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L'Ajuntament negocia
la compra del 43% del polígon

Montigalà-Batllòria

Arriben els «piay-off» de bàsquet
Dies de descans per ia «Penya», que podrà

recuperar alguns jugadors lesionats
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Radiola es
una gran compra.Por su calidad]
Televisores con uhq calidad de imagen que ninguna otra marca puede superar.Vídeos con todos las prestaciones que un vídeo puede ofrecer.
Equipos Hi-Fi con unos característicos que le sorprenderán.
Por su tecnoloaía
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.
Radiolaf una gran compra.

^v>í\deos

Me 600 di»®

MONGAT
ELECTRODOMÈSTICS ARTAU - Marina, 55
SAN ADRIAN DEL BESOS
FUSTER - FABRE - Bógate!!, 5
TIANA
ELECTRODOMESTICOS VDA. TARTERA - Sant Jaume, 4

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 Garreta, 4 - 6
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L'Ajuntament negocia el futur del
PERI de Montigalà

La Casa Gran manté, durant els darrers
mesos, dues negociacions paral·leles amb un
mateix objectiu: intervenir més activament,
des d'una perspectiva pública en el desen¬
volupament del Pla Especial de Reforma In¬
terior del Polígon Montigalà-Batllòria, que
va ser aprovat per la Corporació Metropo¬
litana de Barcelona l'any 1986. L'Ajunta¬
ment pretén aconseguir que el Fons de Ga¬
rantia de Dipòsits, propietari del quaranta-
tres per cent dels terrenys de Montigalà, en
cedeixi la titularitat al Consistori badaloní.

El primer i únic contacte mantingut fins
ara entre l'Ajuntament i els representants del
Fons de Garantia a Catalunya ha estat va¬
lorat, pels regidors municipals que hi van as¬
sistir, com a positiu pel que fa a l'actitud «re¬
ceptiva» que van observar en els seus inter¬
locutors. Encara no s'ha parlat de xifres eco¬
nòmiques, i els responsables municipals de
les converses esperen que el Fons estableixi
un preu simbòlic o poUtic. L'organisme es¬
tatal facilitarà, dintre de les properes setma¬
nes, una valoració global dels seus terrenys.

L'equip de govern local, integrat per les
forces polítiques del PSC i d'IC, no sembla
disposat a conformar-se amb un protagonis-
me limitat en el desenvolupament de l'espai
sense edificar més important dels que fins
ara encara queden a Badalona. Des d'aques¬
ta filosofia s'entén la seva intenció de seure

al costat dels propietaris a la taula negocia¬
dora. La part que resulta més temptadora
per la Corporació municipal és la destinada
a zona industrial i també la d'equipaments.

El polèmic PERI, del qual en va ser autor
el prestigiós arquitecte Manuel de Solà-
Morales, preveu la construcció d'un gran
parc central, tres mil quatre-cents vint ha¬
bitatges, trenta-una hectàrees de sòl indus¬
trial i una àmplia zona d'equipaments. La
urbanització del Polígon està bloquejada des
de fa més de quinze anys, i segons ha pogut
saber REVISTA DE BADALONA, cada
any que passa sense edificar-hi ocasiona unes
pèrdues als propietaris de l'ordre dels mil
cinc-cents milions de pessetes.

La segona negociació a la qual ens refe¬
ríem a l'inici d'aquest comentari és la que

Discrepàncies estratègiques

Montigalà fou un dels principals assump¬
tes a tractar en les converses entre els socia¬
listes i comunistes abans que signessin
l'acord per governar conjuntament la ciutat.
Les qüestions de fons semblen clares pels dos
socis de coalició, els quals sostenen postu¬
res gairebé unànimes. No obstant, no passa
el mateix amb l'estratègia de negociació que
uns i altres defensen. Una prova d'això van
ser les tensions que precediren a la darrera
sessió plenària municipal, la del mes de
març, quan el projecte de compensació que
el grup municipal del PSC pretenia que
s'aprovés pel procediment d'urgència, i que
finalment va ser retirat a causa de l'oposi¬
ció expressada pels edils d'IC.

Les diferències estriben en que mentre els
socialistes consideren que l'aprovació de
l'avant-projecte d'urbanització, per posar un
exemple, pot agilitzar el procés negociador,
els comunistes interpreten que això suposa¬
ria afeblir la postura de l'Ajuntament davant
dels propietaris.

Campanya contra el Segon Cinturó
a Montigalà

A les darreres setmanes han aparegut per
la ciutat diverses pancartes contràries a la
construcció del Segon Cinturó de Ronda a
Montigalà, les quals formen part de la cam¬
panya que ha estat empresa per la Coordi¬
nadora Montigalà Parc Natural, la qual, en¬
tre d'altres coses, té previst de convocar una
manifestació per aquest motiu dintre de les
properes setmanes.

La Coordi. nadora està integrada per di¬
versos grups ecologistes locals, amb el su-

manté l'equip de govern local amb l'empre¬
sa «Montigalà-Batllòria, S.Á.», gestora en
nom dels propietaris del Polígon. Entre d'al¬
tres coses, s'ocupen d'establir les prioritats
que totes les parts consideren quan es trac¬
ta d'abordar la urbanització.

port dels partits polítics LCR, MCC, MDT
i PST. Aquesta entitat reivindica que la su¬
perfície de Montigalà es destini íntegrament
a Parc Natural, i s'oposa a que el Segon Cin¬
turó divideixi Badalona com ho fa l'auto¬

pista A-I9. • JOAQUIMA UTRERA
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Els esciits
destinats a aqüesta secció de RE-
ViSTA DE BADALONA no han de so¬

brepassar de i'extensió d'un foii me¬
canografiat a dobie espai. Es impres-
cindibie que siguin signats —encara
que es demani ia seva inseroió sota
pseudònim— i que hi consti ei domi-
ciii i ei número dei Document d'iden¬
titat dei seu autor, aixi com també ei
seu número de teièfon. En ei cas
d'entitats o coi.iectius haurà de
constar-hi ei càrrec que ocupa, ei se-
geii de i'entitat o coi.iectiu i ei núme¬
ro dei Document d'Identitat dei
signant.

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

el alcoholismo
Nos permitimos adjuntar documentación de

nuestra comunidad, por si fuera de interés incluir
algún espacio dedicado a los problemas que crea
el alcoholismo en las familias. Con bastante fre¬

cuencia, los medios de comunicación hablan del
alcoholismo y su repercusión social, dando incluso
a conocer la existencia de organismos o comuni¬
cades, como alcohólicos anónimos, a los que pue¬
den acudir las personas afectadas por dicha en¬
fermedad. Sin embargo, es prácticamente desco¬
nocida en nuestro país la existencia mundial de
la comunidad «Al-Anón», que acoge precisamente
a los familiares y amigos de alcohólicos, afecta¬
dos por la difícil convivencia con este tipo de en¬

fermos, en muchas ocasiones justamente, porque
desconocen que se trata de una enfermedad.

Esperamos que, dado el interés humano y so¬
cial que lleva a cabo nuestra comunidad, merece¬
rá la atención de todos para divulgar su existen¬
cia y finalidad, que no es otra que la de ayudar
a esas personas que sufren por falta de orienta¬
ción, consuelo y solidaridad.

A tal fin pueden contactar con el número de
teléfono 201 21 24, donde les aclararemos cuan¬

tos puntos sean de su interés y les ampliaremos
todo tipo de información, con el testimonio de ex¬
periencias vividas por diferentes miembros de
nuestra comunidad. • «SERVICIO DE INFOR¬
MACION PUBLICA «AL-ANON».

carta oberta a l'alcalde de
badalona

11.Im. Sr.; A vós em dirigeixo com a màxim
responsable de l'emissora municipal Ràdio Ciu¬
tat de Badalona, us exposo que:

L'emissora dedica set hores setmanals de
l'emissió, en hores punta l'audiència, al flamenc
i folklore andalús.

Que al mateix temps no hi ha cap espai de la
programació dedicat al folklore català. Si bé uns
anys endarrera s'havia fet un programa de sarda¬
na, aquest anà perdent qualitat i acabà per
desaparèixer.

No obstant, tot i que altres emissores reduei¬
xen el folklore català a un programa de sardanes
a una hora marginal, el nostre folklore musical

no es composa només de sardanes, encara que en
siguin una part important: existeix també un am¬

pli repertori de música per a cobla; els acordio¬
nistes del Pirineu; els grallers que acompanyen ge-
ganters i castellers; els balls tradicionals i els dels
esbarts; les xarangues del Delta de l'Ebre; les pe¬
ces dels balls de bastons; les cançons populars que
canten cors i orfeons, i d'altres manifestacions que
desconec i que m'agradaria conèixer. La llista
s'amplia força si abastem l'àmbit dels Països Ca¬
talans: la jota valenciana i els boleros, jotes i pa¬
rados mallorquins, entre d'altres.

Com podeu veure, de material per a fer un pro¬
grama no en falta. De gent disposada a fer-lo en
trobarien segur. El que jo entenc que hi ha és, o
bé un desconeixement del fet per part vostra, o
bé una falta de voluntat empresarial, que en aquest
casa equival a dir de voluntat política.

És vergonyós que Badalona, que en breu serà
proclamada Ciutat Pubilla Universal de la Sarda¬
na, no tingui, a l'emissora pagada per tots els ba¬
dalonins, un programa dedicat a la Sardana.

Atenent-nos a la programació de RCB, Bada¬
lona sembla més un municipi andalús on s'hi parla
català, que un de català. Sí, sense cap intenció de
despreciar la cultura andalusa i el seu folklore, us
demano el que em sembla just, una equiparació
d'ambdues cultures, és a dir, set hores setmanals
de programació dedicades al folklore català. Què
us sembla?

La gran majoria de badalonins (arrelats i nou-

vinguts) desitgem que es produeixi la integració,
tot i respectant els orígens de cadascú; però per
a produir-se aquesta integració cal donar una cul¬
tura i un folklore on integrar-se. Hom no pot
abraçar-se a una palmera de La Rambla i dema¬
nar-li que l'integri. O és que ho he entès malament
i la integració consisteix en que els catalans ens
adaptem a la cultura andalusa?

Crec que seria un bon començament si l'emis¬
sora dediqués almenys un parell d'hores de bona
audiència (per exemple, dissabtes o diumenges a
mig matí) al folklore musical català, o bé a dife¬
rents dels seus aspectes.

Agraint-vos la vostra atenció i esperant la vos¬
tra eficaç intervenció, us prego que feu pública
la vostra decisió respecte al fet. • J. MONTMAS

agraïment
Aquest mes de març vaig ser operat a l'Hos¬

pital Municipal de Badalona, i voldria manifes¬
tar el meu agraïment per l'atenció rebuda per part
del personal tècnic i dels serveis.

Em va tocar d'estar a la part nova de l'edifi¬
ci, i crec que és meravellosa; tant els quiròfans com
les sales de malalts són dignes d'elogi.

Quan la nostra ciutat disposi d'aquest conjunt
d'instal.lacions totalment acabades, crec que hau¬
rem guanyat molt per Badalona. Gràcies a tots.
• JOAN BIGAS I COLOMER

Qüestions de llenguatge

Pasqua i pasqüetes

La pasqua era una festa jueva en què
es commemorava la sortida d'Egipte del
poble jueu. Després passà a ser una fes¬
ta cristiana, ja que Jesús instituí l'euca¬
ristia en la celebració de l'àpat pasqual,
àpat que fou el preludi de la seva mort
i la seva resurrecció. D'aquí que la pas¬
qua que celebren els cristians s'anomeni
pasqua de resurrecció, ja que es comme¬
mora que Jesús va ressuscitar, fet fona¬
mental de la fe cristiana (fíxeu-vos en la
diferència formal i fonètica entre el subs¬
tantiu resurecció i el verb ressuscitar; so¬
bretot en la segona síl.laba, que en el
nom comença en essa sonora —com la
de cosa— i en el verb en essa sorda —

com la de tassa— i acaba gràficament
també en essa, per bé que aquesta con¬
sonant no es pronuncia perquè està en
contacte amb un altre so d'essa).

De la pasqua de resurrecció se'n diu
també pasqua florida, perquè s'esdevé en
primavera, temps en què floreixen totes
les plantes. Per totes aquestes connota¬
cions —triomf de la vida sobre la mort,
reviscolament de la natura—, la pasqua
és una festa joiosa, i això explica l'exis¬
tència de l'expressió més alegre que unes
pasqües o més content que unes pasqües.
Recordem, també, l'expressió fer pasqua
abans de rams, de caràcter més alegre que
l'anterior ja que, fins no fa gaire, en què
la societat era menys liberal que ara, el
fet de tenir relacions sexuals abans del
matrimoni —amb el consegüent engen¬
drament d'un fill, que descobria aques¬
tes relacions— posava algunes parelles en

una situació força compromesa (de fet,
aquesta frase feta no té res a veure amb
la significació de la festa pasqual, sinó
que indica només el fet d'avançar-se en
un esdeveniment, exemplificat en aquesta
època de l'any; una cosa semblant passa
amb la locució de Nadal a Sant Esteve,
que expressa un període molt curt, però
no fa referència a cap d'aquestes dues
festes).

Les tradicions més populars de pas¬
qua són les caramelles i la mona. Els ca-
ramellaires —colles de cantaires— visi¬
ten cases de la població davant les quals
canten cançons populars, anomanàdes
caramelles, i reben una gratificació, que
és dipositada en uan cistella penjada a
l'extrem d'un pal. Aquesta tradició, que
s'havia afeblit força a les ciutats, sembla
que es torna a revitalitzar, per bé que
dubtem que arribi a tenir la força que te¬
nia. En canvi, el costum de regalar la mo¬
na la fillols s'ha mantingut, encara que
han canviat alguns dels ingredients amb
què s'elabora aquest pastís.

Totes les festes tenen capvuitada i la
pasqua també en té: la designem amb el
nom pasqüetes. I cinquanta dies després
de pasqua se celebra a pasqua de pente¬
costa, anomenada popularment pasqua
granada i segona pasqua.

1 ara encara som dintre del cicle
pasqual...

DEPARTAMENT DE CULTURA
CATALANA DEL CIC
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El discret encís de la «perestroika>>

En els últims temps aquesta paraula de«perestroika» s'ha posat de moda
rimpulsor ha estat el senyor

Gorvatxoff.
Els aires de renovació i de canvis bufen

amb força des de Rússia i s'escampen per
arreu del món.

Quan una de les superpotències emprèn
unes reformes com les anunciades per
rURSS, aquestes reformes tenen un abast
estratègic i de transcendència internacional,
i cal contemplar-Ies amb atenció.

En aquest article i dos més que el segui¬
ran tractarem dels factors que, des del nos¬
tre punt de vista, han desencadenat aquesta
política de reformes, així com farem algu¬
nes reflexions sobre el seu abast.

Si bé la «perestroika» l'hem de contem¬
plar com a expressió d'un intent de respos¬
ta als nombrosos i profunds problemes eco¬
nòmics, polítics, socials i ideològics que pa¬
teixen l'URSS i els països de l'anomenat «so¬
cialisme realment existent», entenem que

l'enquilosament econòmic i les nombroses
traves burocràtiques que subjecten i llasten
l'economia soviètica fan que, de tot el con¬
junt de reformes impulsades, les econòmi¬
ques siguin la clau de la «perestroika». Al
mateix temps aquests canvis econòmics com¬
porten necessàriament reformes polítiques,
una nova forma de recuperar la participa¬
ció, la il.lusió i l'estímul dels ciutadans per
tal que aquests facin un nou salt endavant.

En resum, les tesis bàsiques de la «peres¬
troika» les podríem sintetitzar així:

En el terreny econòmic:

•Primar en la planificació (i per tant els
presupostos) la producció de béns de con¬
sum per tal de millorar les condicions de vi¬
da del poble.

•Descentralitzar les decisions mitjançant
l'ampliació del marc de gestió en les fàbri¬
ques i unitats d'explotació. Possibilitats de
decisió respecte a un important percentatge
del benefici obtingut.

També aquestes mesures seran aplicades
a les diferents Repúbliques federals i als te¬
rritoris autònoms.

•Això (entre d'altres mesures) compor¬
ta el primar la productivitat mitjançant es¬
tímuls econòmics, incrementant la reinver¬
sió, la renovació tecnològica i la investiga¬
ció. I també els incentius econòmics perso¬
nals per a incrementar els béns de consum.

•Obrir les portes legalment a la iniciati¬
va privada (en determinades condicions), es¬
pecialment cooperatives i empreses familiars.

•Des del punt de vista de la flexibilitat
del mercat laboral s'obre un procés de re¬
conversió empresarial, amb la reestructura¬
ció de plantilles que això comporta. S'ha
acabat el lloc vitalici i el funcionariat «in
eternam». Ara aquells que no siguin neces¬
saris, o que no rendeixin el suficient o bé que

no s'adaptin als canvis tecnològics, poden
ser acomiadats. També és veritat que l'Es¬
tat paga un subsidi de tres mesos i que els
ha de reciclar, però el seu nou destí laboral
pot estar a centenars de quilòmetres de l'ac¬
tual. Per tant, entra en joc la nova variable
de la mobilitat en els llocs de treball.

La posta en marxa de totes aquestes me¬
sures que esquemàticament assenyalem,
comporta un conjunt de transformacions
molt fortes i que de ben segur costarà de su¬
perar amb èxit.

Tenim en primer lloc la lluita contra el
propi aparell burocràtic que fins ara ha es¬
tat ofegant el desenvolupament de l'econo¬
mia, als ritmes que el temps actuals
demanen.

En segon lloc, darrera d'aquest poder bu¬
rocràtic del Partit únic que està omnipresent
a tot arreu i que tot ho domina) ha anat ge¬
nerant tota mena de corrupció i clientalis-
me mafiós.

En tercer lloc es tracta de transformar el
pensament, la inèrcia que durant decennis
i decennis han dominat en les pròpies rela¬
cions de producció imperants: En l'URSS
tots són funcionaris. A la vegada s'ha
d'arrencar aquesta dinàmica, no només
comptant amb les fortes reticenies del pro¬
pi aparell del partit plenament identificat a
les estructures del poder, sinó que l'escepti¬
cisme d'aquests canvis ha d'esser molt gran.

J. BADIA

ON ets, tu? La resposta ens
donarà automàticament una

gran quantitat de dades sobre
l'altra persona. El lloc on s'ha nascut mar¬
ca unes característiques concretes.

No totes les persones estan contentes del
seu origen, ni tan sols del nom que porten.
Potser desitjarien haver estat fills d'uns al¬
tres pares. O d'un altre poble. I amaguen a
les altres persones aquest origen que els de¬
sagrada. O desitjarien dir-se un altre nom,
i se'l canvien.

Per algunes persones viure els és difícil
per ell mateix, però si una persona està des¬
contenta amb el seu origen, encara se li fa
més difícil el viure. El descontentament li
treu inconscientment la il.lusió i l'empenta
per treballar i anar transformant el món que
l'envolta. Però no pot fer res per canviar el
seu origen, perquè ja no és a les seves mans
aconseguir que allò que va ser la causa que
ells visquessin sigui diferent. Si alguna de les

L'origen
coses que van succeir hagués estat diferent,
les persones que existien serien unes altres,
però aquesta persona concreta, i irrepetible,
no hauria existit mai.

Sigui quin sigui el propi origen, ens
n'hem d'alegrar. I no perquè aquest sigui mi¬
llor o pitjor, sinó perquè era l'única possi-
biitat que teníem d'existir. Alegrar-se de la
coincidència que entre milions de possibili¬
tats de ser d'una forma o d'una altra, sóc
el que sóc. Si no, no hauria existit mai.

