
mènech (13), Rico (9), López (15), Martínez (4),
Baldrís (12), Rosa (14) i Altimira (2).

fINTURA DECORATIVA I PUBLICITARIA

Oficina:
Lleó, 17,
Tels. 384 11 05 - 384 13 37

PINTURAS^

A.3B±^
ESTUCATS, MOQUETES I OBRES
RESTAURACIÓ OE FAÇANES

Kxposíció i venda: Av/. Marti Pajol, 141-143
Tclf: 384 11 «5 - BADALONA
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Resum d'un any esportiu

Setembre: El Joventut, bi-campió
de la Lliga Catalana

Per segon any consecutiu el Joventut as¬
solí el títol de campió de la Lliga Catalana.
En aquesta darrera edició s'estrenà una no¬
va modalitat de joc, destriant els sis equips
participants (Joventut, TDK I Grup IFA, per
un cantó, I Barcelona, Cacaoiat I Valvl, per
l'altre) en dos grups I en una seu fixa: el Pa¬
lau d'Esports de Montjuïc, a Barcelona.

Com dèiem, la Penya, que l'any anterior,
a Granollers', havia trencat l'hegemonia del
Barça en aquesta competició, tornà a Inscriu¬
re el seu nom en el palmarès de la Lliga en
doblegar al Barcelona per 90-82. Tot I les bai¬
xes de Montero I de Morales, els verd-l-
negres es mostraren superiors als barcelo¬
nistes, que velen com una de les seves mi¬
llors armes, el llançament triple, se'ls esta¬
va girant d'esquena. Els jugadors d'Alto no¬
més anotaren una cistella des de més enllà
de la línia de 6.25 en... dinou Intents! EpI II
(0 de 7) fou un clar exponent de la Impotèn¬
cia blau-grana. En canvi en les files badalo¬
nines Reginald Johnson brillà amb llum prò¬

pia, anotant 34 punts amb una Increïble sè¬
rie de 14/17, la qual cosa II valgué ser desig¬
nat millor jugador.

En la fase de classificació els de Julbe
venceren al Grup IFA per 110-771 al TDK Man¬
resa per 114-105, malgrat els 50 punts fets
per Keneth Simpson.

Abans de jugar-se la Lliga Catalana la
Penya havia aconseguit d'Imposar-se en el
«Ciudad de Guadalajara», al vèncer a l'Estu¬
diantes (92-89) I al CAI (87-62).

El «IV Torneig Ciutat de Badalona» anà
a parar a mans del TSKA de Moscou, vence¬
dor amb tota justícia d'un desdibuixat Joven¬
tut, per 94-111. Els soviètics bombardejaren
l'anella local amb llançaments de tres punts
(11/23), mentre que els badalonins només
n'aconseguiren quatre. Malgrat tot, Johnson
(25 punts) s'apuntà el títol de màxim encls-
telladors, Merlweather el de millor reboteja-
dor I Tarakanov el de millor jugador.

La Penya solventà la primera eliminatò¬
ria de la Copa del Príncep d'Astúries gua¬

nyant per partida doble al Bancobao: 82-107
a Collado Villalba I 106-84 a casa nostra.

La «II Copa Badalona» tornà a ser gua¬
nyada pel Sant Josep, que s'imposà a la fi¬
nal a l'Ademar per 75-56. Martínez (20) punts
i Cabrerizo (18), per part parroquial, i Mateu
(17) I Soler (11), per part marista, foren els mà¬
xims encistelladors del matx.

El Dosa es féu amb el tercer lloc al vèn¬
cer al TItus per 87-84,1 cinquè fou La Moral,
que derrotà al Círcol Catòlic per 72-69.

En la jornada inaugural de Lliga el Joven¬
tut aconseguí els primers positius, encara
que d'una forma bastant ajustada. El despla¬
çament a Osca es saldà amb triomf verd-l-
negre per 90-96, amb Vlllacampa (26 punts)
com a home més destacat del conjunt
visitant.

També Sant Josep I Farggl Montgat en¬
cetaren el campionat amb èxit. Aquells ven¬
ceren a l'Inter Tir (75-84) I aquests al Cope-
barna (91-113). L'Ademar no tingué tanta sort
en el debut; sucum,bí davant del CIrsa per
65-70.

Velasco no vol ser un home de
palla

Després que el CF Badalona anunciés la
renúncia de Josep Núñez al frot de l'equip,
era presentat Sebastián Velasco com a «mis¬
ter» badalonista. L'equip demostrà el seu po¬
der guanyant a la primera jornada, en el ter¬
reny del Gavà, per 2-5.

Aviat, però, començaren els problemes
en l'entitat escapulada. Velasco reconeix que
no vol ser un home de palla I que no accep¬
tarà d'asseure's a la banqueta perquè sigui
Rafa Granero qui faci I desfaci, al seu gust.

