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BONES FESTES

REGALS DE PRESTIGI

Totes les millors marques
mundials en perfumeria

CHRISTIAN DIOR - ESTÉE LAUDER - ARAMIS
ARMANI - YVES SAINT LAURENT - PALOMA PICASSO

AZZARO - JACOMO - GIANFRANCO FERRE
PACO RABANNE - NINA RICCI - OSCAR DE LA RENTA

VALENTINO - GUY LARGOME - LOEWE
CACHAREL - GUERLAIN

BADALONA SANT ADRIÀ DE BESÒS
Can° Baranera, 48 - Tel. 389 44 10 Avda. Catalunya, 18-20
Arbres, 16 - Tel. 389 16 41 Tel. 381 48 55
Mar, 32 - Tel. 384 09 09
Mar, 35 - 389 40 47
Passeig de la Salut, 106 - Tel. 397 40 76

AQUESTES FESTES TENIM UN OBSEQUI PER VOSALTRES



REVISTA DE BADALONA 19 i 22-12-89 EXTRA DE NADAL 1989 3

Tením les millors marques
d'ulleres de tot el món.

1 en exclusiva tenim
el servei més personal
i eficaç de tot Badalona.

Optica Hispano li ofereix,
en qualsevol dels seus dos
establiments d'òptica, la
darrera moda en ulleres de
recepta i de sol, amb una
col.lecció inigualable de les
millors marques nacionals
estrangeres i de models
exclusius.
Però el que és encara més
important: li ofereix un
servei personal i eficaç,
exclusiu d'Optica Hispano,
atès, en els seus dos
establiments, per

professionals altament
qualificats i amb la
tecnologia més avançada.
Una garantia de total
seguretat.

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

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

OPTICA HISPANO
Dues òptiques al seu servei

A BADALONA
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■^¡C "laCaixa"
CAIXA DE PENSIONS



s rariSM
0£ QAOALOtiA '.-fzztTo

o

-'r

Any IL—Dimarts, 19 i Divendres, 22 de desembre 1989—Núm. 3.012—II Època—Preu: 200 ptesi

Editorial

Nadal, festa gran

UUNA ALTRA VEGADA, en el devenir Inacabable del temps, ens arri¬ben les entranyables festes de Nadal, tan arrelades a l'essència i la
consciència del nostre poble.

Amb aquest motiu, tant REVISTA DE BADALONA com ^Edicions Ba¬
dalonines, S.A.n, empresa que l'edita, com la Direcció, consell de redac¬
ció, cos de redacció, personal d'oficines i fotocomposició, repartidors i
venedors, i, en general, tots aquells que d'una manera o altra fem possi¬
ble que, dues vegades a la setmana, s'estableixi aquest contacte amb els
nostres subscriptors i lectors, ens dirigim precisament a aquests lectors
i subscriptors, i també als anunciants i a tots els badalonins en general,
per a fer-los patent el nostre desig que s'imposi definitivament sobre la
nostra Terra aquella pau que, en la Nit de Nadal primigènia, els àngels
auguraven per als homes de bona voluntat.

Nadal és festa gran. A Badalona, per tradició, amb un exemplar de l'Ex¬
tra de REVISTA DE BADALONA damunt de la taula. Són prop de deu mil
les famílies, o comerços o indústries, badalonines que passen Nadal amb
«LA REVISTA». Amb tota confiança, perquè és el periòdic de casa fet pels
de casa. I discretament, fent honor a aquesta deferència, cada any som
a més cases, perquè anem creixent en continguts, en nombre de pàgi¬
nes, en lectors i anunciants, camí del cinquantè aniversari, els actes de
la commemoració del qual iniciarem el setembre de 1990.

Bones festes, badalonins: «El blau del cel s'ha fet llum al Portal / i tot
el blau s'ha tornat una estrella. / També com ella / vingui a nosaltres la
claror novella / del Nen que ens duu la joia del Nadal!, com va escriure
un dia S. Alsina i Valls.

i

Número
de

160 pàgines
La portada

La fotografia de la portada corres¬

pon a una aquarel·la de l'artista pin-
tor badaloní Joaquim Planas i

^ Campdepadrós, qui gentilment ens
ha cedit els fotolits de la

quatricomia.
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Premi Gaziei de Periodisme a la millor

publicació comarcal de Catalunya
Membre fundador de l'Associació Catalana

de la Premsa Comarcal

Edita: Etücions Badalonines, S.A. President-d¡recior;Estanls Alcover i Martí.
Redacció, Administració, Publicitat i Fotocomposició:Canonge Barancra, 64. P''.

Telèfon: 389 41 58*. - Telefax (93) 383.33.06 - 08911-Badalona
Impressors: Novell, Badalona. Dipòsit Legal: B-1.384 - 1960.

Difusió controlada per

La línia de pensament de REVISTA DE BADALONA és independent i no accepta necessàriament com a seves les
idees que es reflecteixen en els articles, col·laboracions i Partes publicades en, les seves pàgines, sinó que en tot
moment la Direcció respecta la llibertat d'expressió dels comentaristes. L'opinió de REVISTA DE BADALONA s'ex¬
pressa només en els editorials.

REVISTA DE BADALONA agraeix totes les col·laboracions espontànies, però no mantindrà correspondència amb
els seus autors, ni seran retornats els originals no publicats. Les cartes al director no hauran de sobrepassar d'un
foli mecanografiat a dobie espai, i en tot cas —encara 'que es vulgui la seva Inserció amb pseudònim— hauran de
venir signades de puny i lletra de l'autor, fent saber el seu domicili i el número del seu Document d'Identitat, i, a ésser
possible, el telèfon.
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Ais nostres comunicants:

En les cartes al director que es
publiquen a «Tribuna» hi hauran de

figurar el nom i eis cognoms del re¬
mitent, la seva firma de puny i lletra,
el número del seu DNI, ei domicili i
ei telèfon. Ei text ha de ser original,
enviat exclusivament ai director de
REVISTA DE BADALONA, i d'exten¬
sió no superior a vint-i-cinc línies.
REVISTA DE BADALONA es reserva

ei dret de publicar o no eis escrits i
d'extractar-ios quan ho consideri
necessari.

FINS QUAN ELS CANVIS
PROMESOS?

Des que es va produir el contenciós de greu¬
ges entre el col·lectiu de cantants en català (ACIC)
i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), que emet sota la dependència adminis¬
trativa de la Generalitat de Catalunya, som molts
els catalans que frisem a l'espera del dia que els
tractats i les promeses fetes a l'esmentat col·lec¬
tiu, i per extensió a tots els ciutadans, arribin a

ser alguna cosa més del que ara són: aigua calen-
ta· O sigui, res de res·

Si tenim en compte que ja ha passat el perío¬
de de les vacances tant fàcilment invocat per a les
oportuníssimes excuses, si tenim en compte la pro¬
vada insensibilitat de la CCRTV, que no tan sols
d scriminada la cançó en català sinó que ho fa
amb el conjunt total de la cultura popular catala¬
na, ens haurem de preguntar fins quan ens hau¬
rem d'esperar encara, per a veure reflectida amb
fets la inútil resposta d'aquelles promeses, i quins
hauran de ser els mitjans a utilitzar, per tal que
la incomprensió i la irresponsabilitat deixin de ser

les úniques constants protagonistes d'una situa¬
ció vergonyant i intolerablc·

És ben evident que els nostres mitjans de co¬

municació, o almenys alguns d'ells, són en mans

de gent potser sí ben preparada, però que indub¬
tablement no manifesta saber un borrall de la nos¬

tra cultura· Així, d'aquesta manera, si tanmateix
la ignoren, més aviat la detesten que no pas l'es-
timen· Senten preferències per altres tendències de
fora i no els neguiteja el fet innegable "de la mar¬

ginació sistemàtica a la qual la sotmeten· Davant
d'aquesta situació tan inqüestionablement greu,
no podem entendre com els homes i les institu¬
cions del nostre país, directament responsables de
l'afer, no senten el calfred de la pròpia conscièn¬
cia i actuen legísticament, tal com caldria espe-
rar· Posem-nos les mans al pit, i admeteu que
aquesta reflexió no és pas exagerada· Si per un
moment en dubteu, connecteu amb alguna emis¬
sora de la CCRTV i ho podreu consfatar· No ens

SUBSCRIPTORS
Per qualsevol a'nomalia en el

repartiment de
REVISTA DE BADALONA

truquin al

s 389 41 58

hem d'enganyar, i pensem que si continuen així,
no podrem defugir l'absorció i posterior extinció
de la nostra cultura popular, al nostre propi país,
per la nostra pròpia gent, i entre el menyspreu i
l'escarni dels qui més l'haurien de defensar·

Som conscients que una ràdio o una televisió
autènticament modernes han de ser obertes a to¬
tes les influències culturals d'aquest món que ens
envolta· D'aquesta manera ho fan altres mitjans
àudio-visual d'àmbit estatal; però que en justa co¬

herència, en canvi, donen prioritat preferencial als
programes culturals del seu propi terrer·

Nosaltres volem i no podem escoltar les nos¬
tres cançons en català, tant les tradicionals popu¬
lars com les modernes o les d'expressió clàssica
o de lieder· Volem i no podem escoltar els nos¬

tres orfeons, les nostres havaneres, el nostre tea¬
tre, els nostres compositors de música formal, tant
els antics com els moderns, i volem veure per la
«nostra» televisió un programa dedicat a la sar¬

dana, que sigui realment digne, i justifiqui el de¬
sig amplament manifestat per tants i tants amics
de la nostra sardana· • SALVADOR SIMON I
DONATIU

CRUÏLLA DECISIVA
A vegades hi ha decisions que conformen de

manera molt important les condicions del nostre
entorn· Aquest és el cas d'una norma urbanística
que es vol modificar a la zona de Dalt de la Vila·

Fins ara la norma vigent impedia d'edificar
aparcaments subterranis a l'interior dels patis de
mançana, cosa que implica, d'un cantó, poder
conservar i crear badius o zones verdes semipú-
bliques en aquells espais, i, d'altra banda, fa pos¬
sible una altra de les propostes bàsiques del Pla
de Protecció i Revitalització del barri, això és, la
recuperació per a l'ús dels vianants dels estrets ca¬

rrers i les petites places, portant-hi noves activi¬
tats revitalitzadores i deixant els cotxes dels veïns
i visitants en uns aparcaments col·lectius a cons¬

truir simultàniament a la perifèria del barri,
permetent-se només el pas de vehicles d'urgència
o de càrrega i descàrrega •

Ara la situació política-económica no és la del
1979, i les pressions de les empresses constructo¬
res, juntament amb r«escassedat» de diners pú¬
blics, fa que l'Ajuntament entri en permutes i
transformacions econòmico-urbanístiques.

Així, en la zona del Dalt de la Vila l'Ajunta¬
ment proposa un nou camí· Un camí que perme¬
tria edificar amb soterranis-aparcament els patis
de mançana, impedint així d'arrelar els badius·
I, d'altra banda, aquests aparcaments confiats a
la iniciativa privada, si bé estalviarien diners i mal¬
decaps públics, provocarien en canvi que els cot¬
xes puguessin circular contínuament per qualse¬
vol punt dels inapropiats carrers i places del ba¬
rri, amb la qual cosa la zona de vianants seria del
tot inviable·

Encara que hi ha qui diu que el Pla de Dalt
de la Vila és irrealitzable, el cert és que quelcom
s'ha realitzat i s'hi vol realitzar· Per això, tot i la
manca d'informació i consulta per part de l'Ajun¬
tament, cal ser conscients dels canvis que es van

provocant i de les variacions que els projectes, es¬
tudis de detall, canvis de normatives, etc·
impliquen·

En concret, la modificació de l'article 27 de
les Normes Urbanístiques del PERI, ¿què supo¬
sarà pels constructors? ¿quines repercussions tin¬
drà pels usuaris de l'automòbil? Però, sobretot,
¿millorarà les condicions de vida dels ciutadans
de a peu? ¿seran possibles noves activitats? ¿re¬
cuperaran els vianants carrers i places?

Tant de bo que l'Ajuntament, l'Associació de
Veïns, els veïns mateixos, no caiguin en el joc de
els permutes i sàpiguen veure unes possibilitats de
millor; condicions de vida col·lectiva si, en comp¬
tes de deixar el cotxe a la porta o soterrani de ca¬
da casa, decidíssim deixar-los aparcats a les por¬
tes del barri •

Dos camins amb diferent destí· ¿Per quin Dalt
de la Vila optaran? • VIANANTS

i-



El linesma

Tots a casa

PER NADAL, TOTS A CASA». Ho recor¬deu? Va ser una d'aqueiles consignes
d'èxit que es van popularitzar durant

l'agonia de la dictadura. Era una època
d'unanimitats en la qual unes cançons, uns
mots o una frase catalitzaven els sentiments
de la població. Quanta solidaritat, quantes ad-
tiesions, quanta fe en el futur fii liavia al da¬
rrera de mots com amnistia. I per si el mot
no anava prou carregat d'emotivitat, per Na¬
dal es va encunyar el «Per Nadal, tots a ca¬
sa», reclamant l'alliberament dels presos.

Tot va anar com va anar, i de la mateixa
manera que del dilema ruptura o continuis-
me ens vàrem quedar amb la transició, tam¬
bé l'amnistia general que es demanava va
acabar amb l'amnistia parcial d'alguns pre¬
sos polítics. El «Per Nadal, tots a casa», pe¬
rò, va quedar. Deu ser la versió urbana del
tradicional «Per Nadal, cada ovella al seu co¬
rral», de connotacions més rurals.

I és que Nadal porta associada aquesta
idea de retrobament, de festes íntimes i mul¬
titudinàries alhora. Aquest dies tan curts del
solstici d'hivern —es la fosc a quarts de sis
de la tarda i no llostreja fins a dos quarts de
vuit del matí— conviden a tancar-se a casa.
Davant d'aquesta evidència, trobo que la gent
afrontem la disbauxa de les festes que
s'acosten amb dues filosofies ben
diferenciades.

D'una banda, diria que la majoria de per¬
sones procurem passar aquestes festes de
la millor manera possible; ens les agafem pel
costat bo. Ja sabem que algun dia el dinar
serà massa llarg i cap al final ja es diran mas¬
sa tonteries o impertinències, que potser hau¬
rem d'escoltar el fatxenda de torn explicant
grandeses i que hi haurà molt soroll i massa
menjar. Es igual, ja ho sabem de cada any,
però ens agrada retrobar-nos i comprovar
com hem viscut un any més, com hem
canviat.

Altres tenen una gran por d'aquesta vi¬
da social íamiliar, i quan arriben aquestes da¬
tes procuren marxar de vacances i no haver
d'afrontar la realitat del dinar de Nadal.
D'aquests n'hi ha més dels que ens pensem.
La majoria de persones que viuen soles, per
exemple. Tan de moda i preuada que durant
la resta de l'any està la independència per- i
sonal, la vida solitària dels que no tenen
temps per sotmetre's a les disciplines fami¬
liars, i ara que arriba Nadal els trobareu amb
unes depressions considerables que no sa¬
breu d'on vénen.

I és que el Nadal, reunits a casa, a una
setmana del cap d'any, és un bon moment
de reflexió, de passar comptes amb un ma¬
teix, d'aquest any del què ja només en que¬
den engrunes.

Si les festes de l'estiu conviden a viure
la natura, són unes celebracions sensuals en
les quals el cos hi participa activament,
aquestes dates que s'acosten són molt in¬
trospectives, i de la mateixa manera que el
fred i la foscor ens aconsellen quedar-nos a
casa, també ens acompanyen per camins de
dubtes: qui som?, què fem?, on anem?

Que tingueu un bon Nadal!