Alguns pensen que no poden alegrar-se
dels seus propis límits físics o defectes hu¬
mans. I és cert que han de fer tot el possible
per evitar-ne els efectes negatius en la vida
pròpia i en la dels altres; però alegrar-se de
ser viu comporta alegrar-se de totes les cau¬

ses que han fet possible aquesta vida, i tam¬
bé de les causes negatives. I alegrar-se tam¬
bé de les conseqüències d'aquesta vida, si¬
guin quines siguin.

Viure és tan important que ens n'hem
d'alegrar i no hauríem de deixar-nos pren¬
dre l'alegria de ser vius, per aspectes com el
nostre origen, o els nostres límits i defectes,
perquè precisament gràcies a ells som com
som.

I ben sovint aquests límits o defectes, que
engrandim nosaltres mateixos, ens impedei¬
xen veure el que realment és important. És:
que vivim! I no hi ha orígens millors o pit¬
jors, sinó que tots són el principi del viure
de cada persona concreta, i que tenir un ori¬
gen, sigui quin sigui, vol dir que estic viu.
I això ja té un valor tan gran per ell mateix
que m'ha d'omplir d'alegria.

GUILLEM BROSSA
De l'Àmbit Maria Corral

Mobiliari modern de qualitat i disseny

Tyyy yyyvfTPyy "«ger«»m. m
w Tel. 3S7 a 92
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Asesoría Laboral

Juan Lladó
Grifo!

Graduado Social

Asesoría Fiscal
Servicios de Gestión Fiscal, 8.A.

Santo Domingo, 65 — Badalona
Tel. 389 35 08 - 5 lineas

gBstoría carpió
Assessoria Laboral - Fiscal

Confiptable - Obertures de
Comerços i Indústries -

Tramitació d'Automòbils i
Transports - Assegurances

Generals
Ignasi Iglesias, 7 — BADALONA
Tels. 389 59 42 • 384 25 54

«BERENGUER»
LABORAL-ADMINISTRATIVA

Badalona

cfGESTORIA»
Barcelona

Servicios generales basándonos
en todo lo que Ud. precise.

Recordando a sus clientes y
amigos el efectuar su declaración

de renta del ejercicio 1987.
Rogamos soliciten «dia y hora»

con antelación a partir del dia 10
de abril del corriente año

INFÜRMES:
Sr. Guirado

Mossèn Antón Romeu, 56 E B
Tais. 384 26 51 - 384 27 00

Rjente ■

Assessaia
Labaal i Fiscal

Puente
Caréete
d'Assegurances

- Av. Martí Pujol, 143, pis

08912 Badalona

Tels. * 389 21 95 ■ 389 19 00 - 389 29 08

Gabinet de professionals

Francesc Layret, 2, 1°
Telèfon 384 48 11 - BADALONA

ASSESORAMENT
GENERAL D'EMPRESES

Assessoria GRUP - 3, S.A.
Fiscal - Comptable - Laboral

Assegurances generals

Gabinete Laboral, Fiscal y Contable

PUNT 77
Cruz, 77 - Tel. 389 08 16

08912 Badalona

Asesoría Laboral - Seguros Sociales
Pensiones - Magistraturas - Declaraciones
de Renta • Impuestos - Contabilidades

Aperturas - Seguros Generales

Assessoria
JOAQUIM SALVA'l

Graduat Social - Perit
Mercantil/Assessor Fiscal - Habilitat
de la Seguretat Social - Administració

ide Finques - Agent Lliure
d'Assegurances - Col.legiat

Francesc Layret, 164
fels. 389 28 04 (3 línies)

Juan Carrasco
Torrecillas

Assessor Fiscal Tributari
associat n° 337

Guifré, 340
Tel. 388 20 54 08912 BADALONA

Flscal-Comptable
Administració de

Finque's
Seguros Generals

Declaració de
Renda

JOAN ROSELLÓ BROSSA
Santa Madrona, 105 1* - Tel. 384 02 36

ASESORIA

SEGURMAR

Grestóyia. Sanjixaii

Declaración de Renta
•Laboral - Fiscal

►Seguros sociales y generales
•Aperturas de industrias y

comercios
•Constitución de sociedades

•Tránsportes y Tráfico

León, 21 ático 1"
Tel. 384 20 11

montserrot
JAUME MONTSERRAT i VIVES
Gestor Administratiu Col.legiat
Assessor Fiscal
Agent de la Propietat immobiliària
Administrador de Finques

GESTORÍA FINQUES

Obertures Compra-venda
Administracions Lloguer
Declaracions Fiscals Traspassos

Plaça Baró de Maldà, 3 bis - Tel. 387 66 45

GABINET D'ASSESSORAMENT

Fiscal
Comptable
Laboral

Bufaià, 23 1er. - Tel. 399 49 11

Immobiliari
Assegurança

Apartat 190 - 08915 BADALONA (Barcelona)
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Sessió de la Comissió de Govern

Només llicències d'obres particulars
Dimecres, a mig matí, es va reunir la Comissió de Govern Municipal per tal de celebrar

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

El Consell Comarcal
del Barcelonès

Constituïts ja fa uns dies els Consells co¬
marcals corresponents a cadascuna de les
trenta-vuit comarques en què ha estat divi¬
dida Catalunya en virtut de l'entrada en vi¬
gor de les Lleis d'Organització Territorial,
el Consell Comarcal del Barcelonès queda
format així:

President: Joan Blanch i Rodríguez, al¬
calde de Badalona (PSC).

Consellers: Del PSC (22): Pasqual Ma-
ragall i Mira, Jordi Borja i Sebastià, Mercè
Sala i Schnorkowski, Josep M. Serra i Martí,
Joan Torres i Carol, Jordi Parpal i Marfà,
Xavier Valls i Serra, Joan I. Pujana i Fer¬
nández, Celestino Corbacho i Chaves, Ama¬
deu Joan i Prat, M. Luisa Ferré García, An¬
toni Pérez Gazcón, Lluís Segura i Romero,
Manuela de Madre Ortega, Caries Grande
i Miguel, Francesc Sicilia i León, Eduard
Tortajada i Molina, Juan Felipe Ruiz i Sa¬
bido, Antonio Meseguer Mateo, Angel Ji¬
ménez i Martínez, i José Herrero García.

De CiU (8): M. José Sáez Casado, M. Pi¬
lar Quixart i Girbau, Valentí Sallas i Camp-
many, Francesc Jové i Pal, Joan Mur i Ro¬
ca, Ricard Campodron i Bertran, Josep M.
Cullell i Nadal, Jordi Bonet i Agustí, i
Eduard Cardona i Romeu.

De IC (7): Lluís Hernández i Alcácer,
Eloi Jurado i Cubero, Antoni Lucchetti i
Farré, Ramon Luque i Porrino, Màrius Diaz
i Bielsa, Antonio Barberà i Molina i Joan
Josep Castro i Castillo.

D'AP(l): José Alberto Fernández Díaz.

ÀREA D'URBANISME

Concedir llicència municipal per a fer
obres particulars a Antoni Parellada i Pa¬
gès, ampliació d'un edifici en fase de cons¬
trucció, addicionant dues plantes destinades
a magatzem, a l'immoble del carrer de Fran¬
cesc Layret, 32; Angel Gómez i Díaz, cons¬
truir un edifici de planta baixa i quatre pi¬
sos, a la finca del carrer de Lepanto, 129;
Josep Benjumea i González i Maria Cutillas
i García, construir un edifici de planta bai¬
xa i dos pisos, en el solar amb façana al car¬
rer de Marià Benlliure cantonada al carrer
del Cid Campeador, 1; Manuel Paz i Ma-
quieira, ampliació i reforma de vivenda sin¬
gular a Canyet, annexionant dues plantes

EMBALAJES GALAN, SA.
CONSTRUCCION DE TODA
CLASE DE EMBALAJES

EN MADERA

JAULAS - CAJAS - PALETAS
CAJAS EXPORTACION

PASAJE DIEGO DE MOXÓ, S/N - NAVE 14-16
(Entre el. Wifredo y Progreso) ■ Tel. 387 90 95

08912 BADALONA

porxades i construint una planta soterrani
i una petita edificació destinada a cavalle¬
rissa, a la finca del carrer de Can Tiano, 66;
Comunitat de Propietaris, construir un edi¬
fici de plantes soterrani, baixa i dos pisos,
a l'avinguda de Martí Pujol fent cantonada
ais carrers de Sant Josep i de Santa Anna.

Denegar la llicència sol.licitada per «In¬
dustrial Bruguer, S.A.», per construir una
nau destinada a magatzem a la finca del car¬
rer de Tortosa, 101-103.

Reiterar a Neus Codina i Fibla, l'ordre
d'enderrocar en le termini de dos mesos les
obres il.legals que va fer al carrer de Sant
Pere número 89, amb advertència d'execu¬
ció forçosa subsidiària en cas
d'incompliment.

ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS

Autoritzar el traspàs, per cessió, de la pa¬
rada 28, planta pis, del mercat de la Salut,
destinada ala venda de peix, a favor de Jo¬
sep Antonio Ruix Berduque.

Autoritzar el traspàs de la parada 23, in¬
terior, del Mercat Maignon destinada a la
venda de cansaladeria, i permutar-la per la
parada 72, interior, del mateix mercat, a fa¬
vor de Mariana Villalba Jiménz.

A AJUNTAMENT DE
9BADALONA

ÀREA DE FINANCES I POBLACIÓ
Servei de Població

Ultima revisió del cens electoral
abans de les eleccions al
Parlament de Catalunya

Po(Jeu revisar-lo (Je110 al 17 (d'abril, en els següents llocs:

Pòrtics de l'Ajuntament. Plaça de la Vila.
Oficines del Servei de Població. Av. Martí Pujol, 125-127.
Conselleries de Districte.

Amb el següent horari: de 9 a 13 hores i de 17 a 20 hores
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Elizabeth Arden le ofrece
la oportunidad de asistir gratuitamente.

INFORMESE DE COMO CONSEGUIR SU INVITACION
EN LASIGUIENTE PERFUMERIA:

EL CENTRO Mar, 86. Habana, 31. BADALONA

DEL5AL15DEABRIL.
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El Masnou i Premià, molt danyats

El temporal de mar no afecta
greument la platja de Badalona

El litoral entre Montgat i El Masnou («El Periótlico»)

Les platges de Badalona i de Montgat no
s'han vist afectades de ple pel temporal ma¬
rítim d'aquesta passada Setmana Santa. No
es pot dir pas el mateix del litoral del Ma¬
resme comprès entre el Masnou i Mataró,
on les fortes onades es van emportar bona
part de les platges que van ser regenerades
artificialment pel Ministeri d'Obres Públi¬
ques i Urbanisme (MOFU) fa uns mesos.

Malgrat l'espectacularitat de les onades,
el fort temporal del darrer cap de setmana
no va fer malbé gaire la platja de Badalo¬

na. El nivell de la sorra del litoral badaloní
no va baixar gaire i s'espera que la sorra que
ara s'hagi engolit aquest temporal sigui re¬
tornada pel proper. Un membre del Club
Nàutic Bétulo va explicar que «enguany en¬
cara ens faltava un temporal, i ja ha arri¬
bat. Es tracta del «temporal de les faves»,
que sempre és molt fort, tot i que enguany
no ho ha estat tant com prevèiem. Ara, el
proper temporal, el de garbí, ens tornarà a
portar la sorra que hem perdut, que, per
cert, no ha estat pas massa».

A Montgat, sense problemes

Tot i les veus alarmants aixecades des del
Maresme en relació a la desaparició de la sor¬
ra, a Montgat la situació no va ser tampoc
alarmant. L'alcalde d'aquella població, Pere
José Hérmens, va dir que «hem tingut mala
mar, però no hem perdut massa sorra. Ha
esta diferent al Masnou i a Premià. Però
aquí, a Montgat, la platja està prou bé i les
instal.lacions i els equipaments no n'han re¬
sultat danyats».

On el temporal ha fet més malmeses va
ser a la resta de la comarca del Maresme. El
port de Premià va quedar inutilitzat per a
l'entrada i sortida d'embarcacions, ja que la
sorra va quedar-se acumulada a l'entrada de
la bocana.

Les platges d'aquesta zona del Maresme
varen ser regenerades l'any 1986 pel vaixell
draga belga «Krankeloon», el qual havia es¬
tat contractat pel MOPU.

Falta d'espigons

Els resultats que es van aconseguir, en
un principi molt positius i espectaculars, són
discutits ara, després d'un altre temporal. Els
pescadors del Maresme han dit que l'abo¬
cament de sorra a la platja és un bon siste¬
ma sempre i quant hi hagi uns espigons que
continguin la sorra. Sense aquests espigons
la sorra torna a ser engolida, amb la qual
cosa es torna a perdre la platja. En alguns
punts la sorra que es conserva és molt po¬
ca. En d'altres, però, com Badalona i Mont¬
gat, la platja es manté gairebé intacta corn
després de la regeneració. • JORDIMARTÍ

Esta
es la entrada,
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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

e/IRCM/1/iZO
St. Isidre, IS Tels. 389 44 58 - 389 49 89

Carrer dels Arbres, 10-12 • Tel. 389 48 16 / lllí%^L^U/ H / 1/ S.Ai
indústria. 151 • Tel. 255 02 46 - 08025 BARCELONA

Una professional en llistes de
noces us aconsellarà en tot allò
que preciseu per a la vostra
llar. Consulteu-la sense

compromís.

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

interessantíssimes.
Us sorprendreu.

^reuf^dai,
. é
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L'alcalde de Sant Adrià destitueix
un líder veïnal de La Mina

L'alcalde de Sant Adrià de Besòs, el so¬
cialista Antoni Meseguer, va comunicar du¬
rant la darrera sessió del Ple de l'Ajuntament
d'aquella població, el cessament de regidor
del barri de la Mina, Paco Marín, tant com
a responsable del Pla Interdepartamental del
polèmic barri com a tinent d'alcalde del Con¬
sistori. Paco Marín va dir que, dilluns de la
setmana passada, va demanar documenta¬
ció a una funcionària sobre el projecte de re¬
habilitació de la Mina, documentació que no
li va ser facilitada «per ordres del coordina¬
dor del Pla, Josep Maria Rueda, i de l'al¬
calde, Antoni Meseguer», segons que va dir
Marín. L'alcalde de Sant Adrià va acusar
Paco Marín de tergiversar els fets i les pa¬
raules, de provocar escàndols i d'amenaçar
el personal administratiu de l'Ajuntament.
Paco Marín es va presentar a les últimes elec¬
cions municipals com independent a la llis¬
ta del PSC, i està considerat com el líder veï¬
nal de la Mina.

Denúncia contra l'alcalde

Paco Marín va dir que pensa presentar
una denúncia administrativa contra l'alcal¬

de, Anton Meseguer, perquè «va impedir al
secretari de l'Ajuntament que aixequés ac¬
ta dels fets de dilluns, tali com jo havia de¬
manat. Fer això vaig exigir que s'escrivís una
nova acta, tot i que l'alcalde em deia que si
seguia endavant seria cessat dels meus
càrrecs».

L'alcalde de Sant Adrià va explicar en
el Ple que «si es desconfia de les persones
que treballen en el Pla Interdepartamental
de la Mina, no sé com es pot fer una bona
feina. A més, la documentació existent és la
mateixa per tots els responsables i, evident¬
ment, no bi ba cap mena de discriminació».

El regidor del barri de la Mina, Paco Ma¬
rín, va dir que s'havia treballat conjunta¬
ment per la recuperació d'aquesta degrada¬

da zona de Sant Adrià, en la qual hi viuen
unes setze mil persones en condicions lamen¬
tables d'amuntegament i de brutícia, fins que
es va conèixer l'existència d'un informe que
parlava d'un possible enderrocament del
barri.

Manca de diners

L'alcalde, Antoni Meseguer, ha indicat
que actualment hi ha una negociació amb el
Patronat Municipal de l'Habitatge de Bar¬
celona, que és el propietari legal dels pisos,
per tractar de ressoldre el contenciós de la
titularitat de les vivendes. Antoni Meseguer
va criticar en la sessió plenària la falta de do¬
tacions econòmiques especials per portar a
a pràctica el pla dissenyat per la recupera¬
ció de la Mina, «que no és cap altre que l'es-
ponjament del nombre d'babitants, la mi¬
llora urbanística i l'estudi de la qualitat dels
blocs de pisos que estan en pitjor estat, per
veure si s'ban de construir noves cases».
L'alcalde va dir que són falsos els rumors
sobre un possible trasllat dels veïns de la Mi¬
na a Reus, Tarragona, Lleida o Valladolid.
• JORDI MARTI

• Liquidació existències
• 2^ fase

• Encara preus
MÉS REBAIXATS a

msmm
Temple, 26

en Ford COVESA de Badalona Ud. sale con un flamante Ford.
Por todo lo demás no se preocupe

llegaremos a un acuerdo
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 Xlll, 434 (campo F. ARTIGAS). Tel. 399 45 11
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La botiga GILPRAT I
OLD CHAP obsequiaren eis
jugadors de ia «Penya»

El dia 30 de març, amb gran expectació, GILPRAT homes,del carrer del Mar, va obsequiar tots els jugadors de la Penya,amb un pantaló N.B.A. de la firma

OLD GKir

El senyor Pral comprovant personalment la talla del jugador Jonhson g| jugador Pardo sortinj del provador amb la nova peça posada

JEATÍS

Meriv/eattier, molt satisfet per l'obsequi Alguns jugadors de la Penya a la sortida de la botiga

Tota la gamma

OLD CHAP

Pantalons, camises,

samarretes, texans,
totes les talles

amb llargs especials
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Badalona va quedar col.lapsada

Un conductor mort a
l'autopista en un
accident entre un
turisme i un camió

Francisco Moreno Montero, de 40 anys

d'edat, va morir, dimarts passat, en un ac¬
cident de circulació que es va produir a
l'autopista de Barcelona a Mataró, a l'alça¬
da de la plaça de Badalona, al barri del Ra-
val, de la nostra ciutat. L'accident va ser
molt espectacular i es va saldar amb un mort
i un ferit molt greu. El sinistre es va produir
a Ies vuit en punt del matí, quan un camió
trailer, matrícula B-4528-EM, carregat de ve¬
hicles nous, circulava en direcció Mataró-
Barcelona. Segons la Prefàctura de Trànsit
de Barcelona, el camió anava a una veloci¬
tat inadequada. Com que en aquell moment
plovia molt, el conductor va perdre el con¬
trol del vehicle, que va saltar les tanques de
protecció i va envair la calçada contrària.

Mort a Tacte

Tot just el camió va acabar de creuar la

línia divisòria entre els dos sentits de circu¬
lació, un vehicle turisme, matrícula
B-1686-EG, que circulava pel tercer carril del
sentit Barcelona-Mataró es va empotrar con¬
tra el trailer, que va quedar travessat al mig
de l'autopista. A conseqüència del xoc va
morir a l'acte el conductor del turisme, Fran¬
cisco Moreno Montero, de 40 anys. Va re¬
sultar amb ferides molt greus el seu acom¬
panyant, José Manuel Domínguez Domín¬
guez, de 27 anys. L'accident es va produir
en el quilòmetre 6,400 a l'alçada com diem
de la plaça de Badalona.