La Directiva surt al pas I diu que confia
plenament en ell (2-0 al Granollers), I més tard
és el propi Velasco qui, des de les pàgines
de REVISTA DE BADALONA, declara el se¬
güent: «Em vaig precipitar, tal volta motivat
pels comentaris que m'arribaven de tot arreu,
en el sentit que el Badalona només buscava
un carnet, no un entrenador, perquè en Gra¬
nero ho feia tot. I jo en aquells moments així
ho vaig creure. No volia ser un home de
palla».

En la tercera jornada arribà la primera
desfeta: Sant Andreu-Badalona (2-1). El nos¬
tre company Pere Soriano va titular la cròni¬
ca fent al.lusió directa al senyor Mariné Ca¬
ballero: «L'àrbitre va decidir».

Mastergas, concessionari Opel a la nos¬
tra ciutat, es convertia aleshores en el primer
espónsordel CF Badalona al llarg dels seus
vultanta-cinc anys d'hIstòrIa.
Campionat d'Espanya de Patí a Veia

Des del dia 5 al dia 11 de setembre tin¬
gué lloc, en aigües de Puerto SherrI, a la ba¬
dia de Cadis, el XXXIV Campionat d'Espanya
de Patí a Vela. Jordi Vidal obtingué la terce¬
ra plaça, Lluis Bertran la dotzena i Carles
Crespo la setzena. Tots tres pertanyen al C
Badalona. • JOSEP-ANTON COVES

• «Chequeos»
Gabinet • Electrocardiogrames
íÍG • Anàlisis clíniques

X^CARDIOLOGIA • Hipertensió arterial
Dra. M® JOSEFA LUNAS MIRO • Concert amb mútues
Oos de Maig, 53-55 BADALONA Tel. 384 22 25

• Liquidació existència
• 2® fase :

• Encara preus '
MÉS REBAIXATS a J

m¡mm
C/ Templo. 26

El proper diumenge, dia 13 de març

LLIBRERIA LLUCIÀ

compleix 23 anys de l'obertura del seu establiment. Per
tal motiu agraeix públicament a tots els seus clients la
seva bona acollida.

Canonge Baranera, 13

TERAL
Si tiene Vd. problemas con el alcohol,
acuda a la Agrupación Alcohólicos de
Badalona, del Centro Parroquial de

San José.
Martes y viernes de 8 a 9 tarde.^
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Lliga de Bàsquet (Sèrie A-1)

Cajacanàries - Ram Joventut

La plantilla del Cajacanàries
4 Ricky Winslow 2'03 ala-pivot
5 Salvador Díez 1'92 base
7 Carmelo Cabrera r84 base
8 J.M. Marrero 1'99 pivot
9 Germán González 1'90 escolta
10 Ken Perry 2'06 pivot
11 Oscar Peña r95 escolta
13 Manuel De las Casas 2'01 ala-pivot
15 Santiago García 1*96 ala-pivot

Entrenador: J.C. Hernández Rizo

Aquest cap de setmana el Ram Joventut
visita la pista del Cajacanàries, en el darrer
partit de Lliga abans de la gran final de la Re-
copa d'Europa a Grenoble. Els dos punts en
disputa només tenen importància, per la «Pe¬
nya» de cara a la classificació, ja que el con¬
junt de La Laguna no té cap mena de possi¬
bilitat d'accedir a alguna de les quatre pri¬
meres places de la sèrie A-1.

En canvi, pels badalonins, guanyar
aquest partit suposaria assegurar-se pràcti¬
cament la tercera posició, en espera de les
darreres jornades, en les quals s'han de pro¬
duir els enfrontaments entre els tres equips
favorits de la competició. De tota manera,
ben segur que el pensament dels jugadors
verd-i-negres estarà també posat una mica

en la final de dimecres que ve, malgrat la
mentalització que suposem els haurà tractat
d'inculcar Alfred Julbe.

Aquesta circumstància pot fer relaxar una
mica els badalonins en aquest partit enfront
del Cajacanàries, però, tot i així, el Ram Jo¬
ventut es presenta com a gran favorit per ob¬
tenir els dos punts en disputa. Els canaris
ja han fet prou col.locant-se en la sèrie A-1
i, a més, els dos nous americans no han po¬
gut fer obligar els bons jugadors, encara que
de difícil caràcter, Phillips i Harper. Així,
doncs, cal esperar que el Ram Joventut acon¬
segueixi una nova victòria, que també servi¬
ria per anar aGrenoble amb la moral pels nú¬
vols, i això també és un factor psicològic im¬
portant en una final europea que es juga a
partit únic. • A.C.