ALBERT IBAÑEZ I DOMÈNEC

^. REVISTA DE BADALONA 19 i 22-12-89 OPINIO

CENT ANYS de vida és molta vida. Ila societat modifica les seves estruc¬

tures, i les ciutats són diferents, i els
homes es mouen per altres idees. Cent anys
no els aguanta ni la més fèrria dictadura ni
el més fort convenciment en Icària. Es notí¬
cia, doncs, que la Plaça Vella celebri el seu
centenari.

La Badalona d'ara fa cent anys no era

pas la mateixa en què convivim avui, com
bé explica l'amic Joan Vilarroya en el pro¬
grama editat per la gent del mercat. Una ciu¬
tat en ple expandiment industrial s'engala¬
nava per celebrar l'obertura d'un gran mer¬
cat d'abasteixements. Cent anys negociant,
amb la mirada posada en millor servir els
conciutadans, i amb l'esperit d'anar actua¬
litzant les normes de contracte amb els amics
clients, han marcat un munt d'homes i do¬
nes que formen l'estol de la nostra gent de
la plaça. I els noms de pila o els ancestrals
motius han entrat a formar part de la histò¬
ria viva de la ciutat, d'aquella història que
potser és la no contada però és la que segu¬
rament té més garanties de ser l'autèntica.

La Plaça Vella celebra el seu centenari
en un moment prou difícil per la seva gent.
La competència de les grans àrees comercials
—que, a més, compten amb el favor dels que
manen— i potser la incomprensió d'aquells
que podrien ajudar a la seva modernització,
han introduït un cert nerviosisme en els as-

sentadors del Maignon. Fa ben pócs dies, en
l'espai que fins aquell moment havia ocu¬
pat una parada de les dites cantoneres, un
ram de flors i una inscripció donaven el da¬
rrer adéu a la parada desapareguda —els es¬
taments oficials van tenir bona cura en pro¬

cedir ràpidament a la normalització de
l'espai—, potser com a expressió d'una pro¬
testa de cert sector comercial. Parades tan¬
cades, absorció per forts assentadors de les
parades veïnals, desacords per consensuar
nous horaris més racionals, desaparició de
gran part dels típics paraments exteriors; tot
això i més es respira en el mercat. Potser el
dia, ja llunyà, en que els del peix van aban¬
donar el centenari recinte, va començar a
configurar-se la problemàtica actual. Poten¬
ciar el vell mercat, racier,alitzar el servei
d'abasteixement, és una empresa que val la
pena de fer, però que l'han de fer gent que
cregui en ella. No deixa de sorprendre veu¬
re en el programa del centenari algun escrit
de gent que ha fet professió de fe de la seva
defensa de les noves àrees de serveis, aques¬
tes que la gent del comerç minorista definei¬
xen com a enemic depredador.

Ni les grans superfícies són tan dolentes
ni el petit comerciant és tan ineficaç, però
cada vegada estic més convençut que amb
un tracte correcte, amb un servei acurat,
amb un interés per donar uns preus equili¬
brats, amb una oferta múltiple i engresca¬
dora, i sobretot amb una identitat arrelada
a l'entorn ciutadà, el petit comerç, la gent
dels mercats, els amcis de la plaça vella, te¬
nen molts trumfos per guanyar la batalla.
Llum i color, calor i simpatia, modernitat
i tradició, ganes de convertir-se i convertir-
nos en autèntics artistes de la compra i de
la venda. Optimisme i crit de guerra: Vine
al mercat^ reina! Reina o rei, que en això,
com en tantes altres coses, hem avançat bas¬
tant en els darrers cent anys.

JAUME OLIVERAS I COSTA

Des del meu balcó

Vine al mercat, reina!!
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PER CONTRIBUIR AL DESENVOLUPAMENT DE LA CIENCIA INFORMÀTICA, EN HARDWARE I SOFTWARE.
Dotació: 10 milions de Ptes. projecte guanyador. 2 milions de Ptes. projecte finalista.
Termini d'admissió: 19 d'abril de 1990. Data de veredicte: Juny 1990.

EL JURAT EL FORMARAN
Senyor D. JOSE LUIS BOZAL GONZALEZ
Directa General d'Electrònica t Noves Tecnologies
del Minsten d'Indústria i Enagia
Senyor D. JOAQUIN MOYA ANGELER
Directa Genaal d'tBM

Senyor D. FELIPE VEGA SORDO
President General d' UNISYS Espanya, S.A. i
President de SEDISt.

Senyor D. RAMON GRACIA VÁLLES
President de Logic Control, SA. i President
d'A-SOFT.

Magnifc i Excel-lentissirv
Senyor D. CAYETANO LOPEZ MARTINEZ
Recta de la Universitat Autònoma de Madrid

Magnifc i Excel·lentíssim
Senyor D. RAMON PASCUAL I DE SANS
Recta de la Universitat Autònoma de Barcelona

tl.lustnssim
Senyor D. MAXIMO LLAGUNO ELLACURIA.

de Deusto filbaoj

ll.tustnssim

Senyor D. JOSE LUIS MATE HERNANDEZ
Degà de la Facultat d'Informàtica de Madnd
tl.lustnssim

Senyor D. VICENTE HERNANDEZ GARCIA
Degà de la Facultad d'iniormàtica de València
ll.lustnssim

Senyor D. ANTONIO QUIJADA JIMENO
Directa de l'Escola Supenor d'Enginyers
Industrials de Sevilla.

ll.lustnssim

Senyor D. MANUEL SILVA SUAREZ
Directa de t'Escola Tècnica Supena d'Enginyers
Industnals de Saragossa
ll·lustnssim

Senya D. PEDRO MERINO GOMEZ
Directa de l'Escola Tècnica Supenor d'Enginyers
Industrials de Vigo

Senya D. JOSE ANDRES HERNANDEZ VICENTE
Directa General de COPE (Radio Cadena Popular!

Senyor D JOSE ANDRES HERNANDEZ VICENTE
Director General de COPE iRadn Cadena Populan

Senyor D, FERNANDO BOLIN SAAVEDRA
President de VNU Business
Publications España. S.A.

08912 BADALONA Ignacio Iglesias, 42-44 - Tel. (93) 389 59 00 Informació: elèfon 900 30 10 10
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Van aprovar-se els nous Estatuts de
la Caixa de Sabadell

En la reunió extraordinària celebrada el
dia 29 de novembre, l'assemblea general de
la Caixa d'Estalvis de Sabadell va aprovar
per unanimitat els nous Estatus de l'entitat
així com el seu Reglament d'elecció d'òrgans
de goveri^Amb el vot favorable de tots els
consellers assistents i en el marc d'allò que
preveu la llei 15/1985 de Caixes d'Estalvis
de Catalunya, s'aprovaren els nous Estatus
de la Caixa ^'Estalvis, els quals preveuen
una Assemblea General, un Consell d'Ad¬
ministració i una Comissió de Control. Els
nous Estatus —configurats amb un caràc¬
ter eminentment comarcal i obert— donen
una màxima representació als impositors, a
les entitats —sector que aplega un ampli i
variat ventall de distingides associacions,
fundacions i corporacions d'arreu de
Catalunya—, als ajuntaments i consells co¬
marcals, i als empleats.

Dintre de les previsions de la Llei
15/1985 de Caixes d'Estalvi de Catalunya,
els nous Estatus de la Caixa de Sabadell pre¬
veuen els següents Organs de Govern: una
Assemblea General, composta per cent con¬
sellers; un consell d'Administració, compost
per deu membres, i una Comissió de Con¬
trol, composta per sis comissionats.

Màxima representació als impositors

Pel que fa als Impositors, a l'Assemblea
General els corresponents a la comarca del
Vallès Occidental estaran representats per
setze consellers generals. La resta, és a dir,
vint-i-quatre consellers generals, representa¬
ran els impositors de les altres zones on la
Caixa de Sabadell hi és present.

En el sector d'Entitats cal resaltar la in¬
corporació a l'Assemblea de quatre repre¬
sentants de la Cambra de Comerç i Indús¬
tria de Sabadell i Comarca, Junt amb d'al¬
tres entitats rellevants en el mateix àmbit te¬

rritorial. Així mateix, tenint en compte la
presència de la Caixa per tot Cataluhya, tam¬
bé formaran part de l'Assemblea General al¬
tres entitats distribuïdes per tot el principat,
com són, per exemple, l'Institut d'Estudis

Ilerdencs, la Cambra de Comerç de Girona,
el Centre de Lectura de Reus, el Patronat
d'Estudis Ausonencs, la Universitat Autò¬
noma de Barcelona, la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona, l'Insti¬
tut d'Estudis Catalans, etc.

Pes lòeic de la comarca de Sabadell

En el sector d'Ajuntaments i Consell Co¬
marcals destaca la presència de l'Ajuntament
de Sabadell, que tindrà quatre representants
a l'Assemblea General; la presència de la co¬
marca del Vallès Occidental, a través del

Consell Comarcal, amb dos representants i
dos ajuntaments de la mateixa comarca amb
un representant cada un. Els dotze consellers
generals restants representaran les altres co¬
marques catalanes (ajuntaments i consells
comarcals) on la Caixa de Sabadell hi és
establerta.

Quant a la representació dels empleats,
la seva participació es situa en el percentat¬
ge mitjà dins dels marges e,stablerts per la
Llei.

La composició del Consell d'Administra¬
ció i Comissió de Control vindrà donada per
les corresponents eleccions, que s'efectuaran
per la nova Assemblea que es constituirà una
vegada realitzat el procés electoral. Aquest
procés s'iniciarà tan bon punt la Conselle¬
ria d'Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya aprovi, amb caràcter defini¬
tiu, els nous Estatus i Reglament de la Cai¬
xa. • C.S.

Màquines i mobles

VIDAL, S.A.
Casa Fundada en 1940
Sant Pere, 9 - Tel. 384 32 53
08911 - BADALONA

Ordinadors

Reparació i reconstrucció
Abonaments neteja
Caixes enregistradores
Destructores de paper
Fotocopiadores

Els desitja
Feliç Nadal

i Bon Any
Nou

ESPECIALISTES EN
NAUS INDUSTRIALS

Fluvià, 64, 2on, la - Tel. 384 47 51
FAX - 384 48 51
08911 - Badalona
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Societats Anònimes Laborals

Els convidats

Bernat. López-Plnto, director general de
Cooperació del Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya.
Manuel Moral, delegat de la Federació de
Societats Laborals a Badalona i gerent de
PROCIR.
Fermin Casquete, gerent de TUBSAL.
Josep Maria García, gerent de IMPLASAL.

La presentació
B. López-Pinto: —Des del mes passat comp¬
tem amb la transferència del registre de les
Societats Anònimes Laborals. A partir d'ara
la Generalitat té competències exclusives en
tot el que fa referència a aquest tema. Ara
bé, la nostra dotació econòmica és molt min¬
sa, no passa gaire dels dos milions de
pessetes.

M. Moral: —Existeix una Federació de So¬
cietats Anònimes Laborals, que va celebrar
el seu segon congrés els dies 5 i 6 del mes de
maig d'aquest any. Formo part del Consell
Econòmic i Social de Badalona com a repre¬
sentant de la Federació i, a més, sóc gerent
de la Societat Anònima Laboral (SAL)
«Procir».

J.M. Garcia: —L'activitat de la nostra empre¬
sa és fabricar film de PVC pel sector de l'en¬
vasament i l'embalatge en totes les seves va¬
riants. Funcionem com a SAL des de juny
del 1984.

Visita d'una delegació alemanya a Tubsal (Setembre del 1989)

F. Casquete: —No totes les SAL són iguals
ni tenen el mateix camp d'acció. Tot depèn
molt de qui les dirigeix. En el nostre cas, pot¬
ser som dels més importants pel que fa a pro¬
jectes, donat que estem obtenint beneficis en
un sector en el qual són més habituals les pèr¬
dues que no pas els guanys. Em refereixo als
transports públics. Com molta gent deu sa¬
ber, nosaltres vam agafar el relleu de la
TUSA.

El tema

B. López-Píntó: —Per parlar de l'origen de les
SAL ens hauríem de traslladar als principis
dels anys vuitanta, quan existia una forta cri¬
si laboral. En aquella època el que era mi¬
nistre de Treball, el senyor Calvo Ortega, va
crear una figura jurídica nova: les SAL.
Aquestes societats eren constituïdes per tre¬
balladors d'empreses que havien fet fallida

■f

BADALONA VERS UNA NOVA ECONOMIA és un pro-

grama patrocinat per REACTIVACiÓ BADALONA S.A. amb
la finalitat de donar una visió global i orgànica dels fets més
rellevants i de caràcter positiu que es generen ai voltant de
les activitats ciutadanes relacionades amb el treball, l'eco¬
nomia, la formació professional, la innovació, la tecnologia,
i els intercanvis comercials amb l'exteriór. Al servei d'aquest
objectiu seleccionem setmanalment les notícies, opinions, i
necessitats procedents de les corporacions, empreses, usua-

RADIO CIUTAT DE BADALONA presenta cada setmana

aquest Programa en directe .

ris de serveis, i consumidors, així com de les actuacions i ofer¬
tes de serveis realitzades pels organismes públics. Es tracta
de divulgar les decisions i iniciatives més positives per millo¬
rar, dia a dia, el nivell d'informació dels agents econòmics
públics i privats. D'aquesta manera, un millor coneixement
dels agents econòmics actuarà com a veritable motor de la
recomposició de la funcionalitat econòmica de Badalona i de
l'orientació de la ciutat vers una nova economia amb una es¬
tructura més rica, justa, ecològica i equilibrada.
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i s'agrupaven per tirar-Ies endavant. Ells
aportaven el seu treball i el seu capital per
poder mantenir l'empresa en funcionament.
Aquest tipus de societat, però, no està re¬
coneguda dins de la Comunitat Econòmica
Europea, i això ens pot crear un problema
quan Espanya entri plenament dins la CEE.

M. Morales: —Fins fa molt poc, el noranta
per cent de les SAL que es constituïen, ho
feien a conseqüència d'una crisi de l'empresa
originària. En el cas de «Procir» no som una
excepció. L'any 1984-85 el nostre empresa¬
ri va fer fallida i va deixar una empresa que
tenia un bon futur, però sense cap tipus
d'orientació. Part dels treballadors es van

ajuntar i es van constituir com a SAL par¬
tint com a capital inicial amb els diners que
proporciona l'atur. Els problemes bàsics
d'aquestes societats són sempre els mateixos;
per una banda, els passius impagats i, per
l'altra, l'adjudicació dels actius, que nogal-
tres vam resoldre a través de subhasta pú¬
blica. Cal remarcar un altre fet bàsic en qual¬
sevol SAL, i és que el cinquanta-u per cent
del seu capital ha d'estar en mans dels tre¬
balladors. Sinó, l'empresa ja no es pot cons¬
tituir com a SAL.

J.M. Garcia: —La nostra història és molt si¬
milar a la de «Procir». En el meu cas con¬
cret, he estat relacionat amb SAL des de
l'any 1978. Aquesta empresa «Implasal» és
la quarta amb la qual he col.laborat, i he de
dir que el canvi de societat anònima a SAL
no ha estat gens traumàtic, sinó més aviat
positiu. Però hi ha un aspecte negatiu, i és
que hem notat una mancança d'ajuts a ni¬
vells oficials. Quan va iniciar les SAL el se¬
nyor Calvo Ortega, existia un finançament
que arribava a les cinc-centes mil pessetes per
cada lloc de treball; després es va pujar una
mica, i va acabar desapareixent amb la sig¬
natura de l'Acord Econòmic i Social. I ara
no existeix cap tipus d'ajut oficial, o almenys
la nostra empresa no l'ha rebut. Tot el nos¬
tre finançament ha vingut de mans privades.
I després s'ha de remarcar el problema dels
passius, abans esmentats, i també eí de l'ina¬
dequat règim fiscal que patim, que ens equi¬
para a d'altres empreses, quan hauríem d'es¬

tar al nivell de les cooperatives, per exem¬
ple. I no citem ja els problemes inherents a
la manca de formació dels treballadors.