Badalona col.lapsada

Davant de la violència del xoc van ha¬
ver de ser els bombers els que treiessin el ca¬
dàver del conductor del vehicle sinistrat.
Aquest accident va bloquejar immediata¬
ment el trànsit de vehicles per l'autopista en
sentit a Mataró. Els cotxes van haver de ser
desviats per la carretera general que, en qües¬
tió de minuts, també va quedar col.lapsada.
El fet que l'accident es produís en una hora
punta i que plogués intensament, va com¬
plicar molt la situació. Des de les vuit i fins
a les deu del matí, la circulació per l'auto¬
pista i per la carretera general va ser, en al¬
guns moments, impossible i en d'altres molt
difícil. • J.M.

L'agermanament amb
San Carlos, de
Nicaragua

La setmana passada va tenir lloc la pri¬
mera reunió de la comissió badalonina crea¬
da amb l'objectiu de consolidar el procés
d'agermanament amb el poble de San Car¬
los, de Nicaragua, segons estava previst en
el conveni corresponent, aprovat en el seu
moment pel Ple de l'Ajuntament. La comis¬
sió està integrada per les següents persones,
consellers municipals i representants del Co¬
mitè de Solidaritat amb Nicaragua: Antònia
Serra, Julio Molina, Desideri León, Josep
Herrero, Rosa García, Carles Ramos, J. Al¬
cover i P. Palau.

En la primera reunió, la comissió va trac¬
tar el projecte presentat per San Carlos i les
possibles fonts de finançament. El projecte,
consisteix en la urbanització de diversos car¬

rers de la població, cara a la canalització
d'aigües residuals. Està pressupostat en uns
dos milions de pessetes.

D'altra banda, per a la segon quinzena
de juny està prevista la celebració de l'acte
protocolari d'agermanament. S'espera per
aleshores la visita de l'alcaldesa de San Car¬
los, Lidia Vallecillo. Juntament amb l'acte
previst a la Casa de la Vila, s'està estudiant
la possibilitat d'organitzar diversos actes pa¬
ral.lels, de caire popular, per tal d'incenti-
var la sensibilització badalonina cara al
tema.t Encarnació Ponsirenas

i Martorell
que morí el dia 5 de febrer de 1988

A.C.S.

Els seus afligits: espòs, Guillem Galceran; fills, Maria, Josefina
i Pere; fills polítics, Miquel Massage i Rosa Maria Malet; néts, Mireia,
Miquel i Pere; i germans i germans polítics els demanen un record
en les seves oracions i els inviten a assistir, el dia 15 d'abril, a dos
quarts de vuit del vespre, a la celebració eucarística que per la seva
ànima s'oficiarà a l'església dels PP. Carmelites.

t ESTEVE VIDAL I PUIGVERT
Morí cristianament el dia 28 de març, a l'edat de 73 anys

La seva vídua, Ramona Abollan; fills, Maria Teresa i Joan; fills
polítics, néts i cunyada i família tota, agraeixen a tothom les mostres
de condol rebudes per tant irreparable pèrdua.

Badalona, 29 de març del 1988.
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Fan^ilías con coches llenos de vida...
y obsequios

El pasado 26 de marzo se celebró, en la concesión Renault de Badalona, la entrega de obsequios a los ganadores del sorteo
efectuado por Fasa-Renault entre los participantes de la encuesta realizada a los clientes de los servicios post-venda Renault.

Francisco Andreu Gómez y Valentín Sanz Roura recibieron sendas mini-cadenas de sonido Sharp, regalo de Fasa-Renault.
Asimismo, y por gentileza de Santiago Pons, —concesionario Renault de Badalona— cada familia fue agraciada con un lote
que comprendía; un reloj de pulsera, una afeitadora eléctrica, una máquina fotográfica, una pelota de baloncesto y otros regalos.

En las fotografías podemos ver a ambas familias con los obsequios recibidos. ¡Enhorabuena!

JAIME PONS, S.A. Avinguda Marquès de Montroig, 111
Badalona
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Aspanín, satisfeta per la querella
contra els administradors del
Centre de Profunds de Can Ruti

L'Associació de Pares de Minusvàlids
Psíquics de Badalona (ASPANIN) ha valo¬
rat molt positivament la decisió de la Fisca¬
lia General de Barcelona de presentar una
querella per pressumptes maltractaments als
interns contra 1'ex-director del Centre
d'Atenció Especialitzada a Disminuïts Psí¬
quics Can Ruti, de Badalona, Jaume San Jo¬
sé, i contra el responsable tècnic del torn de
nit, José Antonio Alvárez. Aquest centre no
té res a veure ni amb l'Hospital General Ger¬
mans Trias i Pujol ni amb l'Ajuntament de
Badalona.

Aspanin ha emès un doble comunicat, en
els quals «vol deixar públicament constàn¬
cia que valora molt positivament la decisió
de la Fiscalia, no per considerar que li ha do¬
nat la raó, juntament amb els altres denun¬
ciants, ja que aquesta és una competència
que correspon al jutge, sinó per haver accep¬
tat la defensa d'uns éssers que estan impos¬
sibilitats de fer-ho per si mateixos, alhora
que reclamen per a ells un respecte a la seva
dignitat de persona, cosa que no sempre fan
alguns professionals, o el que encara és pit¬
jor, fins i tot alguns pares».

Gaudir dels drets

Aspanin veu en la decisió de la Fiscalia,
segons segueix dient la nota, «més que la pre¬
sentació d'una mera querella, una acusació
a l'actitud massa freqüent de les nostres Ad¬

ministracions públiques i alguns sectors de
la nostra societat, de regatejar a aquestes
persones, en nom d'una falsa concepció eco-
nomicista, unes condicions de vida que els
permetin gaudir, per limitat que sigui, dels
drets que hom reconeix als altres ciutadans».

Aspanin, però, «lamenta molt pregona¬
ment que s'hagin de produir situacions com
la viscuda el passat mes de novembre a Can
Ruti per a rectificar actuacions
equivocades».

«Una petita reflexió»

La Comissió de Divulgació d'Aspanin ha
fet un altre comunicat, en el qual es pot lle¬
gir que «per primera vegada la veu dels sen¬
se veu és escoltada en aquest món de consu-
misme i competitivitat, on tot el que no és
rentable o productiu ho arraconem o meny¬
spreem». Aspanin fa, finalment, «una peti¬
ta reflexió: en aquesta societat classista i tant
marginadora es pot néixer disminuït, i tam¬
bé disminuït profund, però no és menys cert
que per algun accident de la nostra vida ens
hi podem tornar qualsevol de nosaltres, i si
Déu no se'ns emporta aviat, tots serem per¬
sones grans de les que no són rentables i fan
nosa. Cal conscienciar-nos que cadascú de
nosaltres pot trobar-se dins d'aquest destí.
Oi que ens agradaria que algú d'aquest món
nostre fes sentir la veu dels sense veu? O
no?». • J.M.

Jumberca va facturar
l'any passat per valor
de 10.648 milions

L'empresa badalonina Jumberca, que fa¬
brica maquinària tèxtil, va aconseguir fac¬
turar l'any passat prop de 10.648 milions de
pessetes en concepte de la venda dels telers
circulars que exporta a diversos països.

Aquest exercici econòmic de l'any ante¬
rior es correspon amb els rendiments bruts
obtinguts per l'empresa, que es coneixen tèc¬
nicament com «cash flow», i que es van ele¬
var a 2.233 milions de pessetes. Respecte als
beneficis nets, Jumberca va aconseguir ob¬
tenir 1.393 milions de pessetes.

L'empresa Jumberca viu, ara per ara, un
procés d'expansió de les seves instal.lacions
industrials, que es troben situades al núme¬
ro 32 del carrer de Jacint Benavente, al ba¬
rri de Can Canyadó. L'Ajuntament de Ba¬
dalona ja va atorgar, la setmana passada la
llicència provisional perquè Jumberca iniciés
les obres, que consisteixen en la construcció
d'un entresol per instal.lar-hi els menjadors
i els vestidors dels treballadors. Les noves

instal.lacions permetran atendre les peticions
dels treballadors mentre no es construeixi la
nova factoria al polígon industrial de Les
Guixeres.

En aquest sentit, l'empresa va adquirir
tretze hectàrees de terreny de l'esmentat po¬
lígon, per valor de cinc-cents milions de pes¬
setes. En aquesta zona, propera a l'autopista
i separada dels barris de Pomar i de More¬
ra, estarà situat el nou edifici de Jumberca,
empresa que, a més, es farà càrrec de les
obres d'urbanització d'aquesta part de Les
Guixeres, amb un pressupost aproximat de
sis-cents milions de pessetes.

Tanmateix, les noves instal.lacions no
començaran a construir-se fins l'any que ve.
L'empresa badalonina realitzarà una inver¬
sió total de 3.300 milions de pessetes, dels
quals 620 milions seran aportats per l'Ad¬
ministració central mitjançant els avantat¬
ges financers de la Zona d'Urgent Reindus-
trialització (ZUR). • JOAN ARIZA

LLOBET 5iA 10 ANYS AL SERVEI
DE LA CIUTAT

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

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

Avgda. Sant Ignaci da Loíoia. 98-104 baixoa 1* tàl. 390 29 S8 - 08912 BADALONA

monrseríot FINQUES
JAUME MONTSERRAT i VIVES

Gestor Administratiu Col·legiat
Assessor Fiscal

Agent de la Propietat Immobiliària 8

Administrador de finques
*

COMPRA 'ADMINISTRACIONS
' VENDA ASSESSORAMENT
* LLOGUER I GESTIÓ
* TRASPASSOS IMMOBILIÀRIA

¡¡Assessorem les operacions
Immobiliàries en tots

els aspectes!!
Fiscal Legal
Financer Administratiu
Plaça Baró da Maldà, 3 bis • Tel. 387 68 45

Bufalà, 23, lar. - Tal. 399 49 11
Apartat 190 • 08915 BADALONA

Reparto de correspondencia y publicidad
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II Trobada de militants de
Moviments evangelitzadors

Dies enrera es va celebrar la II Trobada
de militants dels Moviments evangelitzadors
del món obrer de Badalona, a l'escola Je¬
sús Maria, del barri de Lloreda.

L'experiència de l'aiíy passat, quan per
primera vegada es realitzà una trobada dels
diversos moviments, va ser molt positiva i
això va animar la nova reunió d'enguany.

Hi varen participar prop d'un centenar
de militants de ACO (Acció Catòlica Obre¬
ra), GOAC (Germandat Obrera d'Acció Ca¬
tòlica), com també membres de comunitats
populars. La majoria dels participants eren
de l'arxiprestat de Perifèria, tret del grup de
Jobac, que està a la parròquia de la Salut.

Cada moviment va presentar una petita
monografia i després el Germà de la Salle,
Adrià Trescents, educador de carrer en els
barris més conflictius de Barcelona, va pre¬
sentar el tema de fons de la Trobada; Cons¬
tatà que dels marginats no se'n cuida nin¬
gú, ni politica ni sindicats. Insistí en les ac¬
tituds cristianes que hauríem de tenir envers

Nous models per
tramitar els informes
d'accidents de treball

La tramitació dels informes d'accidents
laborals, llevat aquells que es refereixen a les
malalties professionals, es farà a partir d'ara
amb uns nous models. La nova reglamen¬
tació preveu que l'empresa o el treballador,
si es tracta d'un Règim Especial de la Segu¬
retat Social, haurà d'omplir un seguit de do-
eiiments. Per una banda un informe d'acci¬
dent de treball quan aquest sigui causa d'ab¬
sència laboral de més d'un dia distint del dia
de l'accident amb baixa mèdica. Aquest se¬
rà un model autocopiat, i una còpia serà per
l'entitat gestora, que rebrà l'original i les
dues primeres còpies, tercera serà per l'em¬
presa i la quarta pel treballador accidentat.

Quan es tracti d'una relció d'accidents
laborals .sense baixa, l'empresa omplirà men¬
sualment els models, que farà arribar a l'en¬
titat gestora els cine primers dies de cada
mes. Si es tracta d'accidents greus, múltiples
i mortals, encara que els accidentats no si¬
guin de la plantilla de l'empresa, l'empre-
•sari, a més d'omplir els papers correspo¬
nents, haurà de comunicar-ho a les autori¬
tats laborals de la província on hagi passat,
en un termini de vint-i-quatre hores. En
aquesta comunicació i hauran de constar la
raó social de l'empresa, l'adreça, el nom de
l'accidentat i l'adreça completa del lloc on
ha passat l'accident i una breu descripció del
succés.

A més d'aquestes dades hi ha un seguit
d'informacions relacionades amb l'empre¬
sa i amb la persona accidentada, que hau¬
ran de fer-se constar en els comunicats que
es trametran també a la Direcció General
d'Informàtica i Estadística. L'empresa tam¬
bé haurà de complimentar altres dades per
tal de facilitar tota la informació sobre els
accidents laborals. • R.

ells, que eren precisament les persones per
les quals Jesús manifestà més predilecció.
«Ens cal tenir una delicada sensibilitat —va

dir— per aquestes persones mancades de tot,
especialment d'amor, una actitud contem¬
plativa sense jutjar mai ningú, una gran bon¬
dat com la de Jesús que mai no condemna¬
va, i sobre tot una gran paciència. El testi¬
moni del germà Adrià va colpir fortament
tots els assistents.

La Jornada acabà amb la celebració de
l'Eucaristia, que presidí el P. Ramir Pàm¬
pols, jesuïta, consiliari del grup de la GOAC.
• J.C.

Una cigarreta va
poder causar rincendi
a la línia IV del metro

Una cigarreta mal apagada va poder ser
la causant de l'incendi que es va registrar,
dimecres de la setmana passada, a la línia
IV del metro. Aquesta línia groga comuni¬
ca la plaça de Pep Ventura, a la nostra ciu¬
tat, amb Barcelona. L'incendi es va origi¬
nar a primera hora de la tarda d'aquell di¬
mecres entre les estacions de Jaume I i d'Ur-
quinaona, ambdues a la Ciutat Comtal.
Sembla que va començar a l'extractor de
l'aire que hi ha entre aquelles dues estacions.
La versió de «Transports de Barcelona» so¬
bre aquest succés entra en contradicció amb
la que van donar la Guàrdia Urbana i els
Bombers de Barcelona. Els representants
d'aquests dos cossos opinen que va ser un
curtcircuit el que va originar la fumera que
va provocar el pànic i la intoxicació lleu de
quinze persones. El convoi, que circulava en
direcció a Badalona, es va aturar entre les
dues estacions esmentades, degut que uns
viatgers va estirar la palanca del fre d'emer¬
gència en observar el fum pel túnel. Aquests
viatgers van sortir a peu cap a les estacions,
i es van registrar moments de gran nervio-
sisme, encara que, sortosament, es van sal¬
dar sense cap ferit greu. • M.

TAFALLA S.A.
SERVEI nE 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

La pre-matriculació
per a Pre-escolar,
EGB i
Educació Especial

Des del dia 5 d'aquest mes, i fins el pro
per dia 15, queda obert el termini per a h
pre-matriculació a les escoles públiques i pri¬
vades de la nostra ciutat, pel que fa als cur¬
sos de Pre-escolar, EGB i Educació Especial,
per al període escolar 1988-89. És aquest ur
tràmit imprescindible per a poder formalit¬
zar la matriculació definitiva més endavant.

Pel que fa a les escoles públiques, la pre-
inscripció es centralitza, com l'any passat,
en una única oficina, instal.lada en el carrer
d'Ignasi Iglesias, 11. L'horari d'atenció als
pares és de nou a una durant els deu dies del
termini.

Tant els Serveis d'Educació de l'Ajun¬
tament com el Departament de Consum re¬
corden que, sota cap concepte, no es pot ad¬
metre cap tipus de cobrament pel treball de
pre-matriculació. Qualsevol irregularitat de¬
tectada en aquest sentit ha de ser denuncia¬
da a l'Ajuntament, el qual traslladarà el cas
als Serveis d'Inspecció corresponents.

La documentació que cal presentar és la
següent:

Documents obligatoris:
• Volant d'estar empadronat a Badalona.
• Fotocòpia de salut escolar o certificat mè¬
dic oficial, degudament omplert, en el qual
s'especifiquin les vacunes rebudes.
• Dues fotografies tamany carnet.
• Fotocòpia de la partida de naixement o del
llibre de família,
• Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat So¬
cial, o d'altra assistència sanitària.

Documents complementaris, voluntaris:
• Fotocòpia del carnet de família nombrosa.
• Certificat d'atur.
• Certificat de l'empresa on treballen els pa¬
res, especificant el domicili de l'empresa.

Bisutería y
artículos
de regalo

Disponemos de la más extensa
variedad i calidad en bisutería.
Todos nuestros nuevos modelos

son de importación.
Aqui siempre sorprendemos a

nuestros clientes.

Lleó, 39 - Tel. 389 26 21
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ligiosa va fer que els carrers de Llefià s'om-
plissin també de molta gent devota, així com
de vianants expectants i curiosos, que van
observar el pas de la processó.

Les viles veïnes de Montgat i Tiana no
van fer cap mena de processó de Setmana
Santa, encara que a l'interior de l'església
de Tiana es va fer el tradicional calvari de
cada any sense sortir del temple. A Mont-
gal es van fer els oficis religiosos adients a
les dates.

La Mina surt de processó

El barri de la Mina, de Sant Adrià de Be-

Per al TercerM6n
VAL MÉS UNA ACOÓ
QUE MIL EXCUSES

«••e

★ ★

CATALUNYA* ★ *SOUDÀRIA

tims anys, permet pensar que ens trobem da¬
vant d'una vella tradició que s'ha recup' ral
després d'un llarg parèntesi, durant el qual
la Processó del Silenci va deixar de sortir.
(Fotos B. Garriga).

sòs, va tornar a viure, divendres a la tarda,
un dels moments més esperats pels seus
veïns: la processó de Setmana Santa. En¬
guany, tanmateix, la processó va estar a punt
de no sortir, en senyal de protesta dels seus
organitzadors, la Confraria de la santa Cruz,
perquè segons el seu president, Juan Naran¬
jo, «no teníem un local on muntar els
passos»

Tanmateix, a la processó va recórrer el
barri, i les bandes de tambors i cornetes
acompanyaven els improvisats «cantaores»
de saetes, en el més pur estil andalús. En el
gruix de la processó hi havia un penitent des¬
calç, que portava una creu, i dones rigoro¬
sament vestides de dol. Treure la processó
al carrer va costar, a la Confraria, dues-
centes mil pessetes, que van ser sufragades
pels botiguers del barri. Els membres de la
Confraria va haver-se de pagar les quatre-
centes dotzenes de clavells que portaven els
tres passos de la processó.

En aquesta processó, que enguany ha
arribat a la seva desena edició, hi participa
bona part del veïnat de la Mina. Els estris
que es porten, vestiments, llanes i cascos, són
fabricats pels propis components de la pro¬
cessó. • J.M.C.

Poques hores després que els carrers de
Dalt de la Vila s'omplissin de milers de per¬
sones que volien estar presents a la Proces¬
só del Silenci, el barri de Llefià i també el
barri de La Mina, de Sant Adrià, van fer les
seves processons de Divendres Sant.

Com cada any, la «Asociación de la Vir¬
gen Peregrina», que té la seva seu a l'avin¬
guda d'Amèrica, de Llefià, va fer el seu
«Santo Entierro» pels carrers de Llefià. Amb
un seguici de passos més ben guarnit i nom¬
brós que l'any passat, aquesta associació re-

Processó

Montgat i Tiana no en van fer

Llefià i Sant Adrià
van tenir també les
seves processons de
Divendres Sant

del Silenci

Els carrers de Dalt de la Vila es van om¬
plir, també, el Dijous Sant d'aquest any per
assistir i per contemplar la Processó del Si¬
lenci que, després de la represa, se celebra¬
va per segon any consecutiu. El temps va
contribuir a que la processó es realitzés amb
èxit d'assistència. No es descarta que l'any
vinent els organitzadors ampliïn l'itinerari de
la desfilada a d'altres carrers del centre de
la ciutat.