Amb motiu de la final de la
Récopa

Suplement extraordinari
I pòster de la «Penya» a
REVISTA DE BADALONA

El departament de publicitat I la re¬
dacció esportiva de REVISTA DE BADA¬
LONA estan preparant la confecció d'un
suplement extraordinari dedícala la final
de la Recopa d'Europa de bàsquet que el
Ram Joventut disputarà el proper dia 16
a la localitat francesa de Grenoble.

La crònica del partit, les opinions dels
protagonistes, comentaris diversos i un
acurat reportatge gràfic de la final, seran
recollits en aquest ampli I complet suple¬
ment que es lliurarà, de forma gratuïta,
amb l'edlcló de divendres dia 18 de març,
juntament amb un pòster a tot color de
la plantilla del primer equip del Ram Jo¬
ventut, on hi haurà totes les dades corres¬

ponents als encontres que ha disputat la
«Penya» en la Recopa d'Europa.

Lògicament, ara només falta que tam¬
bé acompanyi l'èxit esportiu a Grenoble,
perquè la festa pugui ser completa. De
moment, el nostre periòdic ja ha contri¬
buït, en la mesura de les seves possibili¬
tats, a crear un bon ambient verd-i-negre,
de cara a aquesta Important final europea.
Caldrà que els jugadors de la «Penya» tin¬
guin una nit Inspirada per tal que la fes¬
ta sigui rodona. Tots, amb el Ram Joven¬
tut, serem... a Grenoble!

Finalitza ía primera fase de la Lliga amb diferent sort
pels «nostres»

El Sant Josep, un altre cop entre
els millors de Segona
Ademar, a salvar la categoria i el Farggi, a consolar-se

Com dèiem en la darrera edició de REVIS¬
TA DE BADALONA, el Sant Josep no va fa¬
llar davant del Grup Barna —segons Juan
Llaneza, l'entrenador parroquial, els seus ho¬
mes van fer el millor partit de la temporada—
i es va classificar, junt amb el Patronat, el
Caixa Sabadell i l'Sfèric per disputar la su-
perlliga. Primer s'enfrontaran aquests qua¬
tre equips en una lligueta, en la qual són và¬
lids els resultats assolits entre ells en la pri¬
mera fase. Així, el Sant Josep ja no s'haurà
de tornar a enfrontar al Patronat i sí que ho
farà davant dels dos equips vallesans.

Els del Centre segueixen la marxa triun¬
fal de la temporada anterior... amb uns juga-
dornous (només segueixen Costa i «Metra¬
lleta» Zudaire respecte a la plantilla de l'exer¬
cici 1986/87) i un entrenador arribat d'Astú-
•"les. Ni l'hepatitis de Martínez ni les lesions
tfe Rovira i Bestard minvaren el potencial del
Sant Josep.

La victòria assolida a la pista del Farggi
(73-79) fou clau per començar a marcar dis¬
tàncies en un subgrup igualadíssim, en el
qual el desinflament de Cirsa i La Glòria re¬
duí el ventall d'aspirants a la classificació per
a la «D-1», a només tres equips: Sant Josep,
Patronat i Farggi.

Als montgatins els pesà com una llosa
haver perdut amb el Sant Josep, tant a casa
com a fora. Jugador per jugador ningú no pot
negar que la plantilla vermellosa és superior
a la parroquial, però en ambdues confronta¬
cions quedà palès que el bàsquet és un joc
col.lectiu i el bloc dels badalonins fou supe¬
rior a les individualitats del Farggi.

On també perderen part de les seves as¬
piracions fou a Calella. Davant d'un conjunt
disminuït per les absències de Resell i Puig-
derrajols, el Montgat no va saber imposar-se
en un matx que a la fi resultà vital per no po¬
der accedir a la «sèrie bona» del campionat.

El Farggi acabà empatat a punts amb el Sant
Josep i el Patronat, però per pitjors resultats
en la lligueta particular entre els tres impli¬
cats, es quedà despenjat.

L'Ademar haurà de lluitar per mantenir la
categoria. La darrera posició assolida pels
maristes revela la feblesa d'un planter cas¬
tigat per les lesions.

Ni la substitució de Salva Cortés per Jor¬
di Xicart serví per allunyar el fantasma de les
lesions. Moltes baixes, algunes de gran pes
específic com la del pivot Bartolí, minaren
la moral dels integrants de l'Ademar. A més,
com dèiem, el factor sort mai no acompanyà
l'equip vermellós, amb moltes derrotes per
uns marges molt ajustats. Entre aquestes pe¬
tites desfetes, destaquen les dues amb el
campió del subgrup, el Sant Josep, per dos
punts a La Plana i després de jugar-se dues
pròrrogues, i per tres punts en el pavelló del
líder. • JOSEP-ANTON COVES

dP JUSTÍCIA ¡ PAU

Rivadeneyra, 6,10®
08002 - Barcelona
Tel. 3176177
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El partit de diumenge

Badalona - Lloret
Aquest diumenge es jugarà un partit molt

interessant, en el camp de l'avinguda de Na¬
varra, entre el Badalona i el Lloret, equip
aquest, que busca una millor classificació.
L'equip gironí sembla que li té presa la mi¬
da a l'equip badaloní; recordem que el partit
d'anada va finalitzar amb la clara victòria del
Lloret per 3-1. El partit hia despertat força ex¬
pectació, tot i que, d'antuvi, pot esperar-se
una victòria de l'equip badaloní, si tenim en

compta la qualitat de la seva plantilla, molt
superior davant de la del seu rival, el Lloret.