J.M. López-Pinto: —Efectivament, les SAL
necessiten comptar amb treballadors ben
form'ats en les seves especialitats, i, d'altra
banda, haurien de gaudir d'ajuts per al seu
finançament. Nosaltres tenim competència
exclusiva pel que fa al registre, a la qüestió
burocràtica, però no rebem ni un duro de
Madrid. Totes les ajudes que donem a coo¬
peratives i SAL són un esforç que fa la Ge¬
neralitat per promoure aquest tipus d'eco¬
nomia, però ni un d'aquests cèntims ha vin¬
gut de l'Estat central. I hem de tenir en
compte que, de quatre mil sis-centes SAL
que hi ha a l'Estat espanyol, nou-centes
cinquanta-una estan a Catalunya. És a dir,
quasi el vint-i-cinc per cent del total.

F. Casquete: —La nostra empresa, com he
dit abans, està en un sector que pateix un
dèficit constant. Però nosaltres, des del pri¬
mer moment, hem renunciat a obtenir be¬
neficis que anessin més enllà d'una renda-
bilitat que ens permetés continuar amb el vo¬
lum d'empleats que teníem. Això ens va per¬
metre, lògicament, racionalitzar els costos i,
sobretot, vincular els treballadors en el cent
per cent de la gestió. Amb aquesta política
hem arribat a l'extrem d'haver d'ampliar el
capital, donat que hem passat de cent disset
treballadors a dos-cents noranta-sis en qua¬
tre anys de gestió. Això pel que fa a la nos¬
tra experiència dins de TUBSAL. Però jo
voldria afegir una opinió personal. Crec que
les SAL tenen dos reptes fonamentals: un de
cara a l'administració i un altre de cara a qui
les-dirigeix. Si existeix un concepte d'explo¬
tació netament capitalista, els que porten la
SAL hauran comès un notable error d'apre¬
ciació. La SAL ha d'estar molt relacionada

•amb el treballador, perquè ell pugui veure
com ell mateix produeix, i això passa per la
formació i el reciclatge del treballador.

M. Moral: —És evident que la formació i el
finançament són problemes bàsics de les
SAL. Pel que fa al finançament, es va par¬
lar en el Congrés de SAL que abans he es¬

mentat de la possibilitat de crear una enti¬
tat financera pròpia de l'economia social.
Això serà molt difícil, però és una necessi¬
tat bàsica i crec que a la curta o a la llarga
comptarem amb ella. • MIQUEL LÓPEZ

La CEE en la defensa
del medi ambient

Segons un estudi de UBS Phillips &
Drew, titulat «Invertir a l'Europa Verda»,
l'any 1991 els dotze països de la Comunitat
Europea hauran de gastar entre 125.000 i
175.000 milions de dòlars per a la defensa
del medi ambient. Durant els anys 90, els
països europeus dedicaran del dos al tres per
cent del seu Producte Nacional Brut a aquest
capítol.

L'any 1987 les despeses europees per a
la protecció del medi ambient van arribar a
46.000 milions de dòlars, segons els càlculs
de l'UBS, el qual preveu que en el futur cap
sector industrial no es veurà lliure de pro¬
blemes ecològics.

En el camp de l'energia, l'estudi pronos¬
tica un descens de la part del petroli en el
conjunt dels productes energètics. En els
anys 90 augmentaran els impostos sobre el
petroli, que resultarà més car pels consumi¬
dors. El gas, en canvi, sembla que tindrà un
bon esdevenidor. Durant el proper decenni
augmentarà força la demanda. A la Gran
Bretanya serà utilitzat en una nova genera¬
ció de centrals autònomes, i reemplaçarà les
centrals nuclears a Suècia i a Itàlia. A Es¬
panya la participació del gas en el conjunt
de les fonts energètiques passarà del quatre
al vint per cent durant aquesta dècada.

L'increment de les preocupacions ecolò¬
giques a la indústria afectarà, sobretot, la
química. En tots els països la fabricació de
productes químics serà sotmesa a un control
creixent, tant de les emissions com dels pro¬
ductes. En especial, es prendran noves me¬
sures restrictives en els sectors dels fertilit¬
zants i de la agroquímica. També la indús¬
tria pesada haurà de suportar majors cos¬
tos per a depurar les seves deixalles. • T.

REACTIVACIO

BADALONA
Reactivació Badalona S.A.

Societat creada per l'Ajuntament per contribuir al
desenvolupament social, econòmic i tecnològic local

• Serveis per empreses i organismes
pijblics.

• Informació. Assessorament. Intermedia-
ció. Ajuts Oficials.

• Promoció exterior de l'oferta econòmi¬
ca, industrial i tecnològica.

• Foment de la cooperació inter-insti-
tucional.

• Servei de Tele-documentació:
— Connexió telemática directa amb els

principals centres mundials de docu¬
mentació, tecnologia, comerç inter¬
nacional, patents...

— Base de dades amb l'oferta industrial
i tecnològica de Badalona.

• Formulació d'iniciatives estratègiques.
• Captació de noves activitats, capitals i

tecnologies.

Reactivació Badaiona, S.A.
Carrer Sant Miquel, 34, 1r - 08911 Badalona

Telèfon: 93 / 389 41 04 - Telefax: 93 / 389 42 16
MInitel: 3616 P CATALÀ

DES DE
L'INICI
DE L'ERA
INDUSTRIAL

DISSENYA
INNOVA
FABRICA

EXPORTA
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«BERENGUER»
LABOBAI'AOMINISTRATIVA

Badalona

ÜA «GESTORIA»
Barcelona

Serveis generals basant-nos en tol
allò que necessití

• Fiscal • Comptable • Laboiai
• Prestació a la S S • Declaracions

Retida I Patrimoni • Obertures

CC-merçQS i indústries • Agent de
Ió Propietat Immobiliària • etc

INFORMES:
Sr. Guirado

Messòn Antón Romeu. 56 E B
Teli. 3S4 26 51 - 384 ?7 00

Juan Carrascó
Torrecillas

Assessor Fiscal Tributari
Msedaf P* 337

OMH, S4t
Til. Its 2t 54 08912 SAOALONA

OeWnel de prelnsiontJs

Rawm 1.1*
TmiM 384 48 If • BAOM.OIIA

ASSESORAMENT
GENERAL D'EMPRESES

lUsesseria SRUP - 3. S.A,
"Fiscal • Comptable - tJboral

ACAK
assessorament d empreses

LABORAL
FISCAL
COMPTABILITAT
GESTIONS MUNICIPALS
MERCANTIL

Ignasi Iglesias, 30
08912 - BADALONA

Tais. 389.46.54 - 389 50 52

So
5

MAYORISTA

RECUPERACION Y VENTA DE CHATARRAS Y VIRUTAS
SERVICIO DE CONTAINERS

Almacén y Despacho: Gral. Weyier, 244-254
o 387 72 43 - 388 04 34 - 387 63 54

Apartado de Correos, 113
08915 - BADALONA

FAX: 383 63 09

FERROS CRISTOBAL. S.A.

HIECAL, S.L.
MAGATZEM DE FEGROS ^Uies

Alfons XII, 525-531 - Tels. 387 54 12 - 387 54 62
FAX - 383 85 08 Apartat de Correus 113

BADALONA

É
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Els anuncis en aquesta
secció es reben a

REVISTA DE BADALONA
Canonge Baranera, 64, primer pis,

DE 9 A 1 DEL MATÍ
I en agències de publicitat

PUNT 77
CrÁ. 77 • Tfl. IM N IS

•if12 iaSiliM

AwsorU irfoorai Seguios Socuies
Nnsiones - Magislraluris - Declaraciones de Rema

Impuestos ■ Contabilidades Aperiuias

ASSESSORIA
LLADQ SA.

SERVOOS
DE GESTIÓN
FISCAL,S.A.

Assessorament i gestió laboral, tributària i comptable

Sant Domènec, 39-41 - 08911 BADALONA
Tel. 389 35 08 - FAX 384 46 21

9^

A: ASSESSORAMENT DE:
•Comptabilitat d'empreses
•Declaració Impost Societats
•Gestió de personal (Dep. Laboral)
•Prestacions a la Seguretat Social

SALVAT ASSESSORS, S.A.

•Declaració Renda i Patrimoni
•Declaració IVA - EOS
•Administració de finques
•Assegurances Generals

Francesc Layret, 164
Tel. (93) 389 28 04

FAX 384 38 OBI

r
GESTORIA

</\RPK>

ASESORIA Y FINCAS FILELLA
Fluvià, 64 3° 2' 08911 Badalona

V 389 11 58 / 389 13 82
Fax 384 47 32

Asesoramiento Laboral Fiscal y Contable
Compra-venta y alquileres de casas, pisos,

locales y naves.
Administración de fincas, gestión inmobiliaria
Declaraciones de renta, pensiones, seguros

Fiscal-Comptable
Administració de

Finques
Seguros Generals

Declaració de
Renda

JDAN RDSELLÓ BRDSSA
Santa IMadrona, 105 t* - Tel. 384 02 36

ASESORU

SEGURMAR

ASSESSDRIA: LABDRAL
• Comptable

FISCAL

• Tramitació d'automòbils i transports
• Obertura d'indústries i comerços
• Assegurances generals

Francesc Layret, 131-133, 1er.
s 384 25 54 - 389 59 42

08911 Badalona

PUENTE e HIJOS, S.A.
Corredoria d'Assegurances

GABINET PUENTE - SERRA
•Laboral
•Fiscal

•Comptable
•Jurídic

Av. Martí Pujol. 143 i 110 - BADALDNA
389 21 95 - 389 19 00

iJA
^ Gestoria PARODI

laboral - fiscal

• declamacions renda
• obertura empreses

• comptabilitats

Plaça de la Vila, 3, 2n. 5a.
Badalona

Lola Anglada, 34 - Tiana
V 389 57 50 / 3 95 28 94

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

GESTORIA FINQUES

Obertures Compra-venda
Administracions Lloguer
Declaracions Fiscals Traspassos

Plaça Baró de Maldà, 3 bis • Tel. 387 86 45

gabinet d'assessorament

Fiscal
Comptable
Laboral

Bufalà, 23 ler. - Tel. 399 49 11

Immobiliari
Assegurança

Apartat 190 - 08915 BADALONA 1 Barcelona)
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BADALONA
KNOWS HOW

I BAOMOftl
í ' Í.'Òropa- O

SAP COM FER-HO

SAiT COMMENT LE PAIRE

SABE COMO HACERLO

Cada dia, 400 empreses —entre les més de 2.000 que
operen a la ciutat— demostren la seva competitivitat
i qualitat tecnològica exportant més de 1000 produc¬
tes diferents a 100 països d'arreu del món per un va¬
lor anual superior als 200 milions de dòlars. IfJ

TROBAR una oferta competitiva per a una peça, un re¬
canvi, un producte, una màquina, un robot o una fà¬
brica claus a la mà,... en el camp dels envasos, l'elec¬
trònica, les arts gràfiques, la química fina, el paper, la
pintura, els plàstics, l'equipament domèstic, la manu¬
tenció, la comunicació via cable o via satèl·lit...

DISTRIBUIR els seus productes i serveis en un mercat
professional d'empreses o de consum massiu.

ACCEDIR a serveis terciaris —sonorització i doblatge per
a pel·lícules i TV; formació professional; disseny (grà¬
fic, de producte, moda, interiorisme o arquitectura); dis¬
tribució,...— i als nous serveis quaternaris emergents
—ofertes tecnològiques; centres privats de R/D; Tele-
documentació,...— de característiques avançades i ele¬
vat nivell tècnic... CONTACTI DIRECTAMENT AMB

REACTIVACIO

BADALONA
Reactivació Badalona, S.A.

Societat creada per l'Ajuntament per contribuir al desenvolupament social, econòmic i tecnològic.

• Serveis per empreses i organismes públics.
• Informació. Assessorament. Intermediació. Ajuts

Oficials.
• Promoció exterior de l'oferta econòmica, industrial

i tecnològica.
• Foment de la cooperació interinstitucional.
• Servei de Teledocumentació:

— Connexió telemática directa amb els principals
centres mundials de documentació, tecnologia,
comerç internacional, patents...

— Base de dades amb l'oferta industrial i

tecnològica de Badalona.
• Formulació d'iniciatives estratègiques.
• Captac ió de noves activitats, capitals i tecnologies.

pi»i»

JUMBERCA
LORILLEUX
OUVER +BATLLE
HAZEMEYER
GIRO
CEBAL-ENTEC
GARNECTO
LLAMAS
LABORATORIS MENARINI
LORY INTERNATIONAL
FEDERICO FERRER
OBM
TA6RA
RAYT
PEORAGOSA
GELPHA
BUFALO
PREMSA CATALANA
ANIS DEL MONO
GALLART
MOBBA
OUIMILAC-ICI
PARERA
CABALLE
BASI
MAS LLUCH
DAUMAR
ALBERCH
CUBIS
MAS VILALTA
ACEROS ALEADOS
FRIHCUN
INFRANOR
MOTOPLAT
MARSET
CERVERA
TRIGAMO
CRISTALL
SATYR
ASTRA-QUIMICA
MOTOMAN
MICRON
PHYCA
ULTRAESTEATITA
ROLAN
LABORATORI CROS
CRITESA
HYDRA
SERRA MARCH
ALGLASS
EINES CANELA
DREEFS
SERPACK-RAPISTAN LANDE
INAMET o
LITE
EMPAC
FUNDiSA
AMBAR ELECTRONICA
MOLINA
CRISTALLERIES SANT MIQUEL
PLASTICOS BARTOLOME
INDUSTRIAS BOTELLA
DECORPRINT
IMER
DATA-FORM
DESTINO
LERXUNDI
FLEMING
COSMETICA
ICI
PAINTS
RIBA
BABYJOCS
OPTICA HISPANO
GRIFFITH LABORATORIS SPAIN
DEX
TILFARMA
DRALORIC
QUIMIBOR
BRUGUER
TECNI-3
TECNOFORM INGENIEROS
ROLBA
LACOSTE

Carrer Sant Miquel, 34 - 08911 BADALONA - Tel. 93/ 389 41 04 - Telefax 93/ 384 44 24 - MInltel: 3616 PCATALA
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jK AJUNTAMENT DE
# BADALONA

Subàrea d'Ordenació
i Gestió Urbanística

Aprobación inicial del Plan
Especial de la manzana Francesc
Layret, Martí Pujol, Sant Anastasi

y Via Augusta
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el

29 de noviembre del presente año, aprobó
inicialmente el Plan Especial de la manzana
comprendida entre las calles Francesc Layret,
Martí Pujol, Via Augusta y Sant Anastasi.

Los correspondientes documentos técnicos y
administrativos, que se encuentran en el Servicio
de Planeamiento y Gestión Urbanística del
Ayuntamiento, se exponen al público durant el
plazo de un mes, a contar desde la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante el cual se podrán formular las alegaciones
que se estimen convenientes.

Badalona, 11 de diciembre de 1989
El Secretario general,
JOAN VILA 1 CANUT

AJUNTAMENT DE
W BADALONA

Subàrea d'Ordenació
i Gestió Urbanística

Suspensió de llicències al sector
Ponent, Alfons XII, Rambla Sant

Joan i Marquès de Montroig
L'Ajuntament Ple, en la seva sessió celebrada

el 29 de novembre d'enguany, va aprovar la
suspensió per un any de l'atorgament de llicències
de parcel.lació, edificació i d'enderrocament en
l'àmbit comprès pels carrers Ponent, Alfons XII,
Rambla de Sant Joan i Av. Marquès de Montroig.

Els corresponents documents tècnics i
administratius, que es troben al Servei de
Planejament i Gestió Urbanística de l'Ajuntament,
s'exposen al públic durant el termini d'un mes,
a comptar des de la publicació d'aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es
podran formular les al.legacions que s'estimi
convenients.