La processó de Badalona és la més anti¬
ga de totes les que es celebren a Catalunya,
i la segona, després de la de Valladolid, de
les de més tradició a nivell de l'Estat
espanyol.

L'interès despertat per la Processó del
Dijous Sant entre els badalonins els dos úl-
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Consultori Mòdic
Dra. R. MELÚS MORENO
Metge i psicòleg • ACUPUNTURA

Obesitat, stress, antitabac,
reumatisme. Massatges i rehabilitació
Creu, 47 - 1r. 2V Tf 399 32 06

BADALONA

Centre de Rehabilitació L'EIVAX
Or. Betoret

Ampliació de les seves instat.lacions
Concertat amb Seguretat Social

Assistència Sanitària
Accidents de circulació, etc.

Sant Pau, 24 Tel. 389 41 40

Centre Terapèutic Podològic
Podòlegs:

Roser Sabater Bilbeny
Josep M' Bernadó Bondia

•Afeccions i deformitats dels peus
•Plantilles ortopèdiques.

•Petita cirurgia
Prim, 209, 1" 2' Tel. 384 40 11

Dr. Joan Saumell
Metge-DENTISTA
Colon, 68 enti. 2'

BADALONA
Telf. 389 20 65

"

Prótesis dental
Endodòncia-RX

Laserteràpia, etc.

Visita: Hores convingudes,
matí i tarda.

Urgències: 389 20 65

CENTRE MÈDIC BADALONA
Temple, 24 ler. (junt Museu Municipal)

tr 384 48 92
Certificats mèdics i psicotècnics per TOTS els

permisos de conduir •Certificats permisos d'armes
•Certificats mèdics ordinaris.

Horari: tardes de dilluns a divendres, de 4'30 a 9

CLÍNICA DENTAL BADALONA
Avda Marti Pujol 198-202. 4*

Teif 389 52 16
— Prótesis inmediata.
— Endodoncia.
— Topicaciones Flúor
— NiAos
— Tratamientos de encías.
— Rayos X.

Dia^òstTc^r
CENTRE DE REVISIÓ MÈDICA

Alfons Xíl, 17 entresol 1* - v 399 19 18
BADALONA

• Informes mèdics i psicotècnics per permís
de conduir i d'armes • Certificats ordinaris

TARDES

Dr. XAVIER GARCIA CIRERA
Tocogínecòleg

Jaume Borràs, 23, ler. 2a.
« 389 18 55
BADALONA

Dr. EDUARD FARRÉ FRIAS
Traumatologia y Ortopedia
SERVICIOS DE URGENCIA

De lunes a domingo
Tel. 384 28 11

Via Augusta, 29-33 entl. 4"

DIGEST
Clínica Dental
Ortodòncia

HORES CONVINGUDES
Avda. Martí Pujol, 30

Tel. 389 30 62
Badalona

Dr. ANTONI BARBARÁ i
MOLINA

MEDÍCINA INTERNA
Avda. Martí Pujol, 61 pis

V 389 50 54
BADALONA

Hores convingudes

Dr. JUAN ANTOJA RIBO
Cardiologia

Hores convingudes
Tel. 389 41 75
Prim, 209 àtic
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íUrOOptica
Tel. 384 69 90

oe Í3/ÍO/ÍLO<S/Í
DIraetor. Ettanls Alcovar i

OIractor «djunfc Salvador Alsina I Valls; radactora an cap: Joaquima Utrera; caps da
saccM: Jordi Marti (Ciutat), Joan García RIara (Lleure), Antoni Castellà (Esports),

Pera Soriano (Coordinació).
Edita: EOiCIÒNS BADALONINES, SJL

Administrador Joan Cairat Senaller, cap da pubNcHat Pere Soriano Casino; cap da
dIstitiMicló I suttscripcions: Maria Dalmau i Torrents.

Nova Junta Directiva
A l'assemblea general de socis de l'As¬

sociació Passada de Sant Antoni Abat de Ba¬
dalona, fou elegida la següent nova Directi¬
va: President, Francesc Ventura i Vilagran;
vice president, Ramon Nualart i Bertran; se¬
cretari, Joan Oller i Pi; tresorer, Pere Deu-
lofeu i Munt; comptador, Josep Solà i Que¬
ralt; vocal de Relacions Públiques, Eugeni
Seriol i Jalencas, i vocals, Josep Martínez
i Cano, Didac Barquero i Fernández i Joan
Manel Urquiza i Navas.

Arrossada a Montigalà
Pel proper diumenge, dia 10 d'abril, i a

iniciativa de la Coordinadora d'Associacions
de Veïns de Santa Coloma i d'altres entitats,
col.lectius i associacions del Barcelonès
Nord, es farà una arrossada a la pineda de
can Daniel, a Montigalà.

Tot i que molts dels col.lectius esmentats
no són exclusivament ecologistes, coincidei¬
xen, però, en oposar-se a la construcció del
II Cinturó en aquesta comarca, i volen que
els terrenys de Batllòria-Montigalà siguin un
espai lliure dedicat a parc natural.

La Coordinadora d'entitats «Montigalà,
Parc Natural» convida tothom a participar-
hi. Només cal portar-se l'arrós. El conill ja
hi és!

Capta pro Sagrada Família
La capta en pro de les obres de construc¬

ció del temple expiatori de la Sagrada Fa¬
mília tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 d'abril.
Ara, enllestits ja els enormes fonaments, co¬
mencen a enfilar-se les columnes que sostin¬
dran la nau central. L'obra avança a bon rit¬
me i la Sagrada Família serà, amb l'ajut de
molts, el temple que Gaudí va concebre i que
és en aquests moments tot un símbol.

La inversió de les obres durant l'any 1987
ha estat de cent quaranta-vuit milions de
pessetes.

EL CUPÓ DELS CECS
UNA UENTILESA DE:

nitus®
maior

Fàbrica pròpia
: Baldonwr Solà, 9 • Tel. 387 74 49

i: BaMomer Solà. 5 - Tel. 383 68 52
Taaia: Mar. 99 • Tel. 384 36 76

Dia 29, dimarts, 06.288; dia 30, di¬
mecres, 91.051; dia 31, dijous,
68.724; dia 4, dilluns, 24.742; dia 5,
dimarts, 45.645; dia 6, dimecres,
10.626; dia 7, dijous, 33.074.

Trobada catalana de «Justícia
Pau»

Aquest dissabte, dia 9, tindrà lloc, al Mo¬
nestir de la Divina Providència, la trobada
de «Justícia i Pau», a la qual assistiran mem¬
bres de les seves Delegacions a tot Catalu¬
nya i les Illes. Es parlarà de la contribució
a la campanya «Catalunya Solidària» i s'ex¬
posaran ponències sobre temes d'actualitat
per Luís de Sebastián, Aracadi Oliveras i
Joan Gomis. Es començarà a les deu del matí
i es clourà amb l'Eucaristia a les vuit del ves¬
pre. La inscripció és oberta a tothom i gra¬
tuïta. Els temes a tractar poden ajudar molt
a la senbsibilització sobre les grans qüestions
socials del nostre temps.

Exposició de dibuixos
Bernat exposa els seus dibuixos a llapis

a la llibreria «Al Vent», del carrer de Sant
Joaquim, 19. L'acte de la presentació tin¬
drà lloc avui, divendres, a les vuit del ves¬
pre. L'exposició de quadres del dibuixant ba¬
daloní Bernat Fuertes i Inglés romandrà
oberta fins el dia 16 del mes que som.

Solidaritat contra l'atur
Les parròquies i comunitats de Badalo¬

na, Sant Adrià, Montgat i Tiana continuen
amb la seva campanya de solidaritat contra
l'atur. La campanya fa ajudes puntuals a fa¬
mílies que estan en greu necessitat i promo-
ciona accions que generin llocs de treball. Els
recursos procedeixen de subscripcions, de
donatius i de la col·lecta que totes les parrò¬
quies i comunitats cristianes van fer el dia
de Dijous Sant. Sense comptar el resultat
d'aquesta col·lecta, fins ara s'han recollit i
repartit més de sis milions de pessetes.

La campanya contra l'atur dels arxipres¬
tats de Badalona ha fet noranta-cinc ajudes
informades i presentades per les assistents so¬
cials i pels grups de Càritas parroquials.

El secretariat de la campanya està a
l'avinguda Martí Pujol, 68 bis, telèfon 384
51 12, els dimarts, de sis a vuit de la tarda.
Hi ha obert un compte corrent a la Caixa
de Pensions, número 3.525-99, a nom de
«Campanya de solidaritat contra l'atur».

Defunció
ESTEVE VIDAL I PUIGVERT

Dilluns de la setmana passada, dia 28 de
març, a l'edat de setanta-tres anys, ens va
deixar, a Badalona, el senyor Esteve Vidal
i Puigvert, que en nombroses ocasions ha¬
via col·laborat, amb els seus escrits i les se¬
ves cartes, a REVISTA DE BADALONA.
La seva vida dedicada al treball i l'esforç
continu, on va prodigar la seva gran bon¬
dat, no podrà ser mai oblidada per ningú
d'aquells que el vam conèixer i estimar. La
seva família agraeix les mostres de condol
rebudes de tots els amics i coneixences que
ens han assistit en aquests moments.

Carrer del Mar, 61
• Lents de contacte
• Aparells per l'oida
Tenim obert els dissabtes

URGÈNCIES
CENTRES SANITARIS
Hospital municipal 389 40 00
Dispensari Pomar 395 02 54
Dispensari Sant Roc 388 13 40
Urgències S.O.E. 384 00 65
Ambulàncies Creu Roja 384 59 00
Ambulàncies La Pau 395 51 61

SEGURETAT
Policia • Urgències 091
Guàrdia Urbana - Urgències 092
Guàrdia Urbana 389 33 04
Comissaria de Policia 387 04 47
Guàrdia Civil 384 02 53
Guàrdia Civil - Urgències 874 11 00
Bombers 388 00 80

SERVEIS PUBLICS
FECSA, avaries 384 00 08-241 52 00
Catalana de Gas, avaries 384 31 00
Aigües, avaries 384 50 12
RENFE, informació 322 41 42
Estat carreteres 204 22 47
Transports comarcals 237 45 45
Correus 384 34 52
Hora exacta, informació 095
Informació meteorològica 094
Noticiari Ràdio Nacional 095
Informació esportiva 097

TAXIS
Parada carrer del Temple 384 63 62
Parada Cine Victòria 384 67 06
Parada plaça Pep Ventura 387 39 46
Parada de la Salut 387 88 92
Servei permanent 387 10 00

FARMÀCIES
Avui, divendres, Azofra (Tortosa, 105) i

Gay (Sant Joaquim, 41); dissabte, Lluch (Prat
de la Riba, 46) I Masnou (Llefià, 11); diu¬
menge, Gotzens (Barcelona, 26) I Palau-Ribes
(Avinguda del Marqués de Sant Mori, 127);
dilluns. Borràs (Juan Valera s/n) i Baratech
(Carles I, 64); dimarts. Via (Olivera de Sis-
trells, 36) i Pal (Independència, 190).

SANTORAL
Avui, divendres, Amanci, Dionís i Màxi

ma; dissabte, Maria Cleofàs i Acaci; diumen¬
ge, II de-Pasqua, Ezequiel, Terenci i Pom-
peu; dilluns, Estanislau i Isaac; dimarts, Juli,
Damià, Zenon i Visia.
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Novament Badalon i el triomfen

¿Cel.lulitis? ¡¡No, gràcies!!

El passat dia 27 de març es
celebrar, a la Ciutat Comtal, el Ca
pionat de Barcelona de Físic^
Culturisme, i per primera vegai
una atleta badalonina, Maria Asce
sión Piera, «Sensi», fou la sorprès
del campionat, on veritableme
«arrassà», ja que, a part del seu gr
físic, va saber amb la seva simpal
guanyar-se l'estima de tot el públ
demostrant així que la feminitatí
està renyida amb el Body-Buildin

Així mateix un altre jove d
Body, Josep Maria Gual, va acons
guir el segon lloc a la categoriat
Júniors.

Avui ens hem traslladat al Boo

Gym, l'indiscutible número 1 de
gimnasos de la nostra ciutat, i a
tualment un dels millors centrest

fisio-culturisme, que és on el
entrena:

—Sensi, quant de temps portf
entrenant?

—Per rabril farà un any i m
que vaig començar en ei Body-Gyf

—Havies practicat algun altre
esport, abans?

—No només havia fet una mica
d'aeròbic.

—Què significa per tu el Body
Gym?

—És una segona casa, en ia
qual he trobat aquestes persones
tant professionals que han contri¬
buït decisivament en el meu triomf.

— Explica'ns els teus plans pel
futur.

—En principi, seguir entrenant
per anar superant-me en propers
campionats. Ara la meva «meta» és
el campionat d'Espanya.

Desitgem que es compleixin
tots els teus desitjós, i, com sem¬
pre, felicitem a la gran família del
Body-Gym per aquesta tasca tant
professional i tant ben feta que por¬
ten realitzant. Com sempre, Badalo¬
na i el Body-Gym capdavanters en
l'esport.

M. DOMINGUEZ
Fotos: David Cendrós

«Sensi», Bartomeu Sansa I Jordi Tubert.
BODY-GYM, bressol de campions

La «Sensi» del «BODY»

Vista parcial d'una de les sales del BODY-GYM

Maria Ascensió Piera, «Sensi», Campiona ce
Barcelona«Sensi», un moment de l'entrenament
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«Justícia i Pau»

La celebració, aquest dissabte, a Badalona, d'una Jorna¬da Catalana de «Justícia i Pau» fa d'actualitat aquest te¬
ma. Amb cinquanta paraules llatines, justes i ben mesu¬

rades, s'expressa, en el cap. V, secc. 2% 90, del text de la Cons¬
titució pastoral «Sobre l'Església en el món d'avui», del Concili
Vaticà II, promulgada el 7 de desembre de 1965, com «es creia
molt oportuna la creació d'algun organisme de l'Església uni¬
versal que tingui la finalitat d'incitar la comunitat dels catòlics
a promoure el progrés de les regions necessitades i la justícia so¬
cial entre les nacions».

«Per mandat nostre, com es llegeix en el document «L'Es¬
glésia catòlica de Crist» (6.1), Pau Vlè manifesta l'interès amb
què va promoure una Comissió per a la constitució «de l'orga¬
nisme reclamat pel núm. 90 de la «Gaudium et Spes». En aquest
«Motu Proprio», els dos objectius dels quals es parla en el do¬
cument consiliar esmentat, han de ser l'obra resultant de «só, -

citar en el Poble de Déu un ple coheixement de la seva missi 5
en el moment present». Sintetitzem aquí la puntualització
d'aquests objectius: a) Informar sobre els problemes del desen¬
volupament i de la pau. b) Fer una reflexió profunda, global,
d'aquests problemes, c) Divulgació dels treballs elaborats sobre
aquestes qüestions, d) Control, coordinació i racionalització dels
esforços que, segons aquests objectius, es fan en l'Església.

Quan, el dia de Pasqua florida de l'any 1967 (26.III), Pau
Vlè publicava l'encíclica «Sobre el desenvolupament dels pobles»,
que precisament suara commemorem amb l'esplèndida carta so¬
cial de Joan-Pau II, que autoritzats comentaristes qualifiquen
de «monument» del pensament de l'Església sobre la qüestió,
el papa Montini indicava expresament que feia extensiva a tots
els homes de bona voluntat la realització dels fins de «Justícia
i Pau», l'organització que «tenia el deure de crear». Cridava tot¬
hom a treballar en «una acció concreta a favor del desenvolu¬
pament integral de l'home i del desenvolupament solidari de la
humanitat». Expressament esmentava «la justícia social entre
lès nacions» com un objectiu precís d'aquesta acció «solidària».
Ara Joan-Pau II, en la seva encíclica «La preocupació social»
(30.XII.87), s'ocupa extensament de quin sigui l'autèntic desen¬
volupament humà, en la soldiaritat. El 20 d'abril del mateix any
1967 rebia Pau Vlè els membres i consultors de «lustitia et Pax»,
l'organiem —els deia— «que no té altra missió que mantenir des¬
vetllat l'ull de l'Església, el seu cor sensible i la seva mà promp¬
ta per al servei de la caritat que és cridada a prestar al món»,
pel progrés dels pobles i per la pau entre les nacions. Set dies
després, la Comissió «I. et P.», a la conclusió d'una reunió, ex¬
pressava en una Declaració programàtica «els principals fona¬
mentals de l'educació en el sentiment de la justícia i de la pau».
Es concreten en cinc punts que són el nord i guia de l'activitat
en tots els seus centres d'arreu del món; oferts a «tota clase de
grups laics».

Resseguint la col.lecció dels documents pontificals d'aquests
darrers vint anys, constatem la constant preocupació dels papes
per la realització dels fins de J. i P. És notable, entre ells, la Ca¬
ta «Octogessima Adveniens» (V.71) amb la qual Pau Vlè s'adreça
a la institució en ocasió del vuitantè aniversari de la gran encí¬
clica social de Lleó XIII, «Rerum Novarum». La sagacitat del
papa Montini es manifesta en l'aguda anàlisi que fa de la com¬
plexa i delicada situació social en el món. En la carta hi ha una

enèrgica crida a l'acció (48). El papa sap que «sota una aparent
indiferència hi ha en el cor de cada home una voluntat de vida
fraternal i una set de justícia i de pau que cal desplegar». Per
això diu a J. i P.: «Cadascú ha de situar la pròpia responsabili¬
tat i discernir en consciència les accions als quals està cridat a
prendre part». L'energia espiritual de Pau Vlè es manifesta en
tota aquesta «Crida a l'acció» que clou la carta. Diu: «... les
organitzacions cristianes, sota les seves formes diverses, tenen
igualment una responsabilitat d'acció col.lectiva. Sense prendre
el lloc a les institucions de la societat civil, han d'expressar, a
la seva manera i sobrepassant la seva particularitat, les exigèn¬
cies concretes de la fe cristiana en una transformació justa, i per
consegüent necessària, de la societat». Quan demà, a la Provi¬
dència, membres destacats de la delegació diocesana de «Justí¬
cia i Pau» s'ocuparan d'uns temes de molt viva actualitat, bé
es pot dir que faran viva i operativa aquesta crida a una acció
seriosa i responsable per la Justícia i per la Pau en el món. •
JOSEP MARIA RIERA I MILÀ

La Notícia
Jo 20, 19-31

Els deixebles II diuen a Tomàs, el Bessó, que no era amb
ells quan «Jesús entrà» I «es posà al mig»: «Hem vist —(hem
cregut)— el Senyor». Els deixebles, que han estat «enviats»,
aquesta vegada no són creguts per Tomàs, que és rebec. El
CrIst l'amonesta, per Incrèdul, I ell confessa la fe. Fem ser¬
vir una cançó que diu: «Fe no és esperar...» Però diu l'autor
d'Hebreus (11.1) «Fe és una garantia segura d'allò que s'es¬
pera...» Fe, doncs, segons la Paraula, és esperar!. • J.M.R.

Barca de Pere

NOVA ENCÍCLICA DE JOAN PAU II SOBRE LA QÜESTIÓ
SOCIAL.— Joan Pau II ha publicat una carta-encíclica que ha tin¬
gut ample ressò en els mitjans de comunicació de tot el món.