Cal recordar també que l'equip badaloní
té seriosos problemes, doncs alguns dels
seus jugadors titulars tenen «plaça d'infer¬
meria», un problema que no té el seu rival.

L'entrenador del Badalona, Sebastián Ve¬
lasco ens va dir, però, que tot i les baixes es¬
pera guanyar bé al Lloret. • P. SORIANO

Camp Avinguda de Navarra

Diumenge, 13 de març, a les 5 tarda

BADALONA - LLORET

Propera jornada 13-3-88

Primera Categoria
Regional
Grup segon
Aguila - Mataró
Bufalà - Verneda
Llefià - Singuerlín
Obreros - Pomar
O. Garriga - E. Salut

Segona Categoria
Regional
Grup X
Los Pancfios - La Mina
Gros - Tiana
Los Amigos - Artiguenc
Cordobés - Bruc
Sant Roc - Penya Morera
Sistrells - Catalana
Besonense - Lloreda

orqui /eruci/,/.Q.

Les ofrece los servicios de: •Construcción de torres y naves indus¬
triales •Reformas de locales, viviendas, etc. •Decoración e interioris¬
me •Financiación propia Tels. 388 38 12 - 388 35 50 - 383 91 11

Dr. B. Gallardo Algueró
Metge oftalmòleg

Mestre Nicolau, 17 - Tel. 389 40 66
.(al costat de rAmbulatori)

Perteneixent al quadre mèdic de
Previasa - Sánitas - Adeslas -

España Vitalicia - España S.A. - Asisa -
Assistència Sanitària Col.legial

Tennis

Comença l'ATP
Aquest matí fia començat, a les instal·la¬

cions del Tennis Club Badalona, una nova

edició dels campionats internacionals de
tennis, més coneguts com a ATP. La fase
prèvia acabarà diumenge, i dilluns comença¬
rà la fase final, la qual s'allargarà fins el dia
20. La participació compta amb represen¬
tants de dinou països, que al llarg d'aques¬
ta setmana fian anat arribant a la nostra ciu¬

tat per començar els entrenaments. A més
dels pròpiaments ibèrics, els italians tenen
setanta jugadors a les fases prèvia i final, se¬
guits dels alemanys, amb quaranta-cinc; els
francesos, amb vint-i-cinc; els suecs i els bri¬
tànics, amb quinze; els tiolandesos, amb dot¬
ze i els belgues i els austríacs, amb vuit. La
resta va dels cinc jugadors argentins als re¬
presentants individuals de Noruega, Portu¬
gal, Colòmbia o Austràlia, passant pels qua¬
tre jugadors nipons, els tres ianquis i els tres
fiel.lènics, o els dos xilens i els dos finesos.

Les previsions davant d'aquesta allau de
jugadors no poden ser massa precises, en¬
cara que de la representació de casa, David
de Miguel, sigui una bona oportunitat... •
J.M.G.

Excursions en bicicleta
Per aquest diumenge, el Club Ciclista Bé-

tulo fia organitzat una excursió en bicicleta
a Hostalric. Es passarà per Mataró, Calella,
Tordera i Hostalric. La tornada, s'efectuarà

per Sant Celoni, La Roca i Sant Fost. El to¬
tal de quilòmetres a recórrer serà de cent
vint-i-cinc. Es sortirà a les set del matí.

Pel que fa als novells, per aquest diumen¬
ge s'ha organitzat una excursió en bicicleta
a Lliçà de Vall. Es sortirà a dos quarts de nou
i s'efectuaran un total de cinquanta quilò¬
metres.

Apertura de bisutería y artículos
de regalo, todos importados, al
mejor precio y con la mejor

calidad.
Al hacer su primera compra,

obtendrá un obsequio.

Lleó, 39 - Tel. 389 26 21

Ponent, 94 • Av. Marqués de Montroig/Joaquín Ruyra • Badalona • Tel. 387 84 12 Crf
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La N.B.A. al dia
La competició arriba al darrer terç de la

«Regular Season» i sembla cada cop més que
l'actual campió no ha trobat encara enemic
capaç d'aturar la seva marxa triomfal. Coin¬
cidint amb una setmana nefasta pel seu gran
rival de Boston, els Lakers van cedir únlca-
meijt a Seattle, una pista que no se II ha do¬
nat gens bé aquesta temporada, com ja vam
Informar la darrera setmana. Els Celtics van

ser humiliats a docimlll pels Nets, que acon¬

seguien així la seva segona victòria a fora en
el que portem de temporada. Posteriorment
van apallissar els Clippers I els Cavs, però
segueixen molt fluixos fora de casa.