Badalona, 11 de novembre de 1989
El Secretari general,
JOAN VILA 1 CANUT

A AJUNTAMENT DE
WBADALONA

Subàrea d'Ordenació
i Gestió Urbanística

Aprovació inicial de la Modificació
del P.G.M. al barri de Manresà

L'Ajuntament Ple, en la seva sessió celebrada
el 29 de novembre d'enguany, va aprovar
inicialment la Modificació del P.G.M. al barri de
Manresà.

Els corresponents documents tècnics i
administratius, que es troben al Servei de
Planejament i Gestió Urbanística de l'Ajuntament,
s'exposen al públic durant el termini d'un mes,
a comptar des de la publicació d'aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es
podran formular les al.legacions que s'estimi
convenients.

Badalona, 11 de novembre de 1989
El Secretari general,
JOAN VILA 1 CANUT

A AJUNTAMENT DE
W BADALONA

Subàrea d'Ordenació
i Gestió Urbanística

Aprovació inicial del Pla Especial
Port Badalona

L'Ajuntament Ple, en la seva sessió celebrada
el 29 de novembre d'enguany, va aprovar
inicialment el Pla Especial Port Badalona.

Els corresponents documents tècnics i
administratius, que es troben al Servei de
Planejament i Gestió Urbanística de l'Ajuntament,
s'exposen al públic durant el termini d'un mes,
a comptar des de la publicació d'aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es
podran formular les al.legacions que s'estimi
convenients.

Badalona, 11 de desembre de 1989
El Secretari general,
JOAN VILA 1 CANUT
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PUENTE E HIJOS, 8. A.
Correduría d'Assegurances

GABINET PUENTE-SERRA

Laboral-Fiscal Comptable-Jurídic

Avgda. Martí Pujol, 143 i Arbres, 1 i 3
s 389 19 00 i 389 32 04 FAX 383 25 08
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Jordi Tolosa, escultor

Dir el màxim amb el mínim

JORDI TOLOSA és un escultor de trenta-tres anys que ha exposat darrera¬ment la seva obra al Museu de Badalona i que el dia 21 ho fa a Barcelona
amb «Ex-Posicions». Començà els seus estudis de Belles Arts, que no finalit¬

zà perquè «ningú no t'ensenya el que realment necessites». Potser algunes perso¬
nes recordin d'altres mostres seves a la nostra ciutat. No eren ben bé exposicions,
sinó accions de tipus social, o bé col.lectives, en les quals s'incloïen temes relacio¬
nats amb la família o un tipus més cívic.

Les seves escultures presenten, a través dels materials rovellats, un tractament
humorístic, de contingut a vegades una mica agre. D'aquesta manera Jordi Tolo¬
sa es proposa no ser un artista d'expressions gratuïtes, per no caure en la banalit-
zació del seu propi treball.
L'obra

—Durant l'exposició, hi ha persones que
han tingut la sensació que es tractava de ma¬
terial usat?

—No vaig voler posar coses antigues per
aquesta raó. Jo no agafo deixalles, sinó que
les faig. I aquí està la diferència. Per exem¬
ple, jo utilitzo el ferro, que en principi pot
semblar fred. Si fos amb fusta semblarien
mobles i prou. El mateix ferro polit i trac¬
tat donaria un altre aire.

—Tot i amb això, la idea de l'us no

desapareix...
—No. De fet és el que m'interessa mos¬

trar, i que arribi. L'ús només el pot donar
l'home i el temps, i el seu entorn quotidià.
La idea que el material ha estat manipulat.
La reflexió no és tant l'objecte com la his¬
tòria de l'home mateix.

—Què podrem trobar a l'exposició?
—Hi ha peces de paret, planes. Hi ha co¬

ses quejo les considero ddihuix, encara que
sigui ferro. Tot el que està penjat, menys el
mig, és dibuix. Perquè no té el discurs de la
pintura. L'escultura està lligada al concep¬
te, no només a l'espai. El dibuix seria utilit¬
zar una superfície plana on deixés anar una
línia, encara que sigui a través d'objectes que
deixa el traç.

L'inconcretable

—Ara que parles de distincions de gène¬
res, entre pintura i escultura, la ratlla que

els divideix és sempre tan subtil, sobretot
avui dia...

—Abans era com calaixos on posar les
coses sense qüestionar-se si era bo o no.
Quan no hi ha un hàbit la gent no sap què
passa amb allò que té al davant. A un tant
per cent de les persones de l'exposició els
sobta i no saben on encaixar-ho. Han de sa¬

ber que el següent pas, després de l'interro¬
gant sobre la peça artística, és la reflexió.

—Però jo encara aniria més lluny i diria
que el que produeix l'obra artística recent

als que no són ni col.leccionistes ni galeris-
tes, sinó una espècie d'espectadors ocasio¬
nals, és un sentiment de rebuig...

—Sí, perquè la gent només es queda tran¬
quil, la quan pot concretar el que contempla.
A mi la pregunta que em posa més nerviós
que em facin en una exposició és el típic «què
significa?» Perquè és absurda, ja que l'obra
no significa res, sinó que és.

—Allò negatiu queda palès i «concretat»
en les teves peces, com si mostressin la part
violenta de les coses...

—Un cert sentit de l'humor bastant agre,
si que hi és en el meu treball. Hi ha també
un distanciament del món, és tot com surrea¬
lista des d'aquest punt de vista. El que tinc
molt clar és que sempre intento que res del
que faig no sigui gratuït, és a dir, expressar
el màxim amb el mínim de materials.

—Ens és més fàcil imaginar qui compra
quadres, però qui compra les escultures?

—Els col.leccionistes. És per raons òb¬
vies d'espai i de diners.

—El món de l'escultura d'aquí és tancat
en ell mateix, des del punt de vista de la crea¬

ció, o és més aviat híbrid i per això fa la sen¬
sació de contingut dispers?

—Hi ha un excés de fixar-se en el que fan
a Nova York o al Japó. El problema de l'es¬
cultor és precisament saber-se tancar i ser ca¬

paç de treballar en solitari, sense tantes re¬
ferències. • MARGARIDA FERRÀS.

E. BARRABAN

VENTA DE CUADROS Y MARCOS A MEDIDA

RERA matamoros (Frente ambulatorio)
T£L 989 00 26 08911 - BADALONA

irio) l|

^1
MUEBLES
DISMA0
Baldomero Solá, 190
Tel. 38709 97 Badalona

felices
ñestas!

i
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BOUTIQUE DEL BANY

Guifré, 160 Tel. 383 07 57

LA PARADETA

Llaminadures,"i... juguets

Guifré, 215

|3oler>¡c:i ai serval
de l'oficina

clu etulo
J ■deVere" cíuseilaWi

Estilográficas
1 Montblanc - Shfaffer- Pelikan 1

1 gulfré, 222 - telèfon 387 53 94 |

M I R
Juguetería - Papelería

Guifré, 223 - Tel. 388 15 49
BADALONA

MATALASSERIA

mCOLM
Fabricació propia de matalassos de molles
Guiiré, 211 Te" 387 36 95

en
en CE
CE m
O Z)
en o
en 13
cu rr
en g
< a. «Ò* «tn!

joar
Guifré, 197 - Tel. 39917 56 - Badalona

IM

TRABAJOS CN;

CORCHO
moquetas
SUELOS PLASTICOS
ESTUCOS

Profesionales

de la

Deooración
DECOFIACIOM

CRUZ
Frñ-iceic Laurel. <
Tul. 3t-.! jg 13

C»ifrí. ?X irse PrOviCènc.a)
Tel. 3ti7 21 25

El Centre Comercial
Carrer Guifré

us desitja
unes molt

Bones
Festes

boutique
Royar de Floc, 93
Guifré. 223

Tol. 368 40 67
08912 BADALONA

almacenes de R moreno

WIFREDO 255
TEL3874793
BACIALONA

FORN DE PA I BOLLERIA BJIRRIGJÏ

Desitja als seus amics i clients unes Bones
Festes nadalenques i bon Any Neu

Guifré, 184 jel. 387 21 96

BOUTIQUE
INFANTIL i

JUVENIL

maleta.
Guifré, 221

Tel. 387 64 48

I —1 • Peluquería Caballeros
AISriONIO *
I6ARCIAI

c/. Wlfredo, 191 - •y 383 OS 07
08912 BADALONA

;^V5S^
CERAfVIICA VIDRE

CUIFRE. 243
TEL. 399 18 04

Brasserla FANIAS
especialidad en cames

a la brasa

Guifré. 257 Tel. 388 32 88

I^ERRUQUERIA

Cl. GUIFRÉ, 233
TEL 398 79 60

BADALONA

Cristalería Conesa
murales, puertas y espejos

artísticos
Guifré, 219

(fabricación propia)

|>e
Icltíj c

Guifré, 239 i 247
Ttíl. 387 21 97

BADALONA

WIFREOO. a04

TEL. 307 7B 46

BAOALONA

ano

ALTA CONFECCION
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Edicions Badalonines informa:

Pròximes edicions de

Of

La setmana vinent, Nadal i Sant Es¬
teve s'escauen en dilluns I dimarts, res¬

pectivament, per la qual cosa només po¬
drà veure la llum una edició de REVIS¬
TA DE BADALONA, amb dates 26 I 29
de desembre de 1989. Ja a l'any que ve,
el dilluns dia 1 de gener serà Cap d'Any,
per la qual cosa el nostre periòdic pu¬
blicarà també aquella setmana una úni¬
ca edició, amb dates 2 I 5 de gener de
1990.

Felicitem-nos el Nadal
amb esperança.

EDICIONS BADALONINES, S. A.

Canonge Baranera, 64,1.»' I - "S 389 41 68*

Planas Campdepadrós a la portada
de REVISTA

Joaquim Planas i Campdepadrós, pintor
badaloní nat el 1928, que abans d'agafar el
pinzell fou mestre en les Arts Gràfiques, ens
ha cedit gentilment els fotocroms amb els
quals REVISTA DE BADALONA il·lustra
la portada d'aquest extra de Nadal, repro¬
duint una magnífica aquarel·la que, emmar¬
cada amb disseny de Josep Novell, forma
una esplèndida postal de Nadal, dignificant
el contingut de les 160 pàgines d'aquesta edi¬
ció extraordinària·

El primer mestre de Planas Campdepa¬
drós va ser el seu pare. Planas Serquella, di¬
buixant litògraf que va exercir en ell una for¬
ta influència· Després, van ser els seus pro¬
fessors, el senyor Coll, a l'Escola Catalana;
Angelina Rosado, a l'Escola del Treball; J·
Lahosa, a l'Acadèmia Baixas.·. fins que es
formà definitivament a les classes de natu¬

ral al F.A.D. de Barcelona·
Planas Campdepadrós és membre fun¬

dador del Grup de Belles Arts de Badalona
i soci de l'Agrupació d'Aquarel·listes de Ca¬
talunya. Tot i això, té com a norma no par¬
ticipar en concursos. Ha participat en diver¬
ses exposicions individuals a Badalona, Ma¬
taró, Vic, Camprodon, Lloret, El Vendrell,
El Prat i Sabadell.

Planas Campdepadrós és un fervent ad¬
mirador dels mestres de la pintura catalana
i lector addicte de REVISTA DE
BADALONA.

I
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Tot a punt per estrenar ^
9ò'

Per a tu boutique
Canonge Baranera, 97
tr 384 17 38

Nens I nenes

Jesús, 8
^

-B 384 20 93

Bisutería y
artículos
de regalo y.

MODE
PIEL

Selecció de prendes
de pell I es fan

compostures
Gran assortit en bruses

últims models
Ribas i Perdigó, 31

^ 384 39 96
08911 Badalona

C p T r I . I IT3 n I C í_ i_ I I

t ASERVEI TÈCNIC - RÀDIO - TV - VIDEO Vj '

one^
Pi. Alcalde Xifré. 1 Y 399 39 58 08915 BADALONA

Cadenes >4-
neu 5.500 . ^
Bateries des de

Qualitat i servei pe! seu cotxe
Baldomer Solà, 202 - ^ 383 55 06

AD PIOMEER

harman / kardon
Bateries des de ^ KENWOOD
2 anys garantia o.OOO ^

Porta-skis i barres tot

■st? ^ 14.900 tot IVA inclòs *

gran assortit en bolsos
jovenils, bitlleters,
per senyora i senyor

i bolses de viatge.

Avda. President Companys, 30
Telf. 384 67 54

tir Discs, cassets i cintes vídeo
Tot ho trobareu a

Cadis, 4 Telf. 389 24 44 DiscT"
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Per un import de 1.737 milions

La fase definitiva de construcció
Pavelló Olímpic s iniciarà a
començaments del 90

del

tació de Barcelona. Des que van començar
les obres, a l'inici d'enguany, s'han invertit
uns vuit-cents milions de pessetes en les fa¬
ses de pilotatge i cimentació.

La ubicació del pavelló, que possible¬
ment serà utilitzat després dels Jocs pel Club
Joventut de Badalona, fa que aquest sigui
;1 centre d'una operació de remodelació ur-
lanística que va des del Turó Carig, on hi
laurà un parc forestal, fins el futur port de
Ja ciutat.

El Comitè OrganitZv >r de les Olimpía¬
des del 92 (COOB 92), ha ajudicat a l'em¬
presa Dumez-Copisa S.A les obres de la fa¬
se d'edificació del futur palau municipal de
l'esport de Badalona, que acollirà la totali¬
tat del torneig olímpic de bàsquet del 92.

Aquestes obres, que suposen la fase més
important de la construcció del pavelló, han
estat adjuicades per un valor de mil set-cents
trenta-set milions de pessetes, i tenen un ter¬
mini,d'execució de quize mesos. La fase de
construcció començarà a l'inici del mes que
ve.

La fase adjudicada inclou tota l'obra ci¬
vil i part de les instal-lacions. Mesos abans
del començament dels Jocs, l'Ajuntament
cedirà al COOB l'ús del pavelló per les obres
de condicionament que calguin amb motiu
del torneig olímpic, que començarà el dia 8

d'agost del 1992, a quarts d'onze, segons les
previsions del consorci olímpic i la cadena
de televisió nord-americana, que té els drets
de retransmissió dels Jocs.

La gran obra del COOB

El palau municipal de bàsquet de Bada¬
lona, situat a l'avinguda d'Alfons XIII, al
barri del Gorg, és, segons assenyalà l'alcal¬
de de Badalona, Joan Blanch, «la gran obra
del COOB», donat que és el comitè organit¬
zador qui s'encarrega de l'ajudicació d'obres
i del seguiment de la construcció del palau.

Amb una capacitat per a dotze mil cinc-
cents espectadors, el pavelló olímpic té un
cost de més de dos mil milions de pessetes,
que són finançats per l'Ajuntament de Ba¬
dalona, el COOB, la Generalitat i la Dipu-

Laterals d'autopista

Dins d'aquesta operació urbanística, el
retard en l'inici de la construcció dels late¬
rals de l'autopista A-19, que connectarà la
ciutat de Barcelona amb el pavelló, és mo¬
tiu de preocupació i malestar en el si de
l'Ajuntament.

Blanch va qualificar de «lentitud deses¬
perant i incomprensible» el retard en l'inici
del primer tram del lateral, que va ser adju¬
dicat per la Generalitat a finals del mes d'oc¬
tubre a l'empresa Corbian.