Han passat vint anys d'aquella famosa carta del papa Pau Vlè.,
«El progrés dels pobles» (Populorum progressió), en la qual deia
que «el desenvolupament econòmic és el nou nom de la pau». Joan
Pau II, tenint en compte els canvis econòmics i socials que s'han
esdevingut en aquests últims vint anys, .diu que no pas qualsevol
tipus de desenvolupament econòmic contribueix a la causa de la pau,
ja que freqüentment els progressos materials i tècnics no estan
d'acord amb les exigències de la justícia.

El Papa fa una crida urgent a la rehumanització de les relacions
econòmiques, per tal que l'home no es converteixi en un subjecte
de producció i de consum.

El procés actual del desenvolupament a nivell internacional fa
que els països rics siguin cada dia més rics i els països pobres, cada
vegada més pobres. El Para denuncia les situacions d'injustícia, de
fam i.de misèria dels països del Tercer Món, i també insisteix amb
la misèria de l'anomenat «Quart Món», és a dir, els pobres, «les
«bosses de pobresa» que tenim en els nostres països desenvolupats,
a les nostres ciutats industrials i als nostres barris, al costat de casa
nostra.

És necessari un canvi d'orientació de l'economia internacional.
És necessari, sobre tot, un canvi d'actitud, una conversió a la soli¬
daritat, al respecte de la persona humana, a l'austeritat personal
i col·lectiva.

UN CONSELL D'ESGLÉSIES CRISTIANES.— A França ha que¬
dat constituït oficialment el Consell d'Esglésies Cristianes, que cul¬
mina, segons un representant de l'Església ortodoxa, «un esforç em¬
près ja fa anys». Mons. el cardenal Decourtray, per l'Església ca¬
tòlica, ha dit: És prova «del desig d'insistir en el que ens és comú,
en el que ens reuneix, mentre sempre s'insisteix en les nostres dis¬
crepàncies». I un pastor de la Federació d'Esglésies protestants de
França ha declarat: Expressa la voluntat de «manifestar el que pot
significar el testimoniatge evangèlic en la societat».

EL DOTZÈ CENTENARI DEL CONCILI II DE NICEA.— En
la prevista «Phase» (núm. 160), que publica el «Centre de. Pastoral
Litúrgica», de Barcelona, el P. Adalbert Franquesa, de Montserrat,
ens ofereix una interessantíssima recensió sobre la commemoració
d'aquest Concili, el darrer dels veritablement «ecumènics» o còs¬
mics. El tema del Concili va ser «la veritat de l'Encarnació, amb
tots els dominis de l'expressió que s'hi impliquen, tant en la matè¬
ria sensible com en les paraules. (...) Assenyala un punt capital (...)
en la història de l'art i de la litúrgia».

•
Molta.gent petita.

en molts llocs petits.
faran coses petites
que transformaran el món.

Dita de la saviesa africana
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Avui, divendres, al Círcol Catòlic

«Gong Gongs», nova experiència
musical de Santi Arisa

Qualsevol artista té sempre pendent un
projecte per portar a la pràctica. Són aque¬
lles idees a les quals s'hi va donant voltes i
voltes però que mai no acaben de trobar for¬
ma. A vegades és per falta de temps, d'ins¬
piració o de recursos. Als seus quaranta-un
anys, en Santi Arisa ha muntat un especta¬
cle de música i dansa que, segons ell, reflec-
tebc un muntatge que sempre havia tingut
pendent; «fer un espectacle on la música i
la dansa juguessin entorn del moviment.
Sempre m'ha semblat que el que jo toco ge¬
nera tot un moviment, i volia aprofundir-
hi».

Una sèrie de gongs, aquest instrument de
percussió que al nostre país estem acostu¬
mats a associar només a les orquestres sim¬
fòniques, i la col.laboració del Grup Estudi
Anna Maleras de dansa, han propiciat que
en Santi Arisa hagi pogut muntar l'especta¬
cle que rep per nom «Live gongs» (gongs en
viu), i que aquest divendres, dia 8, a partir
de les deu del vespre, podrem contemplar al
Círcol Catòlic com un dels concerts inclo¬
sos en el programa d'activitats culturals
«Rotllos de Primavera», promogut des de
l'Àrea de Cultura, Joventut i Esports de
l'Ajuntament de Badalona. Un cop acaba¬
da l'actuació, es farà a la discoteca «Pin¬
zell», del carrer de Sant Anastasi, la presen¬
tació del disc l'espectacle, que ha rebut el
nom de «Gong Gongs».

—Un títol que ho diu tot...
—Sí. De fet, quan fas un disc penses en

cinquanta mil històries. Com que, al cap i
a la fi, el que em va motivar a tirar enda¬
vant la idea va ser aquesta mena d'instru¬
ments, vaig decidir titular el disc «Gong
Gongs» que, a més, en la pronunciació té
una certa sonoritat.

—Que en Santi Arisa hagi pogut mun¬
tar aquest espectacle i editar el disc, té, de
primer, la seva part de casualitat.

—Sóc demostrador oficial i percussionis-
ta especialista de la casa «Paiste», una de les
dues principals marques de plats per tocar
la bateria. Quan vaig anar a Suïssa, on hi

mnit
BANYS - TERRASSA
Passeig Marítim, s/n.

BADALONA
o 369 49 20

ha la fàbrica, em va sorprendre la gran quan¬
titat d'aquests tipus d'instruments que allà
tenien, i vaig aconseguir que em deixessin
uns quans gongs per fer una demostració en¬
tre venedors i percussionistes d'aqui. Gent
que pogués gaudir i trobar-li un sentit a

aquest tipus de so.
—No va ser fàcil convèncer els suïssos...
—Vaig haver d'insistir, perquè primer no

veien massa clar, per qüestió de mercat, que
els gongs poguessin interessar a Espanya.

—De fet no és un instrument massa
comú.

—No hi ha gent que escolti gongs. Abans
encara es feien servir en el rock simfònic, que
ara no està de moda, però que penso que tor¬
narà a estar-ho. El que si que hi ha, però,
és gent jove que estudia percussió al Con¬
servatori o que estudien músiques ètniques;
el que passa és que la majoria no tenen el
poder adquisitiu suficient com per gastar-se
potser cent mil pessetes en un gong.

—Al final, però, en Santi s'ha posat els
suïssos a la butxaca...

—A còpia d'insistir em van deixar els
gongs i vaig fer una demostració al Conser¬
vatori. D'allà em van cridar perquè anés a
r«Angel Casas Show», de TV3, i també he
estat al festival de teatre de Sitges. Última¬
ment m'han anat sortint més propostes d'ac¬
tuació com la de Badalona, i en previsió que
qualsevol dia em tornin a demanar els ins¬
truments, vaig decidir gravar el disc.

—Un disc que ha gravat en Santi Arisa
en col.laboració.

—Al «Gong Gongs» hi ha participat gent
ficada en música contemporània, com en
Xavier Joaquim, professor de percussió del
Conservatori; en Josep Martinez, percussio-
nista de l'Orquestra Ciutat de Barcelona, o
l'Andrés Levin Richter. També hi he inclòs
dos fragments de l'obra de dansa «Live
gongs» i una obra de Luis de Pablo, repre¬
sentatiu de la música d'avantguarda, que
s'anomena «Saturn». A Badalona també to¬
carem una peça entre els tres percussionis¬
tes, que té un to molt «free» en el sentit que

CÜ , hotel
iramar

Santa Madrona. 60
Tel. 384 03 11
BADALONA

Santi Arisa, «Live Gongs»
(Foto Jordi Serra)

cada vegada surt diferent i crea una sèrie
d'ambients ben diversos.

—A banda del Grup Estudi Anna Male¬
ras, a l'espectacle de dansa també hi ha
col.laborat una pintora.

—És la Maria José Vela, que va pintar
uns bidons amb els quals l'espectacle visual¬
ment, a part del so que en treiem segons les
profunditats. Per deferència a ella he titu¬
lat el tema «Vela bidons».

—Tot un espectacle de creació que el mú¬
sic ha construït amb iniciativa pròpia i es¬
forç personal...

—Perquè si no és aixi, en música, al nos¬
tre pais, no hi ha res a fer. Mentre que a d'al¬
tres països aquesta mena de coses noves o
més experimentals s'ajuden a que funcionin,
aqui no hi ha cap política de suport a la mú¬
sica o a la dansa. En matèria de subvencions
només s'ajuda el teatre, del qual se'n fan
«patums».

—Segons el músic, aquesta falta d'aju¬
da es deu a un desconeixement.

—Estan tractant temes que no han vis¬
cut. No han carregat ni descarregat camions
d'instruments per saber que fa falta gent que
transporti o fabriqui. Si es dóna suport a tot
plegat és quan les activitats funcionen.

—Mentrestant, en Santi Arisa treballa al
costat de músics com en Manel Camp o
Pegasus.

—Amb Pegasus hem estat al Festival de
Cinema Internacional de Miami i a Mon-
treux. Fa sis anys que estem junts i ara es¬
tem gravant el sisè elepé. • JOAN GARCIA
RIERA

W Aurla Martí PiiinI 1S-7

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

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

Dilluns de 4 a 7
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Cine Nou Tel. 389 25 09
GRAN EXITO

HECHIZO DE LUNA
CHER«NICOLAS CAGE

i6
NOMINACIONES
AL OSCAR!

- Mejor película.
- Mejor director:
Norman Jewison.

- Mejor actriz: Cher.
- Mejor actriz
secundaria:

Olympia Dukakis.
Mejor actor
secundario:

L VincentGardenia.
^ Mejor guión
original; John
Patrick Shanlev.
anadora del Oso de Plata del

Festival de Berlín:
Mejor director: Norman Jewison.

Cine Verbena
Tel. 389 13 42

GRAN EXITO

TOM SELLECK STEVE GUTTENBERG TED DANSON

Cine Picarol - 2 sales
Tel. 389 28 73

Cine Picarol -2 sales
Tel. 389 28 73

DudleyMoore KirkCameron
Chris y su pa(b« cambiaron por accidente sus cuerpos,

peronohayproMema-.
A Chris ie tocó el Jaguar y la tarjeta de oro,

a papá le tocó la "movida" y el examen de biología.

1

II;
ara, ais

914FM
L'emissora de la costa

9 384 61 13 - 389 34 64
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Cine Nou
Mar, 23 - Tel. 389 25 09

hechizo de luna
Nord-americana. Director: Norman Je-

wison. Intèrprets: Cher i Nicolás Cage. Co¬
mèdia. Color.

Loretta és una vídua que ha superat la
trentena i està promesa amb Johmy Cama-
reri, un italià com ella, un home timid i avor¬
rit. Johmy té un germà més jove, Ronny,
amb el qual no es porten molt bé. Loretta
decideix, abans de res, que ha d'aconseguir
la reconciliació del seu futur marit amb el
seu futur cunyat. En una entrevista entre Lo¬
retta i Ronny sorgeix l'encant de la lluna...

Cine Verbena
Mar, 20 - Telf. 389 13 42

TRES HOMBRES Y UN BEBÉ
Nord-americana. Director: Leonard Ni-

moy. Intèrprets: Tom Selleck, Steve Gutten-
berg i Ted Danson. Comèdia. Color.

Els professionals de Nova York, Pete,
Michael i Jac, tenen el món en una butxa¬
ca. Atractius homes de carrera que han co¬

negut l'èxit, comparteixen un magnífic apar¬
tament i el gust per les coses bones de la vi¬
da. Però llavors es presenta Mary, una jo-
veneta que pot fer acabar la idil.lica inde¬
pendència dels tres protagonistes.

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

DE TAL ASTILLA TAL PALO
Nord-americana. Director: Rod Daniel.

Intèrprets: Dudley Moore i Kirk Cameron.
Comèdia. Color.

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

WALL STREET
Nord-americana. Director: Oliver Stone.

Intèrprets: Michael Douglas, Charlie Sheen
i Daryl Hannah. Dramàtica. Color.

Un agent de borsa, executiu d'un banc
de Wall Street, a Nova York, ambiciós, fred
i calculador, somnia en ser part de l'èlite fi¬
nancera i tenir en la seva cartera un inver¬
sor de moka voldada.

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

curs de Teatre Circol Catòlic, IV Ciutat de
Badalona.

TESTIGO DE CARGO, d'Agatha
Christie, pel grup de teatre del C.P. Sant Vi¬
cenç, de Sabadell.

Orfeó Badaloní
Diumenge, a un quart de set, LA PAPA-

RERA, pel grup de teatre de l'entitat. Di¬
recció: Josep Maria Raventós.

Museu Municipal
Diumenge, a les sis, CONCERT LÍRIC

amb l'actuació de destacats cantants de sai
suela i òpera. Direcció musical: Mestre Pa¬
lomares. Presentat per Maria Monell.

Escola Feliu i Vegués (Barri
de Llefià)

Diumenge, a les sis, RIALLES BADA¬
LONA, presenta l'espectacle SUBSÒL, pel
grup L'ESTAQUIROT

Distinció a una

cantant

La locutora Loli Cañadas, en represen¬
tació del Centro Cultural Rociero Andaluz,
va lliurar un ram de flors a Estrella de Cá¬
diz, cantant folklòrica que va resultar gua¬
nyadora dels concursos televisius «Gente jo¬
ven» i «Passarel.la a l'èxit».

L'acte es va celebrar el dia 26 de març
darrer al local social de l'entitat organitza¬
dora, situat a l'entic Cinema Badalona. (Fo¬
to Vicenç Piera).

Bevent accidentalment un beuratge pre¬
parat pels indis, un pare i un fill canvien la
seva personalitat entre, ambdós. El pare,
metge, es converteix en un divertit estudiant.
El xicot, com és d'esperar, serà un famós
metge.

tren
de
fusta

Dia 1 de maig,
el Dia de la Mare

• Regals didàctics
• Regals informals
^ 384 66 65

Ntra. Sra. de ia Soledat, 10

Campionat de sevillanes
En el pub «The Crazy Ely» de la nostra

ciutat va tenir lloc el campionat anual de
Sevillanes-88, amb caràcter juvenil. Hi van
participar un total de vint-i-quatre parelles
d'arreu de Catalunya, amb un nivell tècnic
molt valorat pel jurat, en el qual hi havia els
professors Sete, Emilio, Luis, Manolo i
Montse. El prhner premi va ser per a la pa¬
rella formada per Mònica i Isabel; el segon,
per a Mariló i Mari Carmen, i el tércer, pre¬
mi a la simpatia, per a la parella Eva i
Noèlia.

A nivell local, van participar en el cam¬
pionat el Centre Cultural Nuestra Señora de
la Esperanza i 1'Escola Lola i Pavón.

Concurs d'intèrprets de piano
Joventuts Musicals de Vilafranca del Pe¬

nedès convoca el XXIIè Concurs de Joves
Intèrprets de Piano de Catalunya, dividit en
quatre categories: sènior, fins a trenta anys;
«A», fins a vint-i-tres; «B», fins a disset, i
«C», fins a tretze anys. Els concursants hau¬
ran d'interpretar tres obres, segons la cate¬
goria en què s'hagin inscrit. El concurs se
celebrarà a Vilafranca entre els dies 22
d'abril i 23 de maig, i constarà d'una sola
prova, que serà pública. Per a més informa¬
ció, i inscripcions, trucar al telèfon
892.16.35, Joventuts Musicals de Vilafran¬
ca del Penedès, els dilluns o els dijous, de
nou a deu de la nit.

orquí /erucí/,/.Q.
<> I Les ofrece los servicios de; •Construcción de torres y naves indus-

triales «Reformas de locales, viviendas, etc. «Decoración e interioris-
mo «Financiación propia. Tels. 388 38 12 - 388 35 50 - 383 91 11
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Dimarts, dia 12, SUPLEMENT EXTRA
24 pàgines - Portada a tot color

KíSTA
Dimarts, 12 d'abrii de 1988. Annex al mim. 2.867

Oe Q/IOALOM Periodic
independent
d'ínformacfò

Dimarts vinent, amb l'edició normal de REVISTA

Parlant la gent s'entén

1. El que no vulguis per a tu..,
2. A pagès endarrerit...
3. Qui dia passa...
4. L'aire del camp fa més bé...
5. Fer Pasqua...

Solucions:

suiB^ ap suequ " -ç
•3JB3 ap sajuBí sai anb-- -p

Auaduia Aub"* ■£
Buoq S3 u upeXuB deo"- -3

■nSuiu B J3d sinSjUA oq ou*" "j

m La recepta de
la Marta

Mar i muntanya
El motiu del nom d'aquest plat s'entén

per la diversitat d'ingredients que hi inter¬
venen, tot i que és d'elaboració ben senzi¬
lla: mig pollastre, vuit gambes llagostineres
mitjanes, salmó fumat, all i julivert i una co¬
pa de xerés sec.

El primer que farem serà fregir el pollas¬
tre amb el salmó fumat. A banda, es fa el
sofregit amb l'all, el julivert i una cullerada
de farina. Se li afegeix la copa de xerés i tres
parts d'aigua i es barreja bé. A partir d'aquí
ja es pot deixar coure tot plegat una mitja
hora. Al final hi afegirem les gambes fetes
al forn, i a cruspir-s'ho! • G.

Mots en eren
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 □ rrr n
2 ■ P REVISTA DE

1 BADALONA

3 |per J.Aubert
4 L !
5

6
_ 1

7

8 J _ 1
9 uu □ □□
HORITZONTALS: 1. Malaltia funcional
nerviosa." 2. Híbrid de cavall i somera. Al
revés, repetició d'un so.- 3. Cervesa angle¬
sa. Planta alta d'una casa.- 4. Treball.- 5.
Partit polític actual. Mucositat. Nota
musical.- 6. Faltat d'humitat. Al revés, fruit
de l'alzina." 7. Ajornament del compliment
d'una obligació.- 8. Dos. Interjecció usada
per a cridar l'atenció.- 9. Mosso d'hostal.

VERTICALS: 1. Llangor que acompanya la
consumpció." 2. Deixat com a no existent.
El qui treballa en una feina que no reque¬
reix saber un ofici.- 3. Dit d'una persona que
la sap molt llarga. Conjunt dels fills d'un
animal.- 4. Al revés, part terminal del braç.
Al revés, germana del pare o de la mare.-
5. Atzar." 6. Dos-cents. Al revés, signe del
Zodiac." 7. Tros de pa xopat de brou o al¬
tre liquid. Instrument de presa amb mànec
de fusta i amb un ferro de tres puntes.- 8.
En francés, aquí. Mil cinquanta-u.- 9. Dit
d'un adolescent que ha fet una bona crei¬
xença.

SOLUCIÓ

•jBgidSH "6 -1
■niM "PI "8 --odjv -Bdos -'ISO -33 -Q 9
-•V -JJOS "S --liB m 'Q > --6^3 'Pia
'Z -'lAI 'Z -'SUiSBJBiAl'l :S|B3!JJ3A

•JOIBÏBIAJ '6
-1 "dH "11 "3 "8 --BUOJBJOI^ 'L -'Oie "d '^S
•9 - íiAI oo]^ dV Ç - d bdsbx h -p - sid
•31V 'Z -'330 quiAj -'isojusiNj \ :s|B)uoz)UOH

ATENCIÓ!
Dimarts vinent
REVISTA DE
BADALONA
sortirà amb les

Pàgines de Cultura
d'aquest mes.

Que no li passin
de llarg.
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(3^
És im consell de la

CAMPANYA DE PROTECCIÓ OCULAR.