Gran triomf dels Knicks enfront els Sixers
per 110-108, després d'una pròrroga. L'equip
de Pitino s'està mostrant Intractable al Ma¬
dison Square Garden, on abans d'ahir es va
desfer dels Bulls amb relativa facilitat, grà¬
cies a la fenomenal actuació del seu «rookle»
Mark Jackson, que va aconseguir 33 punts.
Com ja és habitual, Jordan va ser l'estrella
de l'equlp de XIcago, amb 38 punts.

Washington Bullets ha obtingut cinc vic¬
tòries I cap derrota en els darrers set dies.
La gran actuació enfront d'un dels més se¬

riosos aspirants al títol, els Pistons, els ha
donat la moral que necessitaven. Amb Mo¬
ses Malone, Jeff Malone, Bernard King, Ma-
nute Bol I TIrone Bogues, aquest equip pot
aspirar a molt.

Les victòries de Milwaukee a l'Omnl
d'Atlanta I la dels Lakers a Dallas, reafirmen
la fenomenal forma per la qual passen amb¬
dós conjunts. Els Bucks ja són els quarts de
la Conferència Est I amenacen clarament als
Hawks. L'equlp de Pat Rlley no es va acon¬
tentar amb guanyar a Dallas I, el dia següent
ho va fer a l'Spectrum de Filadèlfia per un
just 104-110. Magic Johnson va aconseguir
el seu novè «triple doble», a l'obtenir 22
punts, 11 rebots I 17 assistències.

El substitut de Bill Russell als Kings va
debutar amb triomf per 116-114 contra els
Nuggets de Denver.

Utah Jazz va completar una setmana
triomfal guanyant el Nets per 105-81, amb
una gran actuació tant del seu líder Karl Ma¬
lone com del base John Stockton, que llde-
ra la classificació d'assistència per davant
de tot un «MagIc» Johnson.

Els resultats més Importants que s'han
donat entre els dies 4110 d'aquest mes han
estat:

Boston Celtics-New Jersey Nets, 101-117;
XIcago Bulls-Flladelfla, 97-93; Dallas
Mavericks-Houston Rockets, 118-100; Was¬
hington Bullets-Detrolt Pistons, 101-97;
Atlanta Hawks-Mllwaukee Buks, 101-104; Da¬
llas Mavericks-Los Angeles Lakers, 97-108;
Detroit Pistons-Milwaukee Bucks, 109-99;
Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers,
104-110; New York KnIcks-XIcago Bulls,
110-98 I Sacramento Kings-Denver Nuggets,
116-114.

I així van les classificacions:
CONFERÈNCIA EST: Divisió Atiàntic:

Boston (41 victòries, 19 derrotes); Washing¬
ton (25-32); New York (25-33); Filadèlfia (24-35)
I New Jersey (15-43). Divisió Centrai: Detroit
(38-19); Atlanta (35-22); Milwaukee (31-25); XI¬
cago (33-26); Indiana (29-29) I Cleveland
(28-31).

CONFERÈNCIA OEST: Divisió Mig-oest:
Dallas (40-18); Denver (35-22), Houston (34-23);
Utah (31-26); San Antonio (22-32) I Sacramen¬
to (18-41). Divisió Pacific: L.A. Lakers (48-10);
Portland (35-12); Seattle (30-28); Phoenix
(17-40); Golden State (14-41) I L.A. Clippers
(12-44). • SERGi ViLLAGRASA

0€ 3/iO/ÍLOf^^

AMIC ESPORTISTA: Si estàs federat, si participes amb l'esport escolar,
si a les hores de lleure fas esDort. RECORDA

eenire de iraumalologia i orlopèdía
Dr. JAUME PERRAMON

carrer Enric Boi r.js, 1 A
Tci. 384 18 1 1

BADALONA

Hoiori. Dt? 8 a 2? homs

Dissabtes, de 9 a 20 hon.s

Centre integrat a la xarxa de serveis assistenciais de la "MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA'

OFERTES I DEMANDES

Els anuncis per aquesta
secció es reben en les

nostres oficines.
Canonge Baranera, 64. lr.

DE 9 A 1 DEL MATf
i en agències de publicitat.