Segons fonts municipals, aquesta adju¬
dicació es va produir amb un any de retard
respecte als terminis acordats entre l'Ajun¬
tament i la Generalitat, que té la competèn¬
cia en la construcció d'aquest vial. • L.
LAMOR

GRAVATS - RÈTOLS

PAPERERIA - ARTICLES

INFORMATICA I OFICINA

Sant Pere, 168

•s» 389 34- 42
BADALON A

PUENTE e HIJOS, S.A.
Corredoria d'Assegurances

GABINET PUENTE - SERRA
•Laboral

•Fiscal

•Comptable
•Jurídic

Av Martí Pujol, 143 i Arbres, 1 i 3
^ 389 19 00 - 389 32 04

FAX 383 25 03

Qualitat

Distinció

JOiVQUIlVl
SíjÍILIhIjflLy SíejflLe
MATERIALS PER A
LA CONSTRUCCIÓ

Prestigi

Ceràmica - Gres

Tubs

Mobles de
Cuina i Banv xey

Avgda. Sant Ignasi de Loiola, 64-66
^ 388 25 50 - 388 28 16

fi



CAIXA DE T TERRASSA
Persones al servei de persones.

Avgda. Martí Pujol, 91-93 s 389 33 m
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De total éxit pot qualificar-se l'acte de
germanor del centenari del mercat Maignon,
que va fer-se dissabte passat, a la nit, al res¬
taurant Pomerar, de la nostra ciutat.

Aquest acte, on es va sopar i gaudir d'un
entretingut espectacle de música i humor, va
servir pel lliurament de plaques commemo¬
ratives a persones que han mantingut durant
aquests anys una relació amb aquest mercat,
que va més enllà de la pròpia realitat profe¬
sional i arriba a l'àmbit sentimental.

El bon ambient, destacat pels organitza¬
dors, i una nodrida presència de personali¬
tats de la vida política i social badalonina,
van completar l'èxit de la convocatòria, una
més de les que s'estan celebrant amb motiu
del cent aniversari del mercat Maignon.

El sopar de germanor, que començà so¬
bre les nou de la nit, es va allargar fins des¬
prés de la mitjanit amb les actuacions de l'or¬
questra Chupi i del còmic Jordi «L.P».

Entre les personalitats públiques que va¬
ren assistir a l'acte hi eren l'alcalde de Ba¬
dalona, Joan Blanch; el primer tinent d'al¬
calde, Màrius Díaz, i el conseller de Serveis
municipals, Manuel Rodríguez Miralles, que
van lliurar les plaques commemoratives.
També hi eren el tinent d' alcalde Desideri
León; la consellera delegada del sector del
Centre, Carme Padrós; la portaveu del grup
municipal d'Iniciativa per Catalunya, Lluï¬
sa Longas; el regidor d'Hisenda, Cebrià Ló¬
pez, i el regidor de Cultura, Caries Sagués.
També s'hi trobaven el president de la Fe¬
deració d'Associaions de Veïns, Bernardo
Gámez, i el de la Unió de Consumidors,
Agustí Pastor.

El president de l'Associació de Venedors,
Joan Catafalch, donà les gràcies a les insti¬
tucions i entitats organitzadores dels actes
del centenari del mercat Maignon i subrallà
el bon ambient de la vetllada.

Per la seva part, l'alcalde, Joan Blanch,
assenyalà que «la celebració d'aquest cen¬
tenari significa la celebració de l'inici de la
modernitat a Badalona». Blanch destacà la
voluntat dels homes i dones que durant anys
han treballat en el mercat per oferir un bon
servei, tant en la qualitat dels productes com
en el tracte humà.

El mercat Maignon va ser inaugurat el
dia 24 de desembre del 1889 pel batlle de
l'Ajuntament de Badalona, en aquella èpo¬
ca Francesc Viñas. La seva construcció, en¬

carregada al constructor Joan Milà per un
import de 39.000 pessetes, tenia una forma
rectangular, amb unes proporcions arquitec¬
tòniques majestuoses. • L.L.

En el centenari de la Plaça Vella

Èxit absolut a Tacte de germanor del
Mercat Maignon

I
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RlTñ FIDCUDRD. T.U/UID€0
León, 15 Teléfono 384 03 46

TINTORERIA

REBOLLO

LLEÓ, 35 ■ S 389 17 57

Clinica veterinaria Lieó
• Medicina interna
• Dermatologia
• Vacunacions
• Radiologia
• Análisis
• Cirugia

Lleó, 21-23 Tel. 383 47 57

El Centre
Comercia!

Carrer
del Lleó

us desitja
Bones
Festes

V L'ARBRE
lln. a? . BAOAtOHA

1
BOU T 1 Q U E

LLEÓ, 29
384 42 25

fCALÇATS 1
2 ^ Tet. 389 48 61

Merceria perfumeria
GLORIA

i

Perruqueria MARGARIDA
Sones festes

Lleó, 36 - Tel. 389 22 52

SABATERIES

Guoern^ %
GruppSs

MODA-DONA Lleó, 37

^4 d^iRTeSA

SANSA
Especialitat
• Pagès • Llonguets

• Barrets • Valls
Tot fet a mà

Lleó. 70 - Tel. 384 68 79
General Weyier, 84 - T. 387 41 92

CONk MOL
BtiME

® AUVIN
CEPTRO ESPECinUZflOO EO ti oloiQ,

C/LI.EO . 62 n TT)
^ V IDEO, 1 1 CFDRmRTICH

rcL: 399.07.66

Alimentació

Llobet «NIco»

Lleó, 49 Tel. 389 16 26

Bar-Restauran
CAN MAS

Una bona cuina.
Les millors tapes
un millor ambient.

Lleó, 55

FORN K SANT MKNIE
E. PRATS
Ai sau servei des de 1895
Especialitat en PA de SEGÓ

El clàssic PA DE PAGÈS,
PA FRANCÈS I BOLLERIA

Lleó, 52 - tel. 389 36 59
Arnús, 1 - tel. 384 29 01

Pau Piferrer, 130

Mobles Parellada
exposició;

carrer Lleó 11 i 13
venda:

carrer Francesc Layret, 38

Especialitat en:
•Postres típics

•Entrepans
•Berenars

^P3St6S
MÚSICA AMBIENTAL

Lleó, 59
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Canyadó clarifica

L'afer de la discoteca
L'associació de Veïns dei barri de
Canyadó ens ha remès aquesta
nota amb ei prec de ia seva pubii-
cació, cosa que fem en ei seu
Contingut íntegre i perquè eis iec-
tors puguin unir aquesta opinió a
Íes aitres que ja s'han pubiicat en
anteriors edicions de REViSTA
DE BADALONA.

«Un llarg article a REVISTA DE BA¬
DALONA del dia 12 de desembre presenta
la situació d'uns empresaris que volen obrir
una macrodiscoteca, amb la de els eprsones
que treballen per a ells. Voldríem
puntalitzar-ne alguns punts:

Canyadó és n barri treballador, en una
zona industrial. Així es recollí en el nostre
Pla Urbanístic (PERI), aprovat pel priemr
ajuntament democràtic. Aplaudim, per tant,
la instal.lació de noves empreses que reduei¬
xin la incidència de l'atur, sempre que no ori¬
ginin, és clar, contaminació ambiental ni so¬
nora, ni contradiguin allò establert en l'es¬
mentat PERL

En aquest sentit, ens consta que ara per
ara el nostre Ajuntament no ha donat ni pot
donar cap permís per a instal.lar discoteques

en aquest sòl industrial, i el nostre parer és
el de continuar fent-li suport en tot allò re¬
lacionat amb l'acompliment de la normati¬
va urbanística vigent, com molt bé recollia
el senyor Lamor en la seva valoració publi¬
cada en l'edició de REVISTA dels dies 5 i
8 de desembre.

De moment, doncs, no hi ha cap disco¬
teca, ni la hi pot haver.

Altrament, com tots els ciutadans bada¬
lonins, som conscients de la necessitat de tro¬
bar espais on situar aquest tipus de negocis,
i hem manifestat ja a l'Administració la nos¬
tra voluntat de col.laborar si cal en la recer¬

ca d'aquests llocs al terme municipal.
Aquesta mateixa voluntat de diàleg és la

que vam intentar mantenir en el seu moment
amb els representants de la societat anòni¬
ma promotora de la discoteca. En una reu¬
nió mantinguda el dia 21 de setembre (un
mes abans dels fets esmentats en l'article que
motiva aquesta carta), aquells representants
manifestaven disposar de permisos, complir
els plans urbanístics i acceptar les nostres
propostes de solució als problemes de tràn¬
sit, soroll i seguretat, abans que la
inauguressin.

Però el dimecres dia 25 d'octubre (el dia
anterior als fets esmentats en el citat article),
en una visita de la consellera de Districte al
barri, ella i nosaltres ens assabentàrem ca¬

sualment de la immediata obertura sense as¬

segurar cap solució a aquells problemes. Una
ràpida consulta amb la Conselleria d'Urba¬
nisme sobre aquesta actitut confusa desco¬
brí les mancances legals i tècniques, decidint
l'Ajuntament precintar les obres.

Ni l'Associació de Veïns-Coordinadora
d'entitats de Canyadó, ni els qui hi invertim
desinteresadament estones, ni els veïns del
barri en general, creiem ser persones «com¬
pletament tancades a negociar i a parlar».
Parlant i negociant és com mantenim la nos¬
tra vida cívico-associativa, com podem su¬
perar determinades coaccions i com aconse¬

guim anar solucionant els molts problemes
urbanístics i socials del barri colze a colze
amb l'Administració. En el cas que ens ocu¬
pa, hem arribat inclús a fer una assemblea
oberta (28 de novembre) on hi participaren
representants de la paralitzada discoteca.

Tanmateix, en la situació actual, nosal¬
tres no som qui per autoritzar o donar per¬
misos. Només en el cas que es plantegés un
pla urbanístic «especial» ens agradaria par¬
lar i negociar amb l'Ajuntament i els repre¬
sentants polítics del poble la seva necessitat,
oportunitat i contingut, com a veïns que en
som».

Jardí d'Infants Asterix
Dependent de Col·legi Cultural

Doctor Daudí, 2 (cantonada Doctor Robert)
Telèfon 399 43 02 - BADALONA

SERVEI MENJADOR
PLACES PRE - ESCOLAR
i E.G.B. ASSEGURADES

PLACES LIMITADES

Informació:
TELF, 399 43 02 de 6 a 7

papereria

Tot tipus d'articles
de papereria

i regal informal

Soledat, 9 s 389 44 56 Badalona

PI. Pep Ventura, 31
tel. 387 10 85 - BADALONA

Nuestro mejor deseo poro el 90...

^ ^ H H rV. INUIIIUU/

ENSEÑANZA AUDIOVISUAL DE IDIOMAS 08912 BADALONA
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EN DICIEMBRE COMPRAR

UN FIAT TIPO

ES MÁS FÁCIL: LE PAGAMOS

125.000 Ptas.
MÁS POR SU COCHE USADO

¡APRESÚRESE!,
QUEDAN POCOS DÍAS

Tel.; 384 51 51
Tel.: 383 04 58
Tel.: 388 07 36

AUTO C/ SANT BRU, 17
Avda. ALFONS XIII, 546
Avda. ALFONS XIII, 210

BADALONA
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Amb el desig que passeu

UN BON NADAL

HOMES Mar, 34 DONES Mar, 21

Us oferim una selecció de regals
«que s'agraeixen»

i, a més,
tot el que necessites per vestir bé aquestes festes

¡Bon Nadal I «joiós» Any Nou!
els desitja

Júieria-rellotgeria
J. DOMÈNECH

A on hi trobarà el millor regal per aquestes Festes

• Extens assortit en joiera, brillanteria, en les
darreres creacions de ia moda actual

• Rellotges suïssos I japonesos elegants I esportius
• Rellotges paret, sobretaula I despertadors de

tota mena

• Figures marfH, cristall tallat, platería
• Encenedors, escriptura, articles regal
• Tot això a preus força bons... Vingui i comprovi-ho

D'ençà 1957 a la Plaça Pep Ventura, 11 Tel. 387 50 94
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L'actual LL.O.T. va ser la protagonista

Trobades per debatre el reequilibri de
ràrea metropolitana

La ciutat veïna de Santa Coloma de Gra¬
menet va aplegar, dijous i divendres passats,
representants polítics d'institucions catala¬
nes per tal de debatre el reequilibri social i
econòmic de l'Area Metropolitana de Bar¬
celona. L'acte d'obertura d'aquestes jorna¬
des va ser presidit per l'alcalde de la ciutat
amfitriona. Lluís Hernández, i l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall.

Els objectius bàsics d'aquestes jornades,
organitzades per les institucions Pla Estra¬
tègic Barcelona 2.000, Pla Estratègic Santa
Coloma 2.000, Diputació de Barcelona,
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Me¬
tropolitana de Barcelona i Generalitat de Ca¬
talunya, són reunir a polítics, tècnics i insti¬
tucions que actuen dins de l'àrea metropo¬
litana per tal de reflexionar sobre els princi¬
pals factors que han condicionat l'evolució
de l'àrea i els elements que han de contri¬
buir a reequilibrar-la.

Lluís Hernández, l'alcalde colomenc, va

senyalar en la seva intervenció, en la prime¬

ra de les jornaaes, que els diferents plans es¬
tratègics, com ara l'actual de Barcelona
2.000 i el de Santa Coloma, «necessiten un
Fia Metropolità que els complementi i aju¬
di». Va afegir que «tot i que l'actual Llei
d'Ordenació Territorial (LL.O.T), pot ser
revisada i millorada, no cal fer-li crítiques,
sinó que s'ha de treballar en aquestes jor¬
nades per arribar a conclusions positives i
pràctiques per millorar els desequilibris exis¬
tents en els municipis perifèrics de l'«àrea
metropolitana barcelonina».

Pasqual Maragall: «La LL.O.T. vigent
és ridícula»

Pasqual Maragall, l'alcalde de Barcelo¬
na i alhora president del Pla Estratègic Bar¬
celona 2.000, va centrar el seu discurs ma¬

nifestant la necessitat de revisar l'actual
LL.O.T. amb l'esperança d'arribar a un
consens entre totes les forces polítiques, per

REVISTA DE BADALONA 19 i 22-12-89'

la qual cosa «ofereixo la Carta Municipal,
que ara es (jebat al Parlament de Catalunya,
als ciutadans barcelonins i als de l'àrea me¬

tropolitana de Barcelona com alternativa a
la LL.O.T. vigent. Espero que la Carta Mu¬
nicipal sigui l'instrument que faci possible
la relectura de l'actual LL.O.T». Margall va
avançar que nomenerà Lluís Armet, el .pri¬
mer tinent d'alcalde de Barcelona, com a re¬

gidor ponent de la Carta Municipal, i Jordi
Borja com a redactor ponent. A l'actualitat
formen la comissió de la Carta Municipal,
a més de Lluís Armet i de Jordi Borja, Ruiz
Pena, Albert Batlle, Josep Maria Culell, En¬
ric Lacalle i Eulàlia Vintró.

Per concloure la seva intervenció, Ma¬
ragall va senyalar els punts bàsics per acon¬
seguir el desitjat reequilibri de l'àrea metro¬
politana: «és necessari reconciliar el mar
amb les ciutats perquè les platges tornin a
ser urbanes, cal recuperar la serra de Coll-
cerola i definir-la com a parc central metro¬
polità, i, per últim, és indispensable la re¬
conquesta dels rius per fer-ne zones d'equi¬
paments pels ciutadans».

A continuació es van iniciar les jornades
pròpiament dites, amb l'exposició de la pri¬
mera ponència a debat presentada per Sal¬
vador Gener i que va tractar de «Factors de
desigualtat social i econòmicq a l'Area Me¬
tropolitana. Distribució dels efectes positius
de la recuperació econòmica». Malte Arqué,

CDiramar
• •

Santa Madrona, 6C
Tal. 384 03 11

BADALONA

CLASSIC

GIMNASTICA /

^AZZ

ESCOLA DE DANSA

LAJETANIA 16 18
BADALONA

384 SI 34

BAOALOIM - MATAftO - PREMIÀ - ARENYS - PINEDA

^ 389 49 62

Sant Bru, 202 - BADALONA
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regidora de Serveis Personals de l'Ajunta¬
ment de la nostra ciutat, va ser la presiden¬
ta moderadora, en representació de la Di¬
putació de Barcelona.