PINTURA DECORATIVA I PUBLICITARIA

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

PINTURAS

A.3ELlJ0f^
ESTUCATS. MOQUETES I OBRES
RESTAURACIÓ DÉ FAÇANES

Kxposkíó i venda: Av/. Martí Pujol, 141-149
Telf: 3«4 11 «5 • BADALONA

REVISTA DE BADALONA 5 i 8-4-j SPRIT OF BADALONA - 78

Els nostres equips de base
Cadet «A»

Partits previstos pel
proper cap de setmana

4. Pere Cantarero (1'74 m.) - 5. Antoni Fio! (1'96 m.) - 6. Jordi Llorens (1'95 m.) - 7.
Joan Barnich (1'97 m.) - 8. Joan Pardo (1'83 m.) - 9. Jordi Oms (1'99 m.) - 10.

Eduard Nofuentes (1'89 m.) - 11. David Polo (1'90 m.) - 12. Salvador Balcells (1'97
m.) - 13. Xavi Hervàs (T94 n.) - 14. Jaume Morales (1'82 m.) - 15. Xavi Guilarte

(T88 m.) - Entrenador Lluís Corominas. Segon entrenador Josep Solà.

Cadet «B»

4. César Rodríguez - 5. Andreu Novell - 6. Ramon Falgueras - 7. Daniel Morón - 8.
Josep Maria Cal - 9. Juanjo López - 10. David Berbois - 11. Juan Sierra - 12. Lars
Moecker - 13. Josep Ventura - 14. Quim Domingo - 15. Albert Planas. Entrenador:
Josep Morales. Segons entrenador: Francesc Coll. Delegat: Miquel Domingo.

(Fotos: Miquel Segura)

Dissabte, 9 d'abril

Mini

Bosco Horta - Ram Joventut (17'30 hores)

Pre-infantil

Santiago Apóstol - Ram Joventut (18 hores)

Infantil
Ram Joventut - Tecla Sala (18 hores)

Cadet
Ram Joventut «B» ■ Collblanc (17'30 hores)

Diumenge, 10 d'abril

Cadet femení
Transports Pou Prat - Ram Joventut (9 hores)

Juvenil femení
C.B. Cerdanyola - Ram Joventut (10'30 hores)

Sènior femení
C.B. Cerdanyola - Ram Joventut (12''15 hores)

Júnior masculí («play-off» semifinal)
Ram Joventut - F.C. Barcelona (12 hores)

Juvenil masculí (3er. i 4rt. lloc)
Metro Santa Coloma - Ram Joventut
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Mira que Interessant:
|i|l MI lililí I'll lilWlilillill |I|

un exempbr ben fresc de
500.000 Ptes. et porta a
coso per 50.(M^ Ptes., i el

demés són 13.306 Ptes. oí mes.
Vine o lo Xorxo Renault de Catalunya

L'ocasió és teva

Venir ara al Mercat Nacional d'Ocasió de la
Xarxa Renault de Catalunya és un estalvi.

Parque hi ha, d'oferta, cotxes de totes
les marques, revisats, posats a punt i
garantits per Renault.

Avui, i fins el 15 d'abril, Renault
Finançament et fa molt bon preu: des
d'un 10% d'entrada i fins a 48 mesos

per pagar la resta, amb uns mínims
interessos.
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Resultats i
Classificacions

Lfiga de Bàsquet (Sèrie A-1)

FC. Barcelona, 102
Ram Joventut, 90

El Ram Joventut es va presentar a jugar
aquest partit amb les baixes ja sabudes de
Crespo i MargalI i, a més, també sense el nor-
damericà Joe Meriweather, que va patir unes
molèsties en els genolls; Tot i així, els verd-
i-negres van poder plantar cara a un FC. Bar¬
celona que jugava al complet, i només en els
darrers instants va acabar cedint per una di¬
ferència de dotze punts, totalment injusta per
l'equilibrat encontre.

Amb aquesta derrota, la «Penya» s'ha
.classificat en el quart lloc de la sèrie A-1, des¬
prés de la «sospitosa» victòria del CAI Sara¬
gossa davant del Real Madrid, amb una sa¬
fata que va errar Iturriaga en el darrer segon
partit, que li hagués donat el triomf al seu
equip. D'aquesta manera, el Ram Joventut,
si supera els quarts de final, s'enfrontarà al
F.C. Barcelona en semifinals, mentre que els
madridistes tindran un «play-off» teòricament
més assequible contra el CAI.

Del partit del Palau Blaugrana cal dir que
el Ram Joventut es va saber sobreposar a les
baixes ja esmentades i va plantejar un encon¬
tre valent, sense pensar en que les faltes per¬
sonals podrien decantar la victòria del cos¬
tat barcelonista, com així va ser realment. La
sortida de 0-6 pels verd-i-negres ja anuncia¬
va que el Ram Joventut no llençaria el partit
des d'un bon principi.

Després d'uns minuts en els quals els
barcelonistes van restablir l'equilibri en el
marcador, gràcies als encerts en els tirs de
tres punts d'Epi, Sibilio i Solozàbal, el con¬
junt blaugrana va poder obrir un marge im¬
portant de punts al seu favor (42-32). Va ser
un moment delicat, perquè el Ram Joventut
podia enfondar-se anímicament i rebre una

pallissa d'escàndol. Però no va ser així. Les
bones actuacions de Montero i Villacampa
en atac, i també la tasca de Morales sota els
taulers, van fer possible que la «Penya» es
retirés al descans amb només tres punts ad¬
versos (52-49).

En el segon període, els pes de les per¬
sonals va decantar definitivament el signe de
l'encontre en favor dels barcelonistes. La
«Penya», amb els triples de Montero i les
aportacions de Johnson i Villacampa, va po¬
der anar mantenint la incertesa del resultat.
Els avantatges per un i altre equip eren mí¬
nims, però la davallada definitiva pel Ram Jo¬
ventut va arribar a cinc minuts del final. Amb
86-81 en el marcador, els àrbitres van asse¬
nyalar una falta tècnica a la banqueta de
l'equip badaloní i aquí es va acabar de sen¬
tenciar l'encontre, ja que el FC. Barcelona va
obtenir un parcial de 14-0 que va col·locar el
marcador en 100-81. Una petita reacció de la
«Penya» en els darrers instants va fer que
l'aventatge blaugrana fos de dotze punts al
final del partit. • R.B.

FITXA TÈCNICA:

FC. BARCELONA, 102.- 33 cistelles de 55 in¬
tents; 8/14 cistelles de tres punts; 12/15 tirs
lliures llençats; 22 faltes personals. Un eli¬
minat; Epi. Encistelladors: Ferran (7), Epi (15),
Sibilio (13), McDowell (12) i Solozàbal (16),
com equip inicial; Jiménez (18), Norris (11),
Costa (6) i Trumbo (4).

RAM JOVENTUT, 90.- 25 cistelles de 57 in¬
tents; 8/17 cistelles de tres punts; 16/24 tirs

SÈRIE A-1

Màgia d'Osca, 84 - Estudiantes, 85
Fòrum Valladolid, 76 - Cajacanàries, 86
CAI Saragossa, 94 - Real Madrid, 93
F.C. Barcelona, 102 - Ram Joventut, 90

F.C. Barcelona 14 12 2 1374 1188 26
Real Madrid 14 11 3 1347 1174 25
CAI Saragossa 14 9 5 1232 1196 23
Ram Joventut 14 8 6 1298 1186 22
Estudiantes 14 7 7 1160 1218 21

Cajacanàries 14 5 9 1228 1389 19
Fòrum Vallad. 14 3 11 1064 1226 17

Màgia d'Osca 14 1 13 1133 1259 15

Nota: Els quatre primers classificats queden
exemps del «play-off» de quarts de final, que
es jugaran així: Estudiantes-Cajabilbao,
Màgia-Cacaoiat, Cajacanàries-Oximesa i
Fòrum Valladolid-Taugrés.

SÈRIE A-2

Cajabilbao, 82 - IFA Espanyol, 76
Caja de Ronda, 98 - Bancobao, 109
Cacaoiat, 89 - Taugrés Bascònia, 88
Oximesa, 86 - TDK Manresa, 75

Cacaoiat 14 11 3 1232 1147 25
Oximesa 14 9 5 1249 1168 23

Taugrés Basc. 14 9 5 1288 1213 23

Cajabilbao 14 9 5 1207 1177 23
TDK Manresa 14 8 6 1169 1152 22
IFA Espanyol 14 5 9 1135 1183 19
Bancobao 14 5 9 1225 1284 19

Caja de Ronda 14 0 14 1209 1390 14

Nota: Els quatre primers classificats jugaran
els «play-off» de quarts de final pel títol,
mentre que els quatre últims jugaran un
«play-off» que s'anomena de «descens»,
encara que, amb la reestructuració de la
temporada que ve, no baixarà cap equip.
Aquest darrer «play-off» es jugarà així: TDK
Manresa - Caja de Ronda i Bancobao - IFA
Espanyol. Serà a eliminatòria única i els
quatre equips jugaran la temporada vinent en
el grup A-2 de la Primera Divisió.

lliures llençats; 22 faltes personals i una fal¬
ta tècnica a la banqueta. Dos eliminats: Mo¬
rales i Montero. Encistelladors: Montero (21),
Johnson (19), Villacampa (19), Morales (6) i
R. Jofresa (14), com equip iniical; Pardo (9),
Ruf (2) i T. Jofresa.

Àrbitres: Mitjana i Llamazares.

Marcadors parcials cada cinc miuts: 13-13,
27-29, 44-40 i 52-49 (descans); 61-60, 73-72,
86-81 i 102-90.

nftAü ¡FRESCAENERGfA 1311ES
ImSElVI PERAouAimR! lm#El¥l



30 ESPORTS REVISTA DE BADALONA 5 i 8-4-88

Finalitzà la sèrie A-1, amb el Joventut en
quarta posició

Les lesions, el pitjor enemic de
la «Penya»

Escrivíem, a l'hora de fer balanç del què
havia estat la primera fase del campionat,
que la «Penya» havia obtingut liavors el per¬
centatge de triomfs més baix en aquesta fa¬
se des que, a la campanya 1983-84, es posés
en marxa el nou sistema de Lliga. Ara, en aca¬
bar la segona fase, tampoc no es pot dir que
la marxa del Joventut hagi estat brillant (vuit
partits guanyats I sis de perduts), però tenint
en compte les circumstàncies que l'han ro¬
dejat (atenció especial a la final de la Reco-
pa I, sobretot, les lesions) se l'hl ha d'ator¬
gar un aprovat per haver fet el que ha pogut.

A casa, tot I la baixa de jugadors Impor¬
tants, el Joventut va assolir cinc victòries per
només dues ensopegades. Aquestes foren
davant de dos equips, el Real Madrid I el F.C.
Barcelona, amb una nòmina més extensa
d'efectius. Per cert, que els blau-grana tin¬
gueren seriosos problemes per Imposar-se
en una pista que tradicionalment, en els dar¬
rers anys, se'ls ha donat força malament...
I això que en l'equip verd-l-negre nl Margall,
nl Vlllacampa, nl Crespo varen poder Inter¬
venir en el matx de la màxima rivalitat
catalana.

Pel que fa als partits a pista aliena, cal
líif que el triomf més espectacular fou el que
aconseguí en la primera jornada de la sego¬
na fase a la pista del GAI. Complí a Osca I
Valladolid I perdé a les pistes d'Estudiantes
I de Cajacanàries, trencant tots els pronòs¬
tics. Nl a Madrid nl al Palau, davant del Real
I del Barça, respectivament, l'equip badalo¬
ní, molt mermat per les lesions, sortí apallis¬
sat, com podia semblar després de veure
amb quines condicions havia d'afrontar els
partits.

«Penya»-F.C. Barcelona,
semifinal de la Copa del
Príncep d'Astúries

Està vist que aquesta temporada Ram Jo¬
ventut I F.C. Barcelona s'hauran d'enfrontar
en unes quantes ocasions. SI no n'hl havia
prou amb la Lliga Catalana I la Lliga estatal,
ara, verd-l-negres I barcelonistes també es
veuran les cares en una de les semifinals de
la Copa del Príncep d'Astúries. L'altra semi¬
final la disputaran el CAI Saragossa I el gua¬
nyador de l'ellmlnatòrla entre el Real Madrid
I el Cacaoiat. De moment, I de forma sorpre¬
siva, els vallesans es van Imposar en el par¬
tit d'anada, a Madrid, per dos punts (90-92).
El partit de tornada es va jugar anit a
Granollers.

La fase final d'aquesta devaluada compe¬
tició es dipustarà, en règim de concentració,
dimarts I dimecres que ve a Palma de Mallor¬
ca. La primera semifinal, entre Ram Joven¬
tut I F.C. Barcelona, es jugarà dimarts a les
set de la tarda I la segona semifinal, a les nou
del vespre. Dimecres hl haurà la final, a les
set de la tarda, sl per Imposició de Televisió
Espanyola no es marca finalment un altre ho¬
rari. • R.B.

En definitiva, ara ve l'hora de la veritat.
En els «play-off» pot ser que la «Penya» tor¬
ni a comptar amb el «Matraco» Margall I que
amb el seu concurs d'equip agafi un aire
campió. • JOSEP-ANTON COVES

Tots els partits

CAI-J 69-91
J-Fòrum Fil. 106-70
Estudiantes-J 83-81
J-Cajacanàries 115-95
J-R. Madrid 68-83

Màgia-J 81-90
J-FC Barcelona 81-91

(segona volta)

J-CAI 90-83
Fòrum Fll.-J 79-88

Cajacanàries-J 85-84
R. Madrid-J 103-97
J-Màgia 105-84
F.C. Barcelona-J 102-90

La Lliga de bàsquet arriba a la seva fase
decisiva. Els «play-off» pel títol ja són aquí
I aquest cap de setmana comencen els vui¬
tens de final, que disputaran els quatre dar¬
rers classificats de la sèrie A-1 I els quatre
equips que han encapçalat la sèrie A-2.
Aquest serà l'ordre de partits de l'ellmlnatò¬
rla, que es dipustarà al millor de tres encon¬

tres, amb el possible desempat a la pista del
club que ha jugat en la sèrie A-1:
Estudiantes - Cajabllbao (A)
Cajacanàries - Oximesa (B)
Fòrum Valladolid - Taugrés Bascònia (C)
Màgia d'Osca - Cacaoiat (D)

Seguidament entraran en acció, en quarts
de final, els quatre primers classificats de la
sèrie A-1 I grans favorits de la competició.
Els emparellaments seran els que detallem
a continuació, en una eliminatòria que tam¬
bé es jugarà al millor de tres partits:
F.C. Barcelona - Guanyador (D)
Real Madrid - Guanyador (C)
CAI Saragossa - Guanyador (B)
Ram Joventut - Guanyador (A)

El «play-off» de semifinals ja es dipusta¬
rà al millor de cinc partits. Els dos primers,
en la pista de l'equip més ben classificat en
la sèrie A-1, els dos següents en la pista de
l'altre equip I el possible desempat, lògica¬
ment, una altra vegada en la primera pista.
Sl els pronòstics es compleixen, les semifi¬
nals enfrontarien a F.C. Barcelona I Ram Jo¬
ventut per un costat I a Real Madrid i CAI Sa¬
ragossa per l'altre.

Els números

Partits jugats: 14 (8 G I 6 P)
Punts a favor: 1.298 (927 de mitjana)
Punts en contra: 1.186 (847 de mitjana?
Tirs de 2: 904/1.624 (55'6 per cent)
Tirs de 3: 115/339 (33'9 per cent)
Tirs lliures: 473/646 (73'2 per cent)
Rebots defensius: 604
Rebots ofensius: 263

Els millors

Tirs de 2: Johnson (232/394), 58'8 per cent
Tirs de 3: Margall (34/81), 41'9 per cent
Tirs lliures: Vlllacampa (90/121), 74'3 per cent
Rebots defensius: Johnson, 164
Rebots ofensius: Merlweather, 78
Rebots totals: Johnson, 239

Anotadors

Johnson 568 28 20'2

Vlllacampa 511 25 20'4
Merlweather 414 26 15'9
R. Jofresa 323 26 12'4

Margall 233 17 137

Crespo 198 24 8'2
Montero 142 14 lO'l
Pardo 101 20 5'0
Morales 71 18 3'9
Ruf 46 17 27
Solé 17 13 r3
T. Jofresa 8 5 1*6
Rosa 4 4 1.-

El «play-off» final també es jugarà al mi¬
llor de cinc encontres, segons el sistema uti¬
litzat en semifinals. És per això que, en prin¬
cipi, el conjunt barcelonista té tots els avan¬
tatges en aquests «play-off» finals, gràcies
a la primera plaça que va obtenir en la sèrie
A-1.

D'altra banda, com ja és sabut, per obra
I gràcia de la reestructuració que hl haurà la
temporada vinent en el bàsquet espanyol,
cap equip no baixarà a la Primera Divisió «B»,
però els quatre equips que han tancat la sè¬
rie A-2 disputaran una eliminatòria única, al
millor de cinc partits, per tal de determinar
un ordre final de classificació. Aquesta eli¬
minatòria es jugarà a partir del dia 14 d'abril,
d'acord amb aquests emparellamènts: TDK
Manresa - Caja de Ronda I Bancobao - IFA
Espanyol.

Així, doncs, arribem a la part culminant
de la Lliga. La «Penya» descansarà durant al¬
guns dies, tot esperant«aber quin serà el seu
primer adversari, I ben segur que aquesta tre¬
va II anirà molt bé al Ram Joventut, per po¬
der recuperar algun dels jugadors que té le¬
sionats. Crespo ja no tornarà a jugar aques¬
ta temporada, però és d'espera que Merl¬
weather I Margall ja puguin estar a punt, el
primer d'ells Inclús en quarts de final. Car¬
les Ruf també té alguns problemes en un
dels seus colzes, però podrà acabar la tem¬
porada, I al final de la mateixa passarà pel
quiròfan. Realment és Increïble la ratxa de
lesions que ha patit la «Penya» en la present
temporada. Sembla cosa de bruixes. • A.C.

Arriben els «play-off» de bàsquet
Dies de descans per la «Penya», que podrà
recuperar alguns dels jugadors lesionats
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N. B.A. al dia
Celtics aprofiten rabsència de «Màgic»

Ja som al darrer mes de la fase regular
i la Multa per adjudicar-se les places que res¬
ten pels «play-off» és, sens dubte, el més In-

. teressant. A la Conferència Oest ja són set
els equips classificats i només San Antonio
i Phoneix poden aspirar a la vuitena, amb clar
avantatge pels primers. Moit diferent és a la
Conferència Est, on Cleveland i Indiana sem¬
blen tenir la plaça a la butxaca, encara que
els tres conjunts de la Divisió Atlàntica (Was¬
hington, Filadèlfia i i Nova York) estan rea¬
litzant un esprint final impressionant.

Per la part alta de la lliga destaca la cai¬
guda en picat dels campions, que van tornar
a ser humiliats, aquest cop a Sacramento,
per 119-92 i també a Utah, per 106-92, enca¬
ra que els Jazz es troben en el seu millor mo¬
ment des de l'inici de la temporada i pugnen
amb Houston pel cinquè lloc de la Confe¬
rència.

Tot el contrari que als Lakers els hi suc¬
ceeix als Celtics que, a més de beneficiar-
se del mal joc dels californians, ho està bro¬
dant darrerament. Ha vençut al Madison
Square Garden, on és gairebé impossible fer-
ho i s'ha desfet dels texans Houston i Dallas
i del seu gran rival a l'Est, com és Detroit
Pistons.