Tarifa per mòduls de
35 X 60 mm. mínim.
Consulti pel telèfon

389 41 58
el nostre servei

i les seves condicions

Falta persona
Amb carnet de conduir per autovenda,

del ram alimentació.
Interessats escriure a la ref.

n" 10.001 de REVISTA DE BÁDALONA

Se necesita
chica de servicio en Badalona

Telf. 384 39 34

Importante empresa constructora de máquinas herramientas, precisa
SECRETARIA

Para trabajos varios de oficina y correspondencia comercial.
Imprescindible idiomas inglés y francés hablado y escrito.
Interesadas escribir a mano, indicando pretenciones económicas y detallando

experiencia al Apartado 104 El Masnou.
Se garantiza máxima discreción.

INSTITUTO NAOONAL
DE EMPLEO

I.N.E.M.

Ofldnas de Empleo de csta .ciaddd:
c/. Galileo. 2 bis y c/. Layetania, 22

I.N.E.M. recuerda la obligatoriedad
de las empresas que anuncian sus
puestos de trabajó de atender a los
trabajadores enviados por las Ofici¬
nas de Empleo, así como de comuni¬
car y efectuar la tramitación corres¬
pondiente ante éstas, relativa a las
personas contratadas cualesquiera
que estas fuesen.

S'ofereix
neia, per cuidar nens als matins. Amb

experiència. Tel. 397 68 59
(nits a partir de les 10)
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1 metge i 1 A.T.S.
Gabinet de medicina esportiva

Es demana:

—Titulació professional.
—En atur.

—Experiència.
—Residència a Badalona.
—Especialista o en formació especialitat esportiva.
—Curriculum vitae.

S'ofereix:
—Contracte de 6 mesos

—Mitja jornada.
Interessats posar-se en contacte al Tel. 384 25 08 abans del dia 18-03-88.

Pomar industrial
venta de naves industriales.
Fincas Bellavista: 389 33 66

Se precisan matriceros
Empresa matriceria ubicada en Badalona precisa

ajustadores matriceros
Tel. 383 61 11 de 9 a 11 horas

Taller de construcció de

maquinària especial,

NECESSITA

ajustadors amb
experiència.

No importa edat.

Tel. 395 35 53

importante empresa constructora de máquinas
herramientas precisa

DELINEANTE
El perfil idóneo se situa entré los 25 y 35 años.
Realizará principalmente planos de ante-proyectos para el departamento
de ventas, por lo que se requiere una perfecta rotulación y pulcritud
en el dibujo.
Se valorarán títulos académicos, idiomas y experiencia en delineación
de utilajes y componentes de máquinas.
Interesados escribir a mano indicando pretensiones económicas y
detallando fiistorial profesional al Apartado n° 104 de Masnou.
Se garantiza una máxima discreción. _

Vendemos
En zona tranquila de Badalona,
lindando con amplia zona verde,
con acceso y salida directa a la

autopista de la costa,
SEIS CASAS ÜNIFAMILIARES

(planta baja), con patio, garage o
local; (r planta), gran cocina,
comedor-salón y aseo; (planta
2'), 4 dormitorios y baño y 3',

gran terraza.
Tels. 692 20 33 - 691 03 56

Fincas Badalona
Layotania 11 - Tel. 384 00 00

Independència, dúplex 160 m^ + 90
terraza, 11.500.000

M. Nicolau, ático lujo, 3 hab.,
2 baños, terraza, 10.000.000
Montgat, 3 bab., baño-aseo,

6.700.000
Plaza Trafalgar, entresuelo comercial,

180 m^ 7.500.000
Local c/ Wlfredo, 120 m^ en traspaso.
Restaurante-Marisquerla, zona Lleflà
venta local e Instalaciones 7.000.000
Alfonso XII, local 200 m^ alquiler

60.000

Pisos en venda
de 3 I 4 fiabifacions. bany i
«aseo» Acabats de qualitat

Entrada des de 950 000 pessetes
Eduard "Marquina. 29 31 Can

Lladó - Zona Sant Jordi
Tel 399 79 56 Obra Visites de
10 a 6 tarda. Tel 211 20 02,

oficines
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G. VERA
Fotógrafo

• Reportajes gráficos

• Bodas - Bartquetes

Especialidad en fofos infantiles

Aribau. 17 • telf. 387 52 48
Artigas

Gràcies a

l'Esperit Sant
J.G.T.R.

Gràcies a

l'Esperit Sant
J. LI.

Curaciones / Tarot

Por imposición de manos (energía)
VICTOR y PAULA

Visita los martes, miércoles y jueves
de 4 a 7 tarde.^ Calle Coll y Pujol,
103. Badalona. Tel. 399 14 70
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Aplec d'anècdotes
Em plau referir de tard en tard als lectors de REVISTA DE BADALONA les anècdotes

qne per ml són curioses; si més no, divertides. En el curs de les meves lectures, sempre
em passa el mateix, vaig fent recull d'anècdotes de tots colors. N'he aplegat tantes... Sigui
com sigui, i objectivament parlant, us diré que sento forta inclinació per ies anècdotes.
I sabeu per què? Doncs des que el món és món, l'anècdota és la sal i el pebre de la vida.
Ara només en referiré unes quantes:

Cap allà l'any 1937 succeí l'anècdota gro¬
tesca a una oficina de reclutament. El secre¬
tari que prenia notes d'uns milicians per allis¬
tar, va preguntar al jove, primer de la llar¬
ga cua:

—A veure, domicili?
—Sant Andreu —contestà el futur

milicià.
—Home —advertí el secretari—, ja no

bi ba sants, ara es diu Andreu a seques. Apa,
vinga, un altre.