La segona ponència es va desenvolupar
sobre la qüestió. Alternatives per a una pla¬
nificació urbana, i els ponents Manuel Her-
ce i Josep Maria LLop van ser moderats per
Jaume P. Sayrach, coordinador del Pla Es¬
tratègic Santa Coloma 2.000.1, per conclou¬
re amb les ponències debatudes, Francesc
Santacana, coordinador del Pla Estratègic
Barcelona 2.000, va moderar Política i ac¬
tuació pública en l'equilibri territorial, pre¬
sentat per Joan Subirats i Enric Oltra.

Conclusions

Després de dos dies de discusions, tau¬
les rodones i debats, va arribar el moment
d'exposar les conclusions de les jornades. Pi¬
lar Solà, membre del Comitè Tècnic de les
jornades i membre també del Pla Estratègic
Santa Coloma 2.000, va ser l'encarregada
d'exposar leS conclusions.

«Per aconseguir l'equilibri social i eco¬
nòmic de 1'Area Metropolitana de Barcelo¬
na s'han de desenvolupar les mesures se¬
güents; cal desenvolupar la concepció de les
Àrees de Nova Centralitat i situar-les a ni¬
vell de l'Area Metropolitana, augmentar
l'ortogonalitat de la xarxa de transport pú¬
blic com desenvolupament de Pla de metros,
disseny de línies d'autobusos metropolitans
complementaris amb la xarxa de metros,
aconseguir el funcionament de 1'Express-
Regional, coordinant les accions de Renfe
i FGC. També vetllar per a la realització
completa dels cinturons des d'un punt de vis¬
ta integral, potenciar una àmplia política
d'adquisició de sòl públic, prioritzar l'acció
rehabilitadora integral i la reforma interior
dels municipis i barris més degradats i ca-
rencials per inserir-los en el conjunt de la tra¬
ma urbana, adequar la màxima qualitat en
el nivell de salut, qualitat del medi ambient
i seguretat ciutadana, adequar la formació
de tècnics i treballadors com a instrument
d'una política de plena ocupació, adequar
l'oferta actual i incrementar la incidència
dels serveis de benestar a les situacions d'alta
necessitat social, millorar les oportunitats
d'educació per origen social i sexe, promoure

la singularitat de les ciutats i dels barris i la
identificació cultural dels veïns, i fomentar
i garantir la representativitat activa dels in¬
teressos veïnals».

Antoni Serra, de l'Eix de Promoció In¬
dustrial del Barcelonès Nord, i Josep Maria
Pasqual, com a representant del Pla Estra¬
tègic Barcelona 2.000, acompanyaren Pilar
Solà en la lectura de les conclusions. Per An¬
toni Serra, «és important recuperar el marc
polític institucional que permet' reequilibrar
l'Area Metropolitana de forma consensua¬

da, i per això seria interessant tenir en comp¬
te les opcions de tots els municipis per deci¬
dir on es situen les Àrees de Nova Centrali¬
tat». Josep Maria Pasqual va afegir que «és
impensable el reequilibii de l'Area Metro¬
politana només comptant amb els pressupos¬
tos municipals, per la qual cosa s'ban de
sol·licitar a les administracions i institucions
competents mesures generals però orienta-
tives, i una proposta seria la municipalitza¬
ció dels fons socials de les caixes d'estalvis».

Cloenda

L'acte de clausure d'aquestes dues jor¬
nades va comptar amb l'assistència de Ger¬
mà Pedra, representant de la Diputació de
Barcelona. A més van tancar les jornades
Joan Sala, director general d'Administració
Local de la Generalitat, que, com va dir, re¬
presentava el conseller de Governació, Jo¬
sep Gomis. Com a representant de la Man¬
comunitat de Municipis de l'Area Metropo;
litana de Barcelona hi era Carles Ferré. Fran¬
cesc Raventós venia com a president del co¬
mitè executiu del Pla Estratègic B;. elona
2.000, i Lluís Hernández com a alcalde de
Santa Coloma i alhora president del Pla Es¬
tratègic Santa Coloma 2.000*

D( les intervencions de tots cal desta¬
car la que va fer Joan Sala, que va aprofi¬
tar el marc de les jornades colomenques per
respondre a l'oferiment que l'alcalde de Bar¬
celona feia un dia abans,i a les jornades, de
la Carta municipal com a lectura alternati¬
va a l'actual marc territorial de Catalunya.
Joap Sala va senyalar que «la Llei d'Orde¬
nació Territorial és l'únic instrument vàlida

per solucionar la problemàtica dels munici¬
pis perifèrics». A més. Sala va afegir que «la
modificació de l'Estatut de Cat^unya es pot
considerar com el començamem^é la cons¬
trucció de l'Administració local catalana» i

que «la. Generalitat està preparant un decret
per coordinar les propostes que els diferents
municipis de l'area metropolitana li facin».

Per Francesc Raventós, «és necessari re¬
visar la LL.O.T. per donar respostes afecti¬
ves a la realitat metropolitana i aconseguir
l'equilibrí social i econòmic desitjat».

Pel representant de la Diputació de Bar¬
celona, Germà Pedra «és important que les
obres públiques siguin beneficioses pels mu¬
nicipis, perqué d'aquesta menera s'aconse¬
guirà un reequilibrí social i econòmic»...

Carles Ferré va destacar el fet que unes
jornades tan importants com aquestes «es
desenvolupin a Santa Coloma i no dintre del
terme municipal de Barcelona. També és im¬
portant i imprescindible aconseguir una eina
per discutir tots plegats els problemes, per
la qual cosa ens serveix tant el Pla Estratè¬
gic de Barcelona com el de Santa Coloma.
L'important és tenir un punt de partida».

Com a ressenya final l'alcalde de Santa
Coloma de Gramenet, Lluís Hernández, va
manifestar la seva alegria pel fet que la seva
ciutat fos el marc d'unes jornades tan inte¬
ressants i va apuntar que «cal instrumenta-
litzar el fet metropolità d'una forma orde¬
nada i democràtica.» * MERCHE ARTA-
CHO VEGA

LL®BET 5A SERVEIS I MANTENIMENT

RESOLEM ELS SEUS PROBLEMES DE NETEJA
(Locals, fàbriques, oficines, escales comunitàries, etc.)

Neteja de moquetes i afinament i cristal.litzats de terrasses i marbres '
Avgda. Sant Ignasi de Loiola, 98-104 baixos, r - -ff 399 29 58 - 08912 - BADALONA

.-N

R/iB/rr
Joiers

En exclusiva
Patek Pfiilipe, Cartier, Breitling, Omega, Corum, Ferrari, Ives Saín
Laurent, Alexis Bartalay, Hublot, Jean Lasalle, Kronos, Ebei,
Thorr, Geralt Genta, Girard Peregaux, Dupont, Hamilton, Courre-
ges.

BonesFesífes
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En Badalona

OPORTUNIDAD
UNU

Al comprar un coche de segunda mano, porque son coches que están como nuevos,
es fácil equivocarse. En Citroen Eurocasián encontrará el

Al comprar un vehículo de ocosián, de coche que necesita, la marca y el modelo
Citroen Eurocasián, no hoy error posible, que busco, y con todos los garantías.

Coches de todas las manasg
usados como nuevos»

»Le damos tomo mínimo 60,000pesetaspor
su eothe usado, esté tomo esté,
•Finantiatién espetial hasta 48 meses,
'Hasta 2 años de Garantíapor estríto.

GARAGE E10YBADA10NA,SA MEuwcasion
Vehículos de Ocasión. Coches de primera.

Francesc Macià, 53-55. Teléfono 388 13 12. Badalona
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Presentació dels quaderns «Els barris de Badalona»

Una proposta didàctica per
conèixer la ciutat

A rInstitut Municipal d'Educació es va
fer, dijous passat, la presentació dels qua¬
derns «Els barris de Badalona». Aquests pri¬
mers quaderns estan enfocats a l'estudi de
nou dels barris-de Badalona en la seva pers¬
pectiva històrica i sociològica. Els estudis in¬
clouen una serie de propostes-i itineraris per
dur a terme, ja sigui pels nens acompanyats
pel mestre pels ciutadans en general.

Els autors i els promotors volen que
aquests treballs es converteixin en una eina
de coneixement, no només pels estudiants,
com originàriament van ser projectats, sinó
també per tots els badalonins, com un ele¬
ment d'aproximació a cadascun dels dife¬
rents barris de la ciutat i per extensió a la
ciutat com a globalitat.

De moment se n'han editat mil exem¬

plars, i a fi de que tothom en pugui fer ús
es repartiran per les escoles, les biblioteques,
les associacions de veïns i diferents institu¬
cions i organismes amb representativitat
social.

A l'acte de presentació hi varen partici¬
par els tres autors dels quaderns: Jaume So¬

là, Montserrat Oriol i Dolors Soler, així com
representants de l'IME i els regidors muni¬
cipals de Serveis Socials i d'Ensenyament.

La xerrada prèvia a la presentació havia
de córrer a càrrec de Jordi Pujol i Forn, pe¬
rò no hi va poder assistir per problemes de
salut. La seva exposició es centrava, segons
un resum que es va facilitar, en la importàn¬
cia de relacionar totes les ciències sqoyjls i
en la necessitat d'integrar les escoles ^ièna-
ment dintre del seu medi immediat. Acaba¬
va considerant els quaderns com «una eiria
útil, tant per la informació que aporten com
per tota la filosofia implícita, la recerca i po¬
tenciació de la identificació territorial, la
promoció d'una visió solidària i col·lectiva
de la vida quotidiana, la incitació a la parti¬
cipació real en la gestió local, etc.».

Jaume Solà, un dels autors, va explicar
el sistema de treball i l'elaboració dels qua¬
derns. La idea de fer un treball d'aquest ti¬
pus va sorgir el 1983 com a material per uti¬
litzar a les escoles d'estiu, però el projecte
es va concretar el 1984, quan l'Institut Ca¬
talà d'Educació de la Universitat Politècni¬
ca demana fer l'estudi i afegir-hi una pro¬
posta didàctica adreçada als mestres. Llavors
es va fer la difícil selecció dels barris entre
els trenta-quatre que té a Badalona.

Els barris escollits van ser el Centre, Dalt
de la Vila, Progrés, Sistrells, Canyet, Sant

Local climatitzat

ANGLÈS
CURSOS TRIMESTRALS
• Anglès general a tots els nivells
• Programa per Júniors (10 a 15 anys)
• Matrícula oberta del 18 al 22 de desembre i del 8 al 12 de gener
• Començament dels cursos: dies 10 i 11 de gener
• Oferta de nous cursos i horaris. Per més informació et pots adreçar a:

INSTITUT D'ESTUDIS NORD-AMERICANS
Avgda. Martí Pujol, 198-202
Badalona - 's 384 04 11

Ciíbonet

Via Augusta (abans-Gèrmà Juli)
Galeries Çinema Victoria, L.l.

s 389 30 54

I Canonge Baranera, 47-49 ^ 389 52 71
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Antoni de Llefià, Pomar, Morera i La Sa¬
lut. A cada barri es va contactar amb els
veïns, es va buscar documentació històrica
i es va estudiar detalladament la realitat quo¬
tidiana: «Era també —afegeix Jaume Solà—
una manera de reconèixer la història dels ba¬
rris i de la gent que ha treballat per la histò¬
ria de Badalona».

Els quaderns van ser entregats el 1984,
però per problemes econòmics no han estat
publicats fins cinc anys després, gràcies, en
part, a la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i de la Caixa de Catalunya. Però
aquest retardament implica un envelliment
considerable dels estudis. La ciutat canvia
dia a dia i la realitat que es recull i que es
proposa analitzar pot haver variat. A més,
els quaderns que el 1984 eren una novetat,
ara s'han de sumar a altres estudis i treballs
d'aquests tipus que han fet d'altres
municipis.

Montserrat Oriol va remarcar la impor¬
tància dels quaderns en la tasca de l'educa¬
dor, posant especial èmfasi en les propostes
educatives. «L'escola —diu Montserrat
Oriol— ha d'estar arrelada al medi, al bar¬
ri, i els nens han d'aprendre a estimar-se el
seu barri, a treballar el seu entorn, a part de
conèixer la resta de la ciutat». Va precisar,
a més a més, la possibilitat d'adaptar els qua¬
derns per diferents cursos. Els quaderns po¬
den ser utilitzats per tots els cursos de l'EGB,
inclús fins a primer de BUP, si el mestre fa
les corresponents adaptacions.

El compromís polític per continuar

Per últim, els representants municipals
varen subratllar la importància dels quaderns
perquè els ciutadans aprofundeixin en les
particularitats dels barris, i la necessitat de
continuar el treball, fent quaderns per la res¬
ta de barris. Marcel·lí Belloso va destacar el

paper dels quaderns en «l'educació ciutada¬
na per participar en la relació home-medi»
i per fomentar «la participació activa en la
recuperació dels barris, que és una necessi¬
tat històrica».

La regidora de Serveis Personals, Maite
Arqué, va explicar que el treball s'ha de con¬
tinuar, i va manifestar «el compromís polí¬
tic» perquè els altres vint-i-cinc barris bada¬
lonins puguin gaudir també d'un estudi
d'aquest tipus. • LAURA YAGÜEZ

I
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TOT EN

VESTITS ï
AMERICANES

Canonge Baranera, 4
V 389 53 21

CASA FUNDADA L'ANY 1922

EL PA ARTESÀ
CALENT MATI I TARDA
LES ENSAl'MADES
ELS CROISANTS
PANS ESPECIALS I
ALTRES ESPECIAUTATS

BONES FESTES
CANONGE BARANERA. 46
TEL 384 03 62
MAR. 5
TEL 384 60 52

BADALONA
R.SJ. 20.S7»4/CAT

Lluís Sevilla Joan

De interés para distribuidores y usuarios
de productos SONY, PANASONIC,
BLAUPUNKT, METZ, SAMSUNG,

SILVER, TENSAI

Para poder atenderles mejor nos trasladamos a
las nuevas dependencias situadas'en:

Batista y Roca, 15-17 - tel. 384 67 08 - Badalona
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Segons una sentència

No cal pagar per
treure el parany

Es cosa corrent entre els habituals de

l'aparcament incontrolat, a Badalona, la
col·locació per la Guàrdia Urbana, del pa¬
rany en els vehicles, conegut també com el
cep. Ara, el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ha considerat il·legal que es faci
pagar abans de treure'L

La sentència ha vingut arran de la denún¬
cia que va presentar l'avocat Climent Fer¬
nández, de Barcelona, contra la Policia Mu¬
nicipal d'aquella ciutat. Indignat perquè li
havien posat el parany, l'advocat va portar
el cas a la justícia, que li ha donat la raó.
Segons el Tribunal Superior, la multa del cep
ha de seguir el mateix curs que les altres. Es
a dir, els municipals poden posar-lo, però
l'han de treure encara que el conductor no
vulgui pagar, i fer una multa normal.

No cal dir que la sentència pot crear un
precedent i aplicar-se a qualsevol lloc on hi
hagi cep, com a Badalona. Això podria aca¬
bar amb la desaparició d'un instrument que
ha estat font inesgotable d'anècdotes. Es
prou conegut el cas d'un veí que va utilitzar
la seva habilitat mecànica per desprendre's
d'una eina tan molesta com és elcep, i se'l
va endur a casa com a record. La desapari¬
ció del parany va acabar amb una denúncia
per apropiació indeguda, i una multa molt
més important que la del mal aparcament.
• N.N.