Cal destacar el gran moment dels Den¬
ver Nuggets i el gran final de Xicago i Atlan¬
ta, capaços ambdós de vèncer al pràctica¬
ment inaccessible Silverdome de Pontiac.

Seattle Supersònics ha estat el darrer
equip en aconseguir la classificació pels
«play-off» i ho ha fet amb problemes, al ser
sorprenentment derrotat a casa per San An¬
tonio. Això, però, ho va esmenar al següent
partit i va apallissar als Suns per 151-107,
quedant a un sol punt del récord d'anotació
d'aquesta temporada que ostenta, com no!
Denver Nuggets.

Els resultats més destacats dels darrers
dies han estat els següents:

New York-Boston, 101-118; New Jersey-
Boston, 105-106; New York-Dallas, 114-106;
Atlanta-Dallas, 120-106; Seatlle-Xicago,
106-103; Boston-Houston, 117-110; Detroit-
Atlanta, 102-103; Boston-Detroit, 121-110;
Filadelfia-Atlanta, 93-105; Boston-Dallas,
110-101; Lakers-Sacramento, 108-104.

Classificacions:
Conferència Est: Divisió Atlàntica: Boston

(52-21); Washington (32-39); Filadèlfia (32-39);
New York (32-40); New Jersey (18-54).
Divisió Central: Detroit (46-25); Atlanta (45-26);
Xicago (43-29); Milwaukee (39-31); Cleveland
(34-38); Indiana (33-38).

Conferència Oest: Divisió Mig-oest: Da¬
llas (46-25); Denver (46-26); Houston (41-29);
Utah (39-31); San Antonio (27-44); Sacramen¬
to (20-51).
Divisió Pacífic: Lakers (54-16); Portland
(44-26); Seatlle (37-33); Phoneix (23-46); Gol¬
den State (17-53); Clippers (15-55).

Els partits més importants dels propers
dies són: Cleveland-Washington (dia 8);
Washington-Indiana (dia 10); Portland-Lakers
(dia 11) i Washington-New York (dia 12). •
SERGI VILLAGRASA

N. de la R.: Les cròniques de waterpolo,
handbol, rugbi, futbol de veterans i de ju¬
venils, van quedar fora de l'anterior edi¬
ció de REVISTA DE BADALONA per ex¬
cés d'original.

GRUP ASSEGURADOR MAPFRt

MAPFRE

ASSEGURANCES

ASSEGURANCES DE VIDA, AUTOMÒBILS, LLAR, ETC.
m SEGURS AL COSTAT DE LA PENYA 0

EL TROFEU AL JUGADOR MÉS REGULAR DEL CLUB
JOVENTUT, INSTITUÏT PER REVISTA DE BADALONA

Minuts jugats Punts Judici

R. Jofresa 711 -t- 36 = 747 275 -1- 14 = 289 150 -f 6 = 156

Crespo 481 -1- 0 = 481 161 H- 0 = 161 112 -1- 0 = 112

Villacampa 722 -1- 25 = 747 468 -1- 19 = 487 146 4- 6 = 152

Johnson 850 -1- 40 = 890 502 + 19 = 521 179 + 6 = 185

Meriweather 880 + 0 = 880 388 + 0 = 388 152 + 0 = 152

Morales 289 + 26 = 315 63 -1- 6 = 69 88 + 7 ■= 95

Ruf 145 + 14 = 159 39 + 2 = 41 45 + 5 = 50

Margall 481 + 0 = 481 237 -t- 0 = 237 93 + 0 =• 93

Solé 66 + 0 = 66 15 + 0 = 15 20 + 0 = 20.

Pardo 192 + 23 = 215 70 + 9 = 79 65 + 6 = 71

Rosa 8 + 0 = 8
.

4 + 0 = 4 0 + 0 = 0

T. Jofresa 11 + 7 = 18 4 + a ■
= 4 0 -1- 0 = 0

Montero 248 + 29 = 277 108 + 21 ■= 129 63 + 7 = 70

Pérez 3 + 0 = 3 0 + 0 ,= 0 0 + 0 = 0

Tennis

Les vacances es

fan notar
La manca de campionats al llarg

d'aquests dies de vacances, combinada amb
la marxa de força gent cap a altres llocs, do¬
nava aquests dies un aspecte diferent al Ten¬
nis Club Badalona. Només els jugadors pro¬
fessionals han continuat amb l'ATP, que a
Manresa veia un guanyador alemany i a Mo¬
llet, el propassat cap de setmana, un d'argen¬
tí, Eduardo Massó, que s'imposà al saragos¬
sà Jesús Colés, per 6/1 i 6/3. Ara només els
resta passar al Campionat Master que, des
de dilluns, té lloc al Cercle Sabadellès.

D'altra banda, peral proper diumenge, dia
10, ha estat anunciat un interclub de tercera
categoria, entre el C.D. Mas Ram i el T.C. Ba¬
dalona, a les instal·lacions del primer. El
«derby» badaloní tindrà, doncs, una nova edi¬
ció. • J.M.G.

Rugbi
U.E. Santboiana, 30
R.C, Badalona, 14

Pel Badalona van jugar Fede, Anoll, Chus,
Segura, Belmonte, Valero, David (c.), Edu, Mi-
qui. Palenque, Ferran i Pep.

Dos equips ben situats a la classificació,
però que no poden aspirar a lluitar pel cam¬
pionat, es van enfrontar i varen fer un partit
quasi amistós, ja que les jugades s'allarga¬
ven massa i es perdien ocasions per excés
de joc individual.

El Badalona va desplaçar pocs jugadors
i no va poder alinear el seu millor equip; mal¬
grat això, els badalonins no es van donar i
van respondre al major domini dels riberencs
en la seva voluntat i valentia.

Els punts del Badalona els aconseguia
Edu, a la primera part, en una de les marques
que porten el seu segell i que tramsformava
ijfiolt bé Pep.

El mateix Edu repetia assaig al segon
temps, i en una jugada de davantera es feia
una altra marca, que, d'acord amb la jugada
més rellevant, atorgueme a Segura, el qual
va estar molt valent durant tot el partit. •
P.V.D.

= FINQUES^
JAUME MONTSERRAT I VIVES

Gestor Administratiu Col.legiat
Assessor Fiscal

Agent de la Propietat Immobiiiària
Administrador de finques
* COMPRA 'ADMINISTRACIONS
* VENDA ASSESSORAMENT
* LLOGUER I GESTIÓ
' TRASPASSOS IMMOBILIÀRIA

i iAssessorem ies operacions
Immobiliàries en tots

.èls aspectes!!
Fiscal Legal
Financer . Administratiu
Plaça Baró de Maldà, 3 bis • Tel. 387 66 45

Bufalà, 23, ler. - Tel. 399 49 11

Apartat 190 - ÜB915 BADALONA
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El Club Hoquei Bétulo puja a
Primera Divisió Catalana

El C.H. BÉTULO
és patrocinat per:

J.iJ. CABIPS COMESTIBLES
ASSEGURANCES VIÑAS

FOTO & VIDEO

El Sant Josep, la llaga

Com saben els lectors de REVISTA DE
BADALONA, tot aquest equip, en la seva ma¬
jor part havia format durant molts anys en les
files del Sant Josep. Però l'estiu passat
directiva-jugadors parroquials s'enfrontaren
per diverses causes —també tractades a RE¬
VISTA DE BADALONA—, i tot acabà amb la
formació del Bétulo.

El Sant Josep actualment està lluitant per
conservar la categoria i els que formen el Bé¬
tulo enguany, però que la temporada passa¬
da jugaven al Sant Josep, van promocionar
per l'ascens.

Això per Kim Saigi «és un signe que ens
fa veure que nosaltres érem millors que ells».

«Malgrat tot —afegeix el fill d'en Chupi—
ens agradaria que el Sant Josep conservés
ta categoria pel bé de l'hoquei patins a Ba¬
dalona. El que no ens agradaria seria trobar-
nos el Sant Josep l'any vinent a la lliga, so¬
bretot pel mal ambient creat».

Plantilla actual del C.H. Bétulo que ha pujat a Primera Divisió Catalana

El Club Hoquei Bétulo, creat aquesta
temporada per la pràctica totalitat de la plan¬
tilla que formava el primer equip del Sant Jo¬
sep la temporada passada, i que ha militat
enguany a la segona divisió, ha pujat a Pri¬
mera Divisió Catalana després de passejar-
se per la lliga i d'arrassar, en el més estricte
sentit de la paraula. Així, els badalonins, que
tenen com a pista de joc el Pavelló Munici¬
pal de La Plana, igual que el Hoquei Patins
Badalona, han quedat líders del seu grup, ha¬
vent perdut només dos partits. D'aquesta ma¬
nera han tret sis punts d'avantatge al segon
classificat, el Mataró, que també milità l'any
passat a Primera Divisió Catalana, i va per¬
dre la categoria quedant cuer del seu grup,
on també hi militava el Sant Josep, que pro-
mocionà per l'ascens, actualment Bétulo.

La Lliga, doncs, ha estat un camí de ro¬
ses pel Bétulo que, a més de matxacar, «hem
disfrutat i ens ho hem passat molt bé», tal
com ens diu l'entrenador badaloní, Kim Saigi.

Tot, però, no ha estat fàcil, i així una de
les principals dificultats en què es trobaren
els deu jugadors-fundadors del club-equip va
ser el típic problema de qualsevol entitat: el
problema econòmic.

«Les primeres despeses —manifestà en
Kim— van córrer a càrrec de les nostres but¬
xaques, í posteriorment ens han ajudat uns
«socis col·laboradors» i uns patrocinadors
que són cases comercials de la ciutat».

Una altra de les dificultats que es plan¬
tegen als dirigents del Bétulo són els esta¬
tuts, i és aquí on estan treballant últimament
per tirar-los endavant.

Allò cert és que el Bétulo per l'any vinent
ha entrat en negociacions amb un espónsor
«fort» que els permetrà fitxar uns mitjos i un
davanter per poder aspirar a l'ascens a Pri¬
mera Divisió. S'està estudiant també la pos¬
sibilitat de fitxar un porter.

Una altra de les possibilitats és la de
crear un equip júnior, malgrat que aquesta
idea no estigui definida del tot, «perquè eco¬
nòmicament s'ha d'avaluar si surt o no a

compte».

Finalment en Kim ens diu que vol agrair
a tota l'afecció que ha seguit el Bétulo el seu
suport, així com els socis col·laboradors, els
patrocinadors-espónsors, i, finalment, diu
que «demano disculpes ai H.P. Badalona per¬
què nosaltres vam fallara les primers de can¬
vi I ells s'han ajustat actualment als horaris,
així com han estat moralment al nostre cos¬

tat». • JAUME BERCIAL

Les relacions, segons ens diu en Kim,
amb l'Ajuntament, «han estat perfectes, pe¬
rò amb l'Hoquei Patins Badalona vam fer una
errada ai no convidar-los al nostre torneig,
i ens sap molt de greu i volem subsanar-la».

L'assessor d'aquests jugadors-fundadors
ha estat l'antic president del Sant Josep, el
doctor Quim Compte.
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Tercera Divisió

Reus, 1 - Badalona, 1
Vaiuòs empat

Rier, l'autor del gol del Badalona

REUS: Manchón, Revilla (Rubio), Avila, Mort,
Goch, Cano, Julbe, Balanyà, Vila, Ramis i
Oribe.

BADALONA: Fausto, Pedro, Totó, Moyano
(Martínez), Aguado, Luis, Rier, Juan Garios,
Bermejo, Bata (Piaterp) i Hugo.

Àrbitre: Hervàs Torres, molt casolà. Va en¬
senyar targetes grogues a Revilla, Mort i
Bermejo.

3ols: 0-1, minut 14: Rier, de jugada personal.
1-1, minut 70: Vila, aprofitant un embolic din-
re de l'àrea.

Ei Badalona anava a jugar contra el Reus,
que estrenava entrenador, amb el desig de
deixar ben clar que no donava el partit per
perdut. D'aquesta manera va aconseguir de
treure un valuós punt, que li permet de ro¬
mandre en el grup capdavanter de la classi¬
ficació, no perdent de vista al líder Palamós.

El Badalona continua amb la seva bona
ratxa de resultats i aquest diumenge es va
emportar un nou positiu, en aquest cas del
camp del Reus. El Badalona va fer el seu
plantejament típic en els partits de camp
contrari, amb marcatges molt ferms als ju-
3adors rivals, intentant aprofitar, quan pot,

la velocitat en el contraatac de Rier, Hugo i
Juan Carlos. Al Badalona, una vegada més,
aquesta tàctica li va donar bons resultats i,
fins i tot, els badalonins haurien pogut tor¬
nar amb els dos punts.

El Badalona amb aquest important em¬
pat, continua en tercera posició, tenint da¬
vant el Sant Andreu, mentre que el Palamós
va tornar a guanyar i sembla cada vegada
més inabastable. En qualsevol cas, l'empat
no és pas un mal resultat i confirma que el
Badalona es troba en un bon moment.

La primera part finalitzà amb avantatge
del Badalona, gràcies ai gol de Rier. Després
del descans, amb la pressió ambiental i tam¬
bé una mica amb l'ajut de l'àrbitre, els locals
aconseguiren l'empat. Un repartiment de
punts que per l'equip local pot considerar-
se com una victòria, doncs per joc, oportu¬
nitats i mèrits, els badalonins es varen fer
mereixedors de la victòria. • PEDRO
ESTEBAN

Resultats
Manlleu, 3 - Gramenet, 1
Santboià, 0 - Igualada, 1
Reus, 1 - Badalona, 1
Palamós, 2 - Banyoles, 0
Balaguer, 0 - Vic, 1
Lloret - Blanet (ajornat)
Olot - Sant Cristòfol (ajornat)
Manresa, 1 - Esplugues, 0
Tortosa - Gavà (ajornat)
Sant Andreu, 2 - Granollers, 1

Classificacló: Palamós, 44 punts; Sant
Andreu, 37; Badalona, 34; Olot i Manlleu, 33;
Sant Cristòfol, 30; Esplugues, Igualada i
Manresa, 29; Balaguer i Gramenet, 27;
Banyoles, Gavà i Vic, 26; Blanes i Santboià,
25; Lloret i Tortosa, 24 i Granollers 20 punts.

Nota: Lloret, Blanes, Olot, Sant Cristòfol,
Tortosa i Gavà, figuren amb un partit menys.

El partit de diumenge

Badalona • Santboià
Tots i cada un dels partits d'aquesta se¬

gona volta tenen l'interès precís per atreure
l'atenció dels aficionats a aquest esport.

L'equip visitant de diumenge, el Santboià,
com ia majoria d'equips, té problemes, els
del Santboià agreujats per ia decisió de ia se¬
va junta directiva de prescindir de l'entrena¬
dor i de donar ia baixa a la majoria dels ju¬
gadors titulars, dos d'ells badalonins. I van
prendre ia decisió de formar el conjunt amb
els seus jugadors juvenils. Les coses els ana¬
ven prou bé, però diumenge passat, davant
de l'Igualada, varen tenir una relliscada, i cal
pensar que vindran a Badalona disposats a
tot.

Per altra banda, l'equip badaloní, amb una
plantilla superior, ha de resoldre positiva¬
ment aquest partit. • P.SORIANO

JUGUETES MIGUEL
• Venta al mayor y detall

PRESENTA LA TRAVESSA

I
i wzu

Jornada 32 -10-4-88
1.- Murcia - Barcelona 2
2.- R. Sociedad - R. Betis 1
3.- R. Valladolid - R. Celta 1

4.- R. Madrid - Logroñés 1
5.- R. Gijón - R. Mallorca 1
6.- R. Saragossa - Sabadell 1
7.- At. Osasuna - At. Madrid .. .X 2
8.- Sevilla - València 1
9.- Espanyol - Cadiz 1
10.- R. Huelva - Málaga 2
11.- Jerez - Elche 2
12.- Hércules - R. Oviedo 1 X
13.- Granada - Castilla 1
14.- D. Coruña - Lleida. . . . 1

Miguell Miguel 2 Miguel 3
Cin UagetU, 7-13 Tampto, 1 M», 17

6ai. Vietiria Franc. Layral, 123
T.3S4 31 S3 T.3I4 ei 46 T.399 IS SS

^MASTERfMS
Ponent, 94 - Av. Marqués de Montroig/Joaquín Ruyra - Badalona - Tel. 387 8412 &
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Dijous Sant, en el camp municipal de
Sant Roc, es van jugar tres partits de futbol
de caràcter benèfic. Va presidir la vetllada
futbolística el president de la Generalitat,
Jordi Pujol, acompanyat de l'alcalde de la
ciutat, Joan Blanch, i el director general d'Es¬
ports del govern català, Josep Lluís Vilase¬
ca. La finalitat d'aquests partits era recollir
diners per a Càritas Diocesana i pel centre
de recuperació «Llevant».

En alevins, es van enfrotar Dosa i Aqui-
tania, i tot seguit els primers equips del Sanc

Roc i el Llefià; finalment, els amateurs del
Badalona i els del Barça. Tots plegats, mal¬
grat la finalitat benèfica del vespre esportiu,
van portar al camp un nombre molt escàs de
públic.

Entre partit i partit es va fer lliurament
d'uns obsequis, realitzats per l'artista bada¬
loní Rafael Camino, promotor de la vetllada,
a les autoritats, presidents de clubs partici¬
pants i al president de la Federació Catala¬
na de Boxa. • P. SORIANO

• «Chequeos»
I Gabinet • Electrocardiogrames
V de • Anàlisis clíniques
^^CARDIOLOGIA • Hipertensió arterial
Ora. M® JOSEFA LLINÀS MIRO • Concert amb mútues
Oos de Maig, 53-55 BADALONA Tel. 384 22 25

En el camp de futbol de La Salle, a Pre¬
mià de Mar, es va disputar el primer trofeu
«Joan Pallarès» (in memoriam) de futbol ju¬
venil, amb la participació del C.F. Badalona,
que va disputar la final davant de l'equip am¬
fitrió. Els badalonins van guanyar el La Sa¬
lle per cinc gols a un. El trofeu, espectacu¬
lar, de més d'un metre d'alçària, va ser en¬
lairat per tot l'equip, entre els aplaudiments
del públic, que es va rendir a la superioritat
escapulada. • PACHI

Campionat veterans

Badalona, 1
Calella, 1
BADALONA: Soler, Murillo, Ricard, Matama-
la. Aladro, Serra, Vinuesa, Fernando, Rodri
II, Casals i Rodri I (Abellàn, Comas, Guevara
i Caballero).

CALELLA: Navarro, Pages, Teixidó, Petit,
Bosch, Corominas, Manolo, Rebollo I, Rebo¬
llo II, Riscos i Montero (Xifra i Hurtado). «P.S.

El Badalona anava a jugar contra el líder,
el Calella, amb el desig de deixar clar que no
donava el partit per perdut. Durant la prime¬
ra part el domini fou total per part badaloni¬
na, i després del descans, però, l'esforç i la
«juventut» del seu rival varen anivellar el
partit.

Jordi Pujol va ser a Sant Roc uiga Nacional juveml
veient futbol de caràcter benèfic Badalona, 4 - Girona, i

BADALONA: Santana, Heredia, Pepe, Víctor,
Caler, Juan Carlos, Reche (Francisco), Pedro,
Gual, Saborido i Jorge (Chupi).

El Badalona juvenil

GIRONA: Cabezas, Javi, Peña, Morano, Cos¬
tas, Ramón, Freixas, Valladolid, Miguel, Bel-
mar i Firmo.

Àrbitre: Bravo, molt bé. Ensenyà targetes gro¬
gues a Costas, Belmar, Peña, Freixas i Sa¬
borido, i mostrà la vermella directa a Mora¬
no, Valladolid i Chupi.