Es presentà un xicot escardalenc, amb el
cap petitn uns ulls tèrbols.

—On viviu? —preguntà el secretari.
—Sant Martí—respongué tímidament.
—Mireu, jove: ja be dit que ara no bi ba

sants ni santes; s'ba de dir Martí a seques.
Que passi el següent. On teniu el domicili?

—No el puc dir —digué tot envermellint-
.se una mica com un alumne davant del
mestre.

—Com que no es pot dir? —increpà amb
veu forta i impertinent, vermell com un
bitxo—. Digueu d'una vegada: on viviu?

En realitat, el jove vivia a Sants.

* * *

Quan s'estrenà a Barcelona «La Mante-
ria>>, la sarsuela de Jacinto Guerrero, l'Ama¬
deu Vives i en Guerrero es trobaven molt so¬

vint al Cafè del Tívoli. Una tarda el mestre
Vives li preguntà:

—Guerrero, com va la cosa?
—Quina cosa, mestre? —inquirí el mú¬

sic madrileny.
—Això tan dolent i que es fa tant —

digué, rient per sota el nas, en Vives.
—Tot el que faig —replicà en Guerrero,

enfurismat— bo be après de vostè, mestre—.
1 li llançà una mirada francament hostil.

—La part bona, sí —objectà el mestre
Vives— Però el que és dolent és tot teu.

* * *

Amadeu Vives caminava recolzant-se en

un bastó, amb gran dificultat. Cal remarcar
que el seu estat físic era la conseqüència
d'una caiguda lamentable. Veureu com va
anar la cosa: En certa ocasió, en Vives s'hos¬
tatjava en una casa de dispeses de Màlaga.
Una nit, mentre dormia plàcidament, uns
veïns vociferaren desesperadament: —

Fuego, fuego...
Els crits desesperats despertaren el mes¬

tre, que es posà nerviós i esverat; es tornà
groc com la cera. Llavors, sense més ni més,
es precipità del balcó al carrer. De la sobta¬
da caiguda en quedà molt mal parat per les
cames. En realitat, hi havia hagut un incen-
ci, però el foc no afectava pas la casa de di.s-
peses en la qual dormia l'Amàdeu Vives.
Aquell incendi s'havia produït a unes quan¬
tes passes d'un altre carrer.

* * *

Anys enrera, els primers taxis que pres¬
taren servei a la nostra ciutat tenien el punt
de parada al peu de l'estació, cantonada al
carrer de Sant Isidre. Entre els taxistes exis¬
tia certa competència professional. Un ta¬
xista treballava més que els altres perquè te-
nie encastat el parabrisa aquell cartell: —
No se cobran las maletas.

Una tarda, un home que acabava d'arri¬
bar amb el tren, traginava dues grosses ma¬
letes. Tot seguit les carregà en el taxi del car¬
tell i seguidament digué al taxista, amb una
serietat i una barra impressionant: —Pórten¬
les a la porteria de Can Mercader; jo bi vaig
caminant.

* * *

El 1918, a Barcelona, va morir un ban¬
quer solter, home molt conegut per la seva
manera de procedir en les qüestions morals
i també per la manca més absoluta d'escrú¬
pols. Malgrat el seu cinisme, era gran pro¬
tector de jovenetes pobres, sobretot les més
agraciades; opressor de pobres i gran esti-
racordetes dels desgraciats. En Rafael Ma-
ragas «Maraguetes» i en Francesc Pujols
anaren a l'enterrament i acompanyaren el di¬
funt fins el cementiri de Montjuïc. El cape¬
llà de la família pronuncià quatre paraules
molt emotives:

—A bores d'ara, l'anima de don X... ja
deu estar entrant a la glòria del cel.

1 en aquell precís moment que el mossèn
acabava de dir les últimes paraules, en una
pedrera de molt a prop del cementiri, van
esclatar unes barrinades formidables.

—Ja el reben a trets —comentà a cau
d'orella d'en Francesc Pujols, en

«Moraguetes».