Vol oferir Santa Coloma com

ciutat-pilot

L'Associació del

Comerç de Santa
Coloma proposa la
reconversió del sector

L'Associació del Comerç i la Indústria
de Santa Coloma de Gramenet (AGI) oferi¬
rà aquesta localitat a les administracions cen¬
trals i autonòmica com ciutat pilot de recon¬
versió comercial, segons fonts d'aquesta
entitat.

Les mateixes fonts indiquen que, davant
del repte del 1993 i la lliure circulació de ca¬
pitals, aquest fenomen s'ha de donar en
igualtat de condicions amb la finalitat de de¬
fensar el mercat nacional.

Davant d'aquest fet, 1'AGI proposa que
tant el Gongrès dels Diputats com el Parla¬
ment Gatalà afrontin en breu la reconver¬
sió comercial, en la línia en què s'ha realit¬
zat la reconversió en altres sectors, com l'in¬
dustrial o el pesquer.

Una altra de les raons esgrimides per
aquella associació és el caràcter de ciutat de
serveis que té Santa Goloma de Gramenet,
on el sector terciari té un pes important dins
de la vida econòmica local. • L.L,

Per Nadal
Felicitat

Per Any Nou
Prosperitat
És el nostre

desig.

J. VENTURA
CARRER DEL MAR, 28
TELEFON 384 55 52 BADALONA

GUflRD€RIR

el
taronger

del vailet

à

5^
Els desitja

Bones Festes
Visites de 6'30 a 7'30 tardes

Personal especialitzat

Alfons XII, 29 - Tel. 389 48 13

LIMPIEZA, REGENERACION Y CONSERVACION
- ANTE

- MOUTON

- NAPA

Y TODA CLASE DE PELETERIA FINA

TALLERES PROPIOS

c/. San Pedro. 35
Sucursal: Pompeu y Fabra, tda. 1
Tel. 380 36 60 BADALONA

P.o La Salud. 103

Tel. 387 59 43

fincas

AL.i N I i rK'Orif [)AD INMOBll lARIA

TERRENOS INDUSTRIALES
SOLARES EDIFICABLES

LOCALES COMERCIALES
VIVI E N D A S

MARINA,63 TELEF. 389 55 02 BADALONA
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Marcel·lí Belloso: «No s'ha consultat els ajuntaments»

El Pla de Formació Permanent del
Professorat no satisfà l'Ajuntament
badaloní

Aquesta setmana els Serveis d'Educació
de l'Ajuntament de la nostra ciutat, formats
pel Departament d'Ensenyament municipal,
l'Escola Natura i l'Institut Municipal d'Edu¬
cació (I.M.E.), van presentar el programa
d'activitats que té previst desenvolupar du¬
rant el curs escolar 1989-90. L'acte, no obs¬
tant, va ser aprofitat pel regidor badaloní
d'Ensenyament, Marcel·lí Belloso, per fer
conèixer l'opinió que tenen els Serveis
d'Educació sobre el Pla de Formació Fer¬
mament del Professorat, que ha estat elabo¬
rat pel Departament d'Ensenyament de la
Generalitat. El Pla està pendent de consul¬
ta del Consell Escolar de Catalunya i des¬
prés haurà de debatre's al Parlament de Ca¬
talunya. Marcel·lí Belloso, durant la seva ar¬

gumentació, va manifestar en primer lloc
que «tot i que en l'elaboració del Pla s'han
mantingut contactes entre els sindicats de
mestre, comunitat escolar, professorat, etc.,
no s'ha consultat amh cap ajuntament».

Les crítiques al Pla de Formado Perma¬
nent del Professorat van ser resumides així

pel regidor d'Ensenyament; «D'una banda
el Pla elaborat pel Departament d'Ensenya¬
ment de la Generalitat fa una descripció del
que ha estat, els últims anys, la Formació
Permanent del Profe.ssorat a Catalunya,
amb un reconeixement a diferents actua¬

cions, com ara les escoles d'estiu, però en
cap moment no parla del paper de les admi¬
nistracions locals (serveis educatius de cada

ajuntament, centres de recursos, equips
psico-pedagògics municipals, etc.). A més,
es fa una descripció explicativa de la refor¬
ma educativa, apuntant els canvis que com¬
porta, a nivell de curriculum i de nous per¬
fils del professorat; és a dir, aquest pla s'ha
situat preveient la reforma educativa. Una
altra qüestió és que aquest Pla es presenta
per l'anunci de la imminent reforma del sis¬
tema educatiu, i per a nosaltres això no és
suficient sinó que el Pla ha d'assegurar de
forma permanent la formació del
professorat».

I com a últim punt, Belloso va afegir que
«aquest nia no analitza ni profunditza en la

formació inicial dels mestres, la preparació
que han de tenir i la continuïtat en la seva
formació».

Davant d'aquestes crítiques, els Serveis
d'Educació de l'Ajuntament de Badalona
han elaborat un seguit de propostes, que, se¬
gons ells, farien més efectiu i viable el Pla
de Formació Permanent del Professorat de
la Generalitat. Pel regidor d'Ensenyament,
aquest pla «ha de hasar-se sobre la necessi¬
tat i la situació real de l'escola pública, per
la qual cosa hauria de contemplar l'existèn¬
cia de professorat suficient i la possibilitat
d'ampliar plantilla, ha de fer una anàlisi més
profunda de cap on es vol anar, no només
mirant la reforma educativa, per aconseguir
una millor qualitat a l'ensenyament, i tam¬
bé hauria de preveure una anàlisi del que ha
estat fins el moment la Formació Permanent
del Professorat per considerar, entre d'al¬
tres, el nivell de participació, les mancances
o deficiències de recursos, etc., etc.».

Marcel·lí Belloso: «Aquest Pla torna a
centralitzar els serveis i els recursos de
cara a la formació del professorat»

De totes les objeccions assenyalades, n'hi
ha dues que van aparèixer bastant en l'ar¬
gumentació del regidor d'Ensenyament del
nostre Ajuntament. Per una banda, segons
Belloso, aquest pla torna a centralitzar el te¬
ma de la formació del professorat, i, per al¬
tra, no contempla en cap moment la tasca
que moltes administracions locals catalanes
han realitzat vers la formació dels seus

mestres.

A BADALONA EL DISSENY DE MODA.

PENNYBLACK,
MARINA RINALDI,
PIANOFORTE Dl MAX MARA,
ANGORA SWEATERS, '
MARGARITA JAVALOY,
CARMEN MELERO,
JAVIER ESTEBANEZ,
PROMOCION MODA,
EBER GREEN,
COMPLEMENTOS RAMON SANTAEULARIA,...

Canonge Baranera, 41 - Tel. 38442 24 - 08911 BADALONA K
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Dintre de les propostes apuntades s'hi in¬
clouen, també, el reconeixement de la tas¬
ca, per altra banda voluntària, que fa el mes¬
tre per formar-se, és a dir que s'homologui
i compensi econòmicament l'interès dels pro¬
fessors que assisteixen als cursos; que els
ajuntaments i l'Institut de Ciències de l'Edu¬
cació (ICE) puguin intervenir en el segui¬
ment, avaluació i elaboració dels plans de
formació permanent, que cada zona, amb
les seves necessitats específiques tingui un pla
que s'adapti a les demandes de la zona; fer
concórrer els recursos del Departament de
la Generalitat amb els dels ajuntaments per
consensuar les necessitats.

L'objectiu bàsic que tenen els Serveis
d'Educació de l'Ajuntament badalom' va ser
resumit com la necessitat que els ajunta¬
ments intervinguin en l'elaboració, avalua¬
ció i seguiment de plans unitaris de forma¬
ció del professorat a nivell de ciutats.

Programa de Formació Permanent
del Professorat de TAjuntament
de Badalona

Roser Vila, directora de l'Institut Muni¬
cipal d'Educació (IME), va recordar, en el
moment de presentar el programa de l'Ajun¬
tament de la nostra ciutat, que a Badalona
«existeix tradició en l'elaboració d'aquests
plans, ja que des de fa deu anys el municipi
està treballant aquest tema. L'Ajuntament
en tot moment s'ba preocupat de les neces¬
sitats que tenia l'escola pública, que en
aquells moments passava una situació no
molt bona, per la qual cosa a fora d'horari
lectiu es feien cursets. Davant de la deman¬
da d'aquesta formació, es va haver d'exigir
a l'administració competent que diferents
plans institucionals ane^siti cap a Badalona,
però els plans institucionals que ara per ara
s'estan fent es pot dir que han estat elabo¬
rats amb molt poca previsió i en molt po¬
ques localitats. Però el repte de cara a la for¬
mació educativa és que ei seguit de plans
institucionals preparin els mestres de cara a
la reforma educativa, i això és essencial i es
pot aconseguir amb la relació escoles i ajun¬
tament i d'aquest amb la Generalitat, per
aconseguir que es facin plans en aquesta
ciutat».

L'encarregada del programa d'activitats
de formació permanent, Carme Bosch, va
presentar el programa que des de l'Ajunta¬
ment de Badalona s'ofereix als professors de
la ciutat. Aquests programes persegueixen la
millora de la qualitat, de l'ensenyament i la
implantació deja Reforma del Sistema Edu¬

catiu, per la qual cosa, a més d'incloure cur¬
sos d'ampliació de coneixements, com ara
els dedicats a les noves tecnologies, n'hi ha
d'altres que són per aconseguir una millor
ensenyança.

Els programes que s'ofereixen a Bada¬
lona són de quatre tipus: Els plans institu¬
cionals, finançats per la Generalitat amb un
pressupost per enguany de catorze milions
de pessetes i que impliquen el Departament
d'Ensenyament de la Generalita, els Serveis
Educatius d'Escola, l'Institut de Ciències de
l'Educació i les Escoles de Mestres. Els cur¬

sos de Formació Permanent Institucional

(F.O.P.l.) no contemplen, segons Carme
Bosch, «una formació permanent í continua¬
da del professorat. Tot i això, els F.O.P.l.
són importants perquè generen un canvi
d'actitud dels professors. D'altra banda, i
com que tots els interessats no poden acce¬
dir als cursos, pretenem que els que hi ha¬
gin passat trametin als altres els coneixe¬
ments adquirits».

A més dels F.O.P.L hi ha una sèrie de
cursos que passen des del dedicat a salut i

drogodependència fins a informàtica, edu¬
cació física, etc. Aquests cursos també els
finança la Geheralitat, peró la dificultat es¬
triba en què hi ha més demanda que oferta,
sobretot, segons Carme Bosch, pel que fa re¬
ferència al camp de les noves tecnologies. Els
grups de treball i els seminaris.són les altres
opcions que presenta el programa, i, a dife¬
rència dels esmentats al principi, són oberts
sempre i s'hi poden adreçar alumnes i pares.

Programa de projectes pedagògics:
un repte interessant

L'Ajuntament de Badalona té dos mi¬
lions i mig de pessetes destinats a col·labo¬
rar en l'execució de projectes dirigits a la re¬
novació pedagógica de l'ensenyament, tant
de l'escola-bressol com la primària, la secun¬
dària i la d'adults. El projecte pot ser rea¬
litzat per qualsevol dels estaments de l'esco¬
la, amb la condició que el Consell Escolar
del Centre l'hagi aprovat.

Aquest programa busca potenciar els
projectes que incideixin en la qualitat d'en¬
senyament, preferentment en les línies que
l'Institut Municipal d'Educació vol impul¬
sar, com són conèixer l'entorn, el procés de
catalanització educativa, les biblioteques es¬
colars, l'atenció a la diversitat," etc.

A l'acabament de l'experiència, que con¬
templa un seguiment d'activitat i intercan¬
vis d'experiències entre d'altres escoles, es
lliurarà a l'I.M.E. una memòria del procés
seguit en el transcurs del desenvolupament
del projecte, i una avaluació dels seus
resultats.

Les escoles interessades en aquest progra¬
ma de projectes pedagògics i que en tinguin
un al cap, tenen de temps fins el dia 20 de
genr de 1990 per fer-lo arribar a l'I.M.E. •
MERCHE ARTACHO VEGA

d6dàc_a.
Gabinet

Psicopedogògic
i de Logopèdia

• Motius del fracàs escalar
• Dislèxia
• Problemes de lecto-escriptura
• Logopèdia
• Transtorns del comportament
• Introversió
• Timidesa
• Agressivitat
• Hiperactivitat
• Servei a les escoles

Informeu-vos a:

MARINA CORNELLÀ MORERA, psicòleg - Tel. 389 42 77
M' ROSA VAZQUEZ ALSINA, pedagoga terapeuta - Tel. 384 50 92
MERCÈ PLANAS GIRALT, pedagoga terapeuta - Tel. 384 49 52

Avgda. President Companys, 6, 4rt. 2'
•B 384 49 16

08911 - BADALONA



38 EXTRA DE NADAL 1989 REVISTA DE BADALONA 19 i 22-12-89

Confecció a mida

BONES FESTES

Canonge Baranera, 71
^ 384 56 20
BADALONA

Un nou concepte en
boutique, que ofereix en
exclusiva les últimes
navetats en vestits de
núvia i testa.

Truqui al telèfon
384 56 20

per demanar fiora i així
podrem dedicar el temps
necessari per ser
degudament informat pels
nostres estilistes.



REVISTA DE BADALONA 19 i 22-12-89 LA CIUTAT 39

Per la Quarta Universitat
El Consell Econòmic i Social de la nos¬

tra ciutat va aprovar, a la seva sessió del pas¬
sat dia 13, donar suport a la petició del Con¬
sell Comarcal del Maresme d'instal.lar la

Quarta Universitat al Pla d'Alella, del mu¬
nicipi de Montgat. El Consell no descarta la
possibilitat que alguna de les Facultats uni¬
versitàries siguin emplaçades a Badalona.

El ple municipal de novembre, de l'Ajun¬
tament badaloní, va aprovar una moció amb
el mateix contingut, que ara ha estat avala¬
da per la resolució del Consell Econòmic i
Social.

«La ciutat dels 90»
El Gabinet Municipal de Mitjans de Co¬

municació i Imatge ha realitzat una nova edi¬
ció de la publicació municipal «Badalona»,
en motiu del final de l'any. El número in¬
corpora color en el seu plec central, i vol ser
una aproximació als principals processos de
futur que la ciutat té en marxa.

Es pot trobar aquesta publicació de for-.
ma gratuïta, en els seus punts habituals de
distribució: farmàcies, vídeo-clubs, fleques
i altres punts de confluència de públic.

Fer feliç un nen
Graid és un nen de set anys que es troba

ingressat a l'Hospital Royal Maraden de
Londres Anglaterra. Aquest nen està afec¬
tat per un tumor al cervell i un altre a la co¬
lumna vertebral. En conseqüència, i segons
els metges, li resta poc temps de vida. El seu
gran desig és poder inscriure el seu nom en
el llibre Guinnes de rècords, per haver rebut
el més gran nombre de postals de tot el món.
Els badalonins que vulguin col. laborar amb
aquest nen poden fer la seva tramesa a Graid
Shergold. Seley Road, 56 -Carshalton Surrey
(United Kingdom).

mmma

' mmmm
mmmm

SERVEI TÈCNIC A LA SEVA
DISPOSICIÓ

Carrer del Cortijo

Tel. 384 04 04 BADALONA

GR.AN VARIETAT EN TELÈFONS
TELÈFONS PER COTXE
BUSCA PERSONES
TELEFAX
CENTRALETES
PORTERS ELECTRÒNICS
INTERCOMUNICACIÒ

(cantonada c/. Mar) s 384 04 04 Pressupostos sense compromís

olers des de 1916

Mar, 88 - Tel. 384 55 53 - BADALONA

TIANA
TORRES EN EL CENTRO DE LA VILLA

220 m2 construidos. Terrazas y jardín.
5-6 dormitorios. 3 baños y aseo.

Cocina office. Salón comedor con chimenea.
Acabados 1.^ calidad. Garage dos coches.

Jardín y piscina comunitarios.