Gols: 1-0, Gual; 2-0, Gual; 2-1, Costas; 3-1, J.
Carlos i 4-1, Gual.

A la primera part el domini de l'equip ba
daloní no es va poder reflectir en el marca
dor, però després del descans va sortir mo
tivat per aconseguir la victòria, la qual va arri
bar gràcies al seu joc ofensiu. Gual fou el go
lejador, amb tres gols. • P.S.

centre de lraunialol02ia i ortopèdia
Dr. JAUME PERRAMON

carrer Enric Borràs, 14
Tel. 384 18 11
BADALONA

Horari: Dé 8 à 22 hores

Dissabtf>$, cic 9 n 20 hores

Centre integrat a la xarxa de serveis assistencials de la "MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA"
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La Setmana Internacional
de Palma

En la badia de Ciutat de Palma s'ha cele¬
brat la XiV Semana internacional de Palma
i el XIX Trofeu S.A.R. Princesa Sofía, amb la
participació de cinc-cents deu vaixells de les
diferents classes de vela lleugera i quaranta-
cinc de la classe creuers de regata.

La novetat d'aquesta Semana Internacio¬
nal de Palma està en el vaixell «Bribón VI»,
comandat pel rei Joan Carles I, i que és pro¬
pietat de l'armador català Josep Cusi. Les
proves d'aquest nou vaixell es van fer en
aigües de Barcelona, fa unes setmanes. La
seva tripulació és formada totalment per ca¬
talans: Jordi Blanch, del Club Marítim de Bar¬
celona; Josep Cusi, actualment soci del C.N.

Masnou; Jordi Tarré, del Club Nàutic Sant
Pol; Jordi Pujol, del C.N. Vilassar de Mar; Al¬
fons Baquelaines, del C.N. de Tarragona, i
Jan Santana, del C.N. del Masnou.

Pel que fa a la vela lleugera, en la classe
«Finn» hi participà Josep Lluís Doreste, del
C.N. Bétulo, de Badalona, i en la classe
«Star» el seu germà, Gustavo Doreste i Alfred
Buqueras, també del C.N. Bétulo. En la clas¬
se «Europa», la més nombrosa, amb una par¬
ticipació de noranta vaixells, hi són els ca¬
talans Puigoriol, Alonso, P. Fernández, Car-
dell, etc. i també en la classe 420 hi ha re¬
presentació badalonina, per mediació de Ri¬
card Novell i de Maro Pérez, del C.N. Bétulo.
• P.F.

Waterpolo
Torneig de promoció a

Divisió

ON. Badalona, 16 - ON. Martinenc, 5

Dissabte passat es disputà, a la Piscina
municipal del carrer d'Eduard Maristany, el
segon encontre d'aquesta fase d'ascens. Es
comprovà la superioritat tècnica dels juga¬
dors badalonins, ja des del començament, i
s'arribà al final del primer període amb un 3-0.

Al segon període semblava que s'anava
igualant el joc, i acabà amb un 8-2.

L'avantatge dels jugadors locals s'accen¬
tuà al llarg de la tercera part, que acabà amb
un 11-2.

El quart període es tancà amb un 16-5.
Dirigit per Joan Carles Rebollo, l'equip

del CN. Badalona formà així: S. Pregonas, A.
Roura (2 gols), A. Pérez (2), R. Luna, J. Gon¬
zález (1), A.P. Bailó, J.L. Bayés (1), D. López
(5), J. Hernández, A. Martínez (3), C. Plaza, S.
Navarro (2), i D. Soler. Delegat, Francesc Gan¬
dia. • C.N.

Handbol

C.D. Dosa, 24
Sant Adrià, 17
A canvi que el Dosa deixa el seu camp de joc
al conjunt de noies del sant Adrià, aquest cap
de setmana es va disputar un partit mixt en^
tre els nois del Dosa i les noies del Sant
Adrià. Hi va haver emoció i espectacle, i van
guanyar els nois.- V. DAUDER

OFERTES I DEMANDES

Els anuncis per aquesta
secció es ret)en en les

nostres oficines.
Canonge Baranera, 64. 1r.

DE 9 A 1 DEL MATÍ
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

Consultorio médico
precisa

Srta. auxiliar clinica-recepcionista
Se valorará experiencia (no

imprescindible). Interesados manden
sus referencias personales a Apartado

de Correos. 294 de Badalona.

Saló de bellesa

necessita esteticista
amb experiència

Interessades escriviu a REVISTA DE
BADALONA Ref. 10.002

Importante empresa constructora de máquinas herramienta
precisa:

JEFE DE METODOS
Apoyando al Jefe de Producción y Jefe de Mecanizados, asumirá las siguientes

funciones: supervisión, control y mejora de los métodos de trabajo; apoyo en el
seguimiento de operaciones; participación en proyectos de inversión y nuevos
productos.

Buscamos un Ingeniero Técnico de preferencia mecánico de producto seriado
y productos especiales, conocimientos sobre organización industrial y que esté
habituado a ser usuari de sistemas informáticos y control numéricos. Se valorarán
dominio del idioma inglés y francés. Grandes expectativas de promoción futura y
formación continuada.

La remuneración puede negociarse en función de las aptitudes.
Interesados escribir a mano, con detallado historial, profesional al APARTADO

N" 104 de EL MASNOU.

l.N.E.M. recorda l'obligatorietat de les
empreses que anuncien els seus llocs de
treball, d'atendre els treballadors enviats
per les Oficines de Col.locació, així com
de comunicar i efectuar en elles la
tramitació corresponent, relativa a les
persones contractades, qualssevol que
fossin.
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AREA D'ALCALDIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI DE PERSONAL

AJUNTAMENT DE

BADALONA
Convoca concurs-oposició públic per cobrir, en règim de
contractació laboral, les següents places del Quadre Laboral

previstes a l'Oferta Pública d'Ocupació d'enguany:

1 Tècnic superior
Serve! de Joventut

Es requereix: Títol de Llicenciat Universitari per una de
les Facultats integrades en la Divisió de
Ciències Humanes i Socials.
Disponibilitat horària segons necessitats del
Servei.

Es valorarà: Experiència en animació cultural per
joves.
Cursos de perfeccionament relacionats
amb les matèries pròpies d'aquesta
plaça.

S'ofereix: Contracte Laboral.

1 Gestor de l'administració
Es requereix:

Es valorarà:

S'ofereix:

Títol de Diplomat Universitari o haver
superat tres cursos complerts de Llicenciat
en una de les Facultats Integrades en la
Divisió de Ciències Humanes i Socials.
Disponibilitat horària segons necessitats del
Servei.
Experiència en gesió cultural.
Cursos de perfeccionament relacionats amb
les matèries pròpies d'aquesta plaça.
Contracte Laboral.

Informació: Ajuntament de Badalona. Oficina d'Informació - Plaça de la Vila, 1 - Tel. 389 01 00 Ext. 202.
Bases i Convocatòria exposades al tauló d'edictes de l'Ajuntament
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Ultimos pisos en Liefià
desde 2.800.000

Tel. 399 64 58

Montgat-Tiana
es ven terreny de 328 edificable.

Preu 4 milions
Raó; Tel. 389 54 14

Caiie Mar
Oficinas en traspaso de 120

Fincas Bellavista: T. 389 33 66

PER ANUNCIAR-SE A
AQUESTA SECCIÓ NO CAL

QUE VINGUI

ÍFACI-HO PER TELÈFON!
Tel 389 41 58 (2 línies)

(censuiti tos cMidlctoNs 4'*^msI serMi)

Compro
casas zona centro.

Pago contado. Srta. Silvia
T. 389 33 66

Calle Mar

Locales en traspaso
Fincas Bellavista: T. 389 33 66

Es traspassa
la parada n° 95 en el Mercat

municipal Maignon.
Raó: Tel. mercat 384 11 15

Particular 388 06 98

Es traspassa
botiga

de confecció i genere de punt.
Passeig Cristo Rey (Barri de la Salut)
Raó: Tel. 389 03 61 només de 2 a

4'30 o de 9 a 11 de la nit

G. VERA
FoMgrato

I Repórtales gr^ficós

ten. 387 52 48

Oració a l'Esperit Sant
Esperit Sant, tu que m'ho aclareixes tot,

que il·lumines tots els camins perquè jo as¬
soleixi el meu ideal, tu que em dónes el do di¬
ví de perdonar i oblidar el mal que em fan i
que en tots els instants de la meva vida estàs
amb mi, jo vull en aquest curt diàleg agrair-
t'ho tot i confirmar una vegada més, que mai
més no vull separar-me de tu, per més gran
que sigui la il·lusió material.

Desitjo estar amb tu i tots els meus éssers
estimats en la gràcia perpètua. Gràcies per la
teva misericòrdia envers jo i els meus.

(La persona haurà de resar aquesta ora¬
ció tres dies seguits sense dir la petició. Al
cap de tres dies serà assolida la gràcia per més
dificil que sigui).

(Publiqueu-ho així que es rebi la gràcia).
Gràcies pel favor rebut.

B.

ANUNCIS A

La Vanguardia
I A TOTA LA PREMSA

Telòfons 389 21 46 i 389 43 38

Gràcies a

l'Esperit Sant
J. L

TERAL
Sí 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

Pintor
Pinte, empapele, estuque, enmoquete.

en cómodos plazos, es la mejor
garantía. Llame sin compromiso, le

daremos presupuesto Telf 387 87 46
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El tramvia de foc

Les imatges, els aspectes, els fets de coses notables, d'una Badalona desapareguda,resten vivents a la memòria, més belles i més agradables que no pas quan realment
existien. Vet aquí, doncs, l'encanteri del record, la persistència del passat a través

de les boires somnioses de l'enyor. De tant en tant, m'agrada referir als lector de REVIS¬
TA DE BADALONA records, personatges, anècdotes i esdeveniments que he anat obser-
^vanf. o bé one m'han contat, en el curs de la meva vida.

Fa un centenar d'anys, el tramvia de va¬
por feia el trajecte del Poble Nou al carrer
del Comerç, davant de la caserna i a prop
del carrer de la Princesa, a Barcelona. El tra¬
jecte valia quinze cèntims. Unes locomoto¬
res asmàtiques arrossegaven dos remolcs i
rodaven a pas de cavall de càrrega. Dit si¬
gui tot passant, els passatgers acceptaven la
moderada velocitat del tramvia amb un cert
aire de resignació. La gent d'aquella època
l'anomenava «tramvia de foc».

Cap allà el 1886, la «Compañía del tran¬
vía del litoral» decidí allargar la línia fins a
Badalona. El 20 de març del 1887 fou una
data memorable: s'inaugurà la línia de Bar¬
celona a Badalona. Abans de migdia es con¬
centrà al carrer de la Creu una gran genta¬
da. Hi havia l'Ajuntament en Corporació,
el somatent, els representants de les socie¬
tats culturals, recreatives i polítiques. No hi
mancaven aquells badocs que assistien en to¬
ta mena d'actes inaugurals.

L'arribada del primer tramvia de vapor
fou un esdeveniment que va passar a la his¬
tòria local. La línia de Badalona a Barcelo¬
na representà pels badalonins un aire de
modernitat.

La locomotora era petita, extravagant,
coberta per mitjà d'una planxa metàl.lica;
arrossegava dos remolcs que es bellugaven
com una clofolla d'ou damunt l'aigua. La
xemeneia treia constantment fum, esbufega¬
va com un dofí esfurismat i deixava anar uns

xiulets tant estridents i eixordadors que feien
posar pell de gallina. Mentre rodava produïa
un terrabastall espantós, terrible, imponent.
El pas de la baluerna espantava els cavalls,
les mules i els ases; els gats fugien esperitats
i els gossos bordaven desaforadament.

El bitllet valia vint-i-cinc cèntims. Per fer
el recorregut del carrer de la Creu, a Bada¬
lona, fins al carrer del Comerç, a Barcelo¬
na, emprava una hora i a vegades una mica
més. De tota manera, els passatgers ja s'ha¬
vien acostumat al seu horari incert; no s'im¬

pacientaven ni tampoc no es posaven ner¬
viosos. Malgrat tot, la lentitud imposava un

'

ambient sociable. Durant el trajecte s'hi con¬
versava, s'augmentava el nombre d'amics i,
fins i tot, hom s'assabentava de notícies fres¬
ques i d'altres xafarderies locals.

Els passatgers seien enfrontats en dues
fileres de bancs. Les dones aguantaven el cis¬
tell o bé el farcell a la falda, agafat amb les
dues .mans; semblava talment que tingues¬
sin por que algú no els el prengués. A vega-'
des un jove oferia el seu lloc a una àvia o
bé el cedia a una dona de bon veure, amb
els corresponents compliments. Quan la lo¬
comotora arrencava, produïa unes batzega¬
des brusques, frenètiques.

L'estació terminal estava situada al car¬
rer de la Creu, a la casa números 54-56, co¬
neguda aleshores per Can Mirallets. La gran
planta baixa servia de sala d'espera, uns
bancs de fusta conventuals adossats a les pa¬
rets mestres, un rellotge i un departament en-
vidriat amb una finestreta, on despatxaven
els bitllets. L'arribada del tramvia ocasiona¬
va unes maniobres curioses i complicades,
era un espectacle realment divertit.

Quan tots els passatgers havien baixat
dels dos remolcs, la locomotora reculava
guiada per un tramviaire baixet, que vestia
una brussa negra, d'un negre funerari, i co¬
fat amb una gorra de plat. No parava de bu¬
far desaforadament una trompeta que eme¬
tia un so prim, esquerdat. En arribar a la
desviació, la locomotora deixava els dos re¬
molcs i tot seguit, desviant-se, es situava dar¬
rera dels remolcs. Aleshores els empenyia
amb acompanyament de xiulets llargs fins
a l'estació. Aquí quedava a punt per empren¬
dre un altre viatge.

En aquella època, la fàbrica de teixits de
Can Guixeres estava establerta al meu carrer.

Ocupava les cases números 77, 79, 81 i 83.
En el 79 hi habitava en Guixeras. Quan pre¬
sidia l'Ajuntament, gaudia d'un privilegi es¬
pecial. Veureu de què anava la cosa. El dia
que en Gubceras es veia obligat a anar a Bar¬

celona, el tramvia quedava davant de casa
seva, a la disposició de la primera autoritat.

A vegades —però moltes vegades— es
donava un cas pintoresc: el tramvia restava
aturat expressament per a esperar que l'al¬
calde acabés de prendre cafè i encengués el
cigar havà. Mentrestant, els passatgers, que
ja sabien de què anava la cosa, esperaven ben
resignats, que la primera autoritat enllestís
el seu cafè. Fos com fos, no venia pas d'uns
minuts més o menys. Però també donava
lloc a sàtires de barrilaires burletes i baliga-
balagues.

El canvi sobtat de direcció feia que, en
alguna ocasió, la locomotora descarrilés. De
fet, la baluerna mostrava sempre certa ten¬
dència a entrar a la botiga d'en Quimet
Guardiola, un graner acreditat, intel.ligent
i servicial. En un dels descarrilaments oca¬
sionà una víctima. Un dia la locomotora sal¬
tà sobtadament dels rails i es precipità con¬
tra la façana de Can Guardiola, en el precís
instant que passava una dona per la vorera.
Aquella dona duia una nena de pocs anys
agafada a la mà. 1, el que són les coses: la
dona va morir a l'acte de la furiosa trom¬

pada, però a la nena no li passà res.
Durant bastants anys, va estar exposat

un exvot al monestir de Montserrat. En l'ex-
vot hi havia pintada l'escena tràgica del la¬
mentable accident. L'autor era un especia¬
lista en pintar tota mena de miracles.

No tinc cap inconvenient a dir que de tot
el que ara he escrit en vaig sentir parlar a
casa en els anys de la meva infantesa. Així,
almenys, ho van contar, i jo no tinc per què
no haver-ho creeut

Quan la «Compañía de los Tranvías de
San Andrés y Extensiones» electrificà la lí¬
nia, suprimí les locomotores. Llavors els rails
arribaren fins davant del cafè de Can Màr¬
tir —la gent deia i diu encara, «Can
Martri»—. El 3 d'agost del 1903 s'inaugurà
la tracció elèctrica. Els cotxes motors eren

del model nord-americà. Cada cotxe podia
transportar cinquanta passatgers, vint-i-
quatre asseguts en el departament de sego¬
na classe, sis en el de primera i deu a cada
plataforma. Les baluernes eren pintades de
color groc, un groc de terra d'escudelles. Els
remolcs eren els mateixos del tramvia de foc.

Els prirners tramvies elèctrics eren extre¬
madament sorollosos, movien un terrebas-
tall eixordador de ferralla. Molta gent els
considerava com una mena de rei Herodes:
gaudien fama d'atropellar les criatures.

Uns mesos després de la inauguració, la
«Compañía» allargà els rails fins a Mont¬
gat, al peu mateix de la riera de Tiana. Era
la línia 44, coneguda popularment pel «tram¬
via dels cinc cèntims». Des de les cinc del ma¬
tí fins a les deu de la nit, rodava carretera
enllà barrejat amb els carros; circulava com
un monstre desfermat, movent un soroll in¬
fernal que feia esgarrifar.

Era una baluerna anacrònica, amarada
d'una certa gràcia familiar, gairebé patriar¬
cal. Hi transportava treballadors cridaners,
peixaters garlaires, verduleres sornagueres i
compradores amb els cistells. Tota una fau¬
na pintoresca barrejada entre les expansions
familiars del cobrador trapacer, amb la re¬
mor de les converses i el trontoll constant
dels vidres de les finestres.

El popular tramvia de Montgat efectuà
el seu últim i definitiu viatge el dia 31 de de¬
sembre del 1957.

JOAN ABRIL
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VENGA A
ADMIRAR ELTALENTO
EN TODA SUEXPRESION

Venga a admirar el
Peugeot 405.

La máxima expresión de
talento de Peugeot.

La máxima expresión de la
evolución tecnológica: En
mecánica, seguridad, compor¬
tamiento, economía, confort,...

La máxima expresión de la
emoción de conducir: motores
de 16 válvulas; hasta 160 CV. de
potencia.

Déjese impresionar. Venga
a probar hasta dónde puede
llegar el talento. En toda su
expresión.

AUTO BESOS
avda. marqués de montrolg, 125
teléfono 3872800
BADALONA (BARCELONA) su concesionario

PEUGEOT TALBOT
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En lentes de contacto,
lomás importantepara nosotros,
es que usted esté totalmente
satisfecho con sus lentillas.

En Optica Hispano tenemos,
evidentemente, lo más nuevo en
cualquier tipo de lentes de contacto,
lentes rígidas, blandas o porosas.
Incluso las de última generación que
reúnen las ventajas de las lentes
duras y blandas: poseen una
excelente corrección de todo tipo de
defectos visuales y proporcionan al
ojo un confort extraordinario.

Pero lo más importante es que
usted se sienta totalmente satisfecho
con sus lentillas. Por eso Optica
Hispano estudia cada caso particular
y efectúa todas las pruebas necesarias.

Optica Hispano con más de
20 años de experiencia en adaptación
de lentes de contacto, le da una

seguridad total, como en ningún otro
sitio en Badalona.

Mossèn Anton Romeu, 1
esquina Martín Pujol.
Tels. 384 52 11 - 384 13 06

(cerca estación ferrocarril)

Pujol, 37
esquina Maestro Nicolau.
Tel. 389 40 66
(junto ambulatorio).

OPTICA HISPANO
Dos ópticas a su servicio.

EN BADALONA