* * *

En Rafael Moragas, «Moraguetes» era
un personatge ultrapintoresc, barceloní de
molt d'enginy, pianista d'afició, una mica
bola de vidre. La seva especialitat eren les
paròdies pianístiques. Heus ací uns exem¬
ples: el segon temps de la cinquena simfo¬
nia de Beethoven era una havanera. El pre-
d'americana. L'ària delésjoTés, de «Faust»,
quedava adaptada a la música de «Munta¬
nyes regalades»i La cèlebre marxa fúnebre
de Chopin resultava un airós pas doble o bé
una masurca. En «Moraguetes», amb les pa¬
ròdies aconseguia autèntics èxits, era molt
sol.licitat i sovint el convidaven a dinar o a

sopar.

* * *

En certa ocasió el pintor Gustave Cour-
bert rebé l'encàrrec d'uns nou-rics perquè

ludi de l'òpera «Parsif 1» prenia un cert aire
pintés un quadre en el qual hi hagués molts
àngels. El pintor els va preguntar: —Com
voleu que pinti àngels, sl no n'be vist mai
cap en la meva vida?

Diuen que els nou-rics marxaren a fer la
comanda pictòrica a un altre pintor que ha¬
via vist àngels.

* * *

Un migdia, a í'hora de dinar, en Carles
Sentís, l'Agustí de Foxà i les seves dones
s'entaularen en el restaurant «Edelweiss», de
Torrejón de Ardoz. A la taula del costat hi
havia uns nord-americans que mentre men¬

javen feien tabola, emprant expressions mal¬
sonants. De cop i volta, en Foxà es va girar
discretament i amb el seu no massa perfecte
anglès els va fer avinent que les dones de la
seva taula entenien les seves paraules angle¬
ses. Aleshores, un dels nord-americans, alt
i ben plantat, sense aixecar les anques de la
cadira, li va contestar en anglès, allò que

prou li devien agradar els dòlars.
L'Agustí de Foxà, sense pensar-s'hi ni un

segon, li va respondre, també amb el seu
anglès!

—Sí, però també m'agrada el pernil I no
m'agrada pas tenir els porcs a casa. (Publi¬
cat a l'«Avui»).

* * *

A principi de segle, la nostra ciutat
comptava amb uns 17.(XX) habitants i el ser¬
vei de Correus era exercit per pocs funcio¬
naris. El repartiment de la correspondència
anava a càrrec d'un carter, en Lluís Parés,
home petit i rodanxó, molt servicial.

Un any, uns dies abans de Nadal, en Pa¬
rés va repartir per arreu unes felicitacions na¬
dalenques. A una casa hi havia els dibuixos
al.legòrics a la diada i a la seva professió.
A l'altra cara, uns versos que acabaven aixi;
Le besa las manos, / le besa los pies, / ei
joves cartero / don Luis Parés.

1 el que són les coses, en Parés passava
de la cinquantena, però la gent de tempera¬
ment irònic ja en va tenir prou. A partir
d'aquesta felicitació, el carter fou anomenat
per «El joven Parés».

JOAN ABRIl

BUSQUEM
UNMÓN
MÉS

FRATERN

cOlb
ÒIRlSt^0C€S4VI
Plaça Nova. 1 - Tal. 301 % SO

Barcaiona r



RENAULT 21 ARA
AMB

FINANÇAMENTESPECIALA Jaime Pons, S.A.
posem ei

Renault 21

al seu
abast.Amb
unes

condicions de

finançament

moit
especiáis. Com

aquestes:
Per un

Renault 21 GTS, el
preu al

comptat

de! qual és de
1.814.120 Ptes., una

entrada del

20%, 362.824 Ptes., que pot
pagar

amb la

valoració del seu
cotxe usat 156

quotes (48

mesosj de

34.744Ptes*
o
amb una

mínima

entrada de
181.412 Ptes. i 56

quotes (48

mesos) de
39.088 Ptes.Tindrem
molt de gust en

expllcar-ll les

diverses
condicions de

finançament amb més

detall
—o en

estudiar les que més II

convinguin—
a Jaime

Pons,S.A.Preu tota!
finançat:

2.326.629
ptes.

Oferta
vàlida fins ei i8 de

març de i988.
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lossèn Anton, 1
antonada Martí Pujol
els. 384 52 11 - 384 13 06
^rop de l'estació del tren)

Pujol, 37
cantonada Mestre Nicolau
Tel. 389 40 66
(Tocant a l'Ambulatori)

Dues òptiques al seu servei
A BADALONA

On es poden comprar unes
ulleres boniques, de moda,
i amb les millors garanties
de qualitat, a partir de
només 2.000 ptes.

A Optica Hispano és
l'únic lloc de Badalona on

es poden comprar unes
ulleres barates que no
semblin ulleres barates.

Ulleres a partir de 1.500
ptes., en acetat, i de 2.750
en metall, boniques, de
moda i com a tu t'agraden.

I a més amb totes les
garanties de qualitat i
l'eficàcia de servei que
suposa el comprar en
qualsevol dels dos
establiments d'Optica
Hispano a Badalona.

OPTICA HISPANO