DOMINGOS EN OBRA
C/. Dr. Mascaró-San Valentín, Esq. Sta. María (11 a 14 h.)

Información: Tel. (93) 41757 71
Ijunes a viernes (10 a 13 - 16 a 20 h.)

ALQUILER POR DÍAS/MESES
PRIM, 207-0891 1 BADAIORA

384 16 11-384 07 13Teléfonos;

—^^establecimientos \
nDlramar
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Gabihet Radiològic d'Ecografies

Dr. JOAN UTSET BALLESTÉ
Riera Matamoros, 122, entl.

V 389 41 66
BADALüKA

Gabinet de Radiologia General
Mamària

Muntaner, 244
0 200 05 16
BARCELONA

Or. Joan Saumell
Metge-DENTISTA

Colon, 68 entl. 2'
BADALONA

9 389 20 65
384 42 70

Pròtesis dental
Endodòncia - RX
Laserteràpia, etc.

Col·laborador de ADESA i
Assistència Sanitària Col·legial

Visita: Hores convingudes,
matí i tarda

Urgències: 389 20 65

• Medicina Interna
NiDM • Traumatologia

• Cirugia • Piel
• Digestivo • Vascular • Pediatria

• Psiquiatria • Otorrino
• Cardiologia • Urologia • Curas

• Inyecciones • Láser
• Ginecologia • Partos

Mutuas y Urgencias: España Vitalicia
Adeslas - Previasa - Flato - Sanitas.

Asistencia Sanitaria, Asisa-, etc.
Visita particular

Visita diaria de 9 a 20h.

tr 399 73 73
Riera de Matamoros, 34 baixos

V 399 73 73

7TO CENTRE TERAPÈUTIC PODOLÒGIC
CUz Podòlegs;
BADALONA Roser Sabater Bilbeny - Josep M' Bernadò Bondia

• Alecclons i deformitats dels peus
• Plantilles ortopèdiques

Prim, 209, ler. 2a. * cirurgia

CLINICA DENTAL INFANTIL
Dr. M. Blanchart Badia

Metge Estomatòleg
Hores convingudes

Avda. President Companys, 6, 2n 3a.
"B 384 28 46

322 57 12 (servei permanent)

DIGEST
Clínica Dental

Òhcdòncia
HORES CONVINGUDES
Avda. Martí Pujol, 30

Tel. 389 30 62
Badalona

CLÍNICA DENTAL
Dra. Marta Boix Teruel

Metge - F.slomalóleq
Odontologia General i Inlaniíi

Visites; HORtS CONVINGUI)! S
Sant Anaslasi, 61 Principal,

Tel 384 21 22

Dr. JUAN ANTOJA RIBO

Cardiología
Hores convingudes

Tel. 389 41 75

Prim, 209 àtic

Centro Medico Traumatologia

Drs. SERRANO
• Traumatologia general, deportiva,

laboral y escolar.
• Ortopedia y alteraciones del

esqueleto
• Enfermedades y deformaciones de

los pies
• Afecciones reumáticas y artrósicas

• Rehabilitación y electroterapia
LASER - ONDA CORTA

• Radiologia esquelética fotopodografia
SERVICIO DE URGENCIAS
Ignacio iglesias, 5 - entio.
o 384 04 54 - 389 56 89

BADALONA

Consultori Mèdic

Ora. R. Melús Moreno
Metge i psicòloga - Acupuntura

• Medicina general • Acupuntura
• Psicologia • Massatges

Creu, 47, Ir. 2a. ® 399 32 06
BADALONA (Hores convingudes)

Dr. XAVIER GARCIA CIRERA

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

B 389 18 55

BADALONA

CENTRE MÈDIC
BADALONA

V 384 48 92
Teni^, 24 - 1er. (junt Museu Municipal)

Certificats mèdics i psicotècnics per TOTS eli
permisos de conduir • Certificats permisos

d'armes • Certificats mèdics ordinaris
Horari: tardes de dilluns a divendres, de 4'30 a 9

DIÜ^ÒSIIDÍ
CENTRE DE REVISIÓ MÈDICA

Alfons XII, 17 entresol 1* - v 399 19 18
informes mèdics i psicotècnics per permís de

conduir i d'armes • Certificats ordinaris
TARDES

MEDICINA ESTETICA
Dra. OlíiPQia de la Barrera

ACUPUNTURA obesidad, dolor
INFILTRACIONES para celulitis

ESCLEROSIS VARICES por inyecciones
Horas convenidas

Lunes a vierneS: 4 a 8 tarde
Avda. Martí Pujol, 203 bajos

tr 389 24 43

• Sauna • Quiromasaje • Cromoterapia
• Reflexoterapia poda! • Solarium

• Hidroterapia • Fisioterapia • Estética
tr 389 29 63 Sant Joaquim, 36

JOAN VALENCIA BÜOAÜOÍ
Medicina interna

Visites a hores convingudes
tr 384 18 21 - 389 58 44

Riera Matamoros, 57 bis 1er. 2a.
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Farmàcies en servei d'urgència
Divendres, dia 22, Gotzens, Barcelona,

26, i Palau-Ribas; avinguda del Marquès de
Sant Mori, 127; dissabte. Borràs, Juan Va-
lera, s/n., i Baratech, Carles I, 64; diumen¬
ge, Via Olivera de Sistrells, 36, i Valero, Gui¬
fré, 172; dilluns. Coves, Creu, 89, i Feliu,
Pérez Galdós, 15; dimarts. Pal, Independèn¬
cia, 190, i Monguió, riera de Sant Joan, 182;
dimecres, Faura, avinguda d'Alfons XIII,
256, i Batlle, Prim, 156; dijous, dia 28, Bar-
loque, Otger, 9, i Serentill, Mar, 23.

Santoral

Divendres, dia 22, Zenó, Demetri i Fran¬
cesca Cabrini; dissabte, Joan de Kety, Teò-
dul i Victòria; diumenge, IV d'Advent, Del-
fí, Irmina i Tàrsila; dilluns, el Nadal de Nos¬
tre Senyor Jesucrist; Anatàsia; dimarts, Es¬
teve i Dionís; dimecres, Joan i Teodor; di¬
jous, els Sants Innocents, Abel i Domma.

Comença l'hivern
Astronòmicament l'hivern d'aquest any

començarà el dia 21 de desembre, dijous, a
les nou i vint-i-un minuts del vespre, en ho¬
ra solar, que serà una hora més, les deu i
vint-i-un minuts, segons l'horari oficial que
portem. En aquell moment el Sol entrarà en
el signe zodiacal de Capricorni.

Premis d'alfabetització d'adults
Amb la finalitat de col·laborar a la cele¬

bració de l'Any Internacional de l'Alfabe¬
tització, que s'escau el 1990,i de donar su¬
port al treball quotidià dels qui es (jediquen
a la formació d'adults, la Fundació Serveis
de Cultura Popular ha convocat els primers
premis a l'elaboració de metodologies i ma¬
terials d'alfabetització d'adults i formació
elemental.

La dotació econòmica és de quatre-centes
mil pessetes el primer premi i de cent cin¬
quanta mil pessetes pel segon. El termini de
presentació acabarà el dia 15 d'octubre de
1990 i els treballs s'hauran de fer arribar a

la seu de la Fundació, carrer de Provença,
324, tercer, 08037, de Barcelona, on es pot
també demanar més informació.

Naixement
El matrimoni format pels joves Isabel

González i Manchón i Xavier Navarro i Be¬
llido ha vist alegrada la seva llar amb el nai¬
xement del segon fruit de la parella, un nen,
que en el sacrament del Baptisme rebrà el
nom de Francesc Xavier. Seran padrins del
nou-nat el seu cosí Isaac Segura i González,
i la seva tia paterna, Montserrat Gullón i Na¬
varro. Es avi del nadó en Joan Navarro Llu-
qué, veterà col·laborador de REVISTA DE
BADALONA.

Exposició fotogràfica
A la sala de UAgrupació Fotogràfica de

Sant Adrià de Besòs, carrer del Doctor Ba-
rraquer, 6, hi ha oberta una exposició de fo¬
tografies originals de Santi Bajona. Es po¬
drà visitar fins el dia 29 d'aquest mateix mes.

Defuncions
LLÚCIA SÁNCHEZ I GIRONA

Víctima d'una terrible malaltia, que va
surportar amb total enteresa i cristiana re¬

signació, va morir, divendres passat, a l'edat
de setanta-dos anys, la senyora Na Llúcia
Sánchez i Girona, persona humil i disposa¬
da on n'hi hagi, amb les virtuts de la ten¬
dresa i la discreció, dedicada sempre als seus,
a les seves amistats, veïns i persones que ho
necessitessin. Gaudia, per tots aquests mo¬
tius, d'un ampli cercle d'amistats i d'una es¬
tima general que la difunta, generosament,
compartia.

Tant a Facte de l'enterrament, que va
fer-se dissabte, com als funerals, que es van
oficiar dilluns, a la parròquia de Santa Ma¬
ria, tots els qui van estimar la senyora Sán¬
chez van expressar els seus sentiments acom¬
panyant els més íntims.

Testimoniem al seu marit, Amadeu Pu¬
jol i Prunés; fills, Josep Maria, estimat com¬
pany i amic de tots els que formem la gran
família de REVISTA DE BADALONA; Jo¬
sefina, Joan i Puri; als seus germans, néts
i família tota, el nostre sincer i emocionat
condol.

Doctor RAMON GASSIÓ I BOSCH

A l'avançada edat de noranta-quatre
anys, i a la ciutat de Barcelona, el passat dia
16 de desembre va morir el doctor En Ra¬
mon Gassió i Bosch, que era comendador
de la Reial Ordre de Sant Carles Borromeo,
medalla d'or de la Creu Roja i Cavaller de
la Cort d'Honor de la Verge del Pilar.

El doctor Gassió era fill de les Borges
Blanques, però de petit el van portar a viu¬
re a Badalona, on hi passà gran part de la
seva vida i on va exercir professionalment.
Abans de la guerra civil, Ramon Gassió va
ser un destacat militant de la Comunió Tra¬
dicionalista, anys més tard, ja sota el règim
del general Franco, fou jutge municipal. El
finat fou co-fundador de la Mèdica de Ba¬

dalona, precursora de l'actual Clínica de Ba¬
dalona, que, en sucesives etapes, va tenir el
noms també de Mèdica del Carme i Clínica
del Carme.

Durant molts-anys el doctor Gassió va
ser president de l'Assemblea Local de la
Creu Roja. Per totes aquestes circumstàn¬
cies, el finat va gaudir de força nom i pres¬
tigi a Badalona, on tenia un gran nombre
d'amistats, sobretot, com és natural, entre
la classe mèdica.

Els actes de l'enterrament i els funerals
van fer-se diumenge i dilluns, respectiva¬
ment, a Barcelona.

Tels. 384 69 50
381 75 76

Carrer del Mar. 61
PRYCA, Sant Adrià

• Lenjs de contacte
• Aparells j^roïda
Tenim pbert els dissabtes

URGÈNCIES
C€NTRES 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 dia 399 64 64
FECSA, averies nit 241 52 00
Catalana de Cas, avaries 310 63 04

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 093
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 01

EL CUPÓ DELS CECS
UNA GENTILESA DE

O.N.CI. ^ ry\

nitusO
Vtndes al major i delaii

Fàbrica pròpia
Fàbrica; Baldomer Solà, 9 - s 387 74 49
Tenda: Baldomer Solà," 5 - 383 63 82

Dijous dia 14, 40.740; Divendres dia
15, 63.194; Dilluns dia 18, 54.611;
Dimarts, dia 19, 55.948; Dimecres,
dia 20, 87.811.
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V E H I L í
M P D A H ü t

Carrer del Mar, 39 al 43
Tel. 389 54 60
BADALONA

PARKING EXCLUSIU PER

□ ALS CLIENTSSANT MIQUEL, 42

Centre d'Estudis Informàtics
de Gestió Empresarial
Associat al Col.leg! Badalonès

INFORMACIÓ:
Carrer Maresme, 10 TIANA
® 395 33 95 (Sta. Montse)

Carrer dels Arbres, 17
BADALONA (Col·legi Badalonès)

» 389 57 16 (Sr. Manel)

Centre d'Estudis
Informàtics de

Gestió Empresariai
• Classes impartides per

professionais de ia
informàtica

Seguretat d'un
aprenentatge ràpid i eficaç

Borsa de trebaii moit activa

• Entrevista individualitzada
per a conèixer millor
les teves necessitats

PROGRAMA

CURSOS TRIMESTRALS
AMPLIABLES

Especialistes en:
• Bases de dades
• Fulls de càlcul
• Tractament de textos
• Disseny assistit per

ordinador (CAD)
• Sistemes de xarxes locals

CURSOS ESPECIALS
PER EMPRESES

CURSOS ANUALS

• Pròxima pre-inscripció

• Master en Informàtica
Aplicada
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La fí d'una dècada

Ara, quan som a punt de girar pàgina a un any 89que, a més, ens serveix per donar també per tanca¬
da tota una dècada, és normal que sentim la neces¬

sitat de fer una ullada enrera, per examinar com ha estat
aquest decenni que tot just s'acaba.

Una ullada —en aquest cas haurà de ser un obrir i tan¬
car d'ulls— als canvis més importants experimentats per
la nostra societat, i que molt sintèticament podem resu¬
mir en dos paràmetres essencials, com són la política i
l'economia.

En l'ordre polític, i amb la Constitució del 1978, el país
ha iniciat un període de pau i d'estabilitat de les Institu¬
cions, en el qual hem afermat els principis de les llibertats
i les pautes de funcionament democràtic.

Una transformació radical de l'Estat que ha inclòs, per
primera vegada, la seva democratització territorial, amb
un sistema d'Autonomies, en el qual Catalunya —sense
dramàtiques friccions del passat— ha posat de nou en mar¬
xa les seves Institucions d'autogovern.

En el terreny econòmic, els canvis que hem viscut en
aquesta dècada són presents en la consciència de tothom.
Tot i que encara patim indirectament algunes conseqüèn¬
cies, la crisi econòmica és definitivament superada i les
nostres expectatives de creixement i de progrés són ex¬
cel.lents.

La nostra ciutat ha experimentat també una evolució
molt important, i treballa en el seu propi desenvolupa¬
ment, a través de diversos grans projectes públics i a tra¬
vés de la pròpia iniciativa privada de la seva societat civil.
Projectes com el Segon Cinturó, els laterals de l'autopis¬
ta, la Façana Marítima, les construccions olímpiques, la
millora dels transports, el Montigalà o el port, per no citar-
ne més quje els més populars i coneguts.

Amb plena consciència de l'esforç col·lectiu que en¬
cara ens cal realitzar, podem mirar, doncs, el nostre fu¬
tur immediat —aquesta dècada dels 90— amb confiança
i optimisme.

Amb aquest sentiment, voldria fer arribar a tots els
lectors i lectores de REVISTA DE BADALONA els meus

millors vots d'alegria i felicitat en aquestes Festes de Na¬
dal, i els meus millors desigs.de progrés i de benestar en
aquest any del 1990, en el què som a punt d'entrar.

JOAN BLANCH I RODRIGUEZ
Alcalde de Badalona
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LA CRIOTERAPIA 2'¿ EL EJERCICIO ISOMETRICO/
ISOTONICO 3' EL CONSEJO ALIMENTICIO

INDIVIDUALIZADO.
Con la apiicaciíHi ele nuestro producto
exclusivo lilOS TAR, un concentrado a base
de sustancias criogcncradoras. aceites
esenciales y oligoelementos,
facilitamos la salida de la grasa
de las células v reducimos
los espacios intersticiales
disminuyendo el Nolumen y endureciendo
los antiestéticos tejidos tláeidos.

Hs el ejercicio que nuestras camillas tonifiea-
doras STAR realizan por usted. Estas
camillas movidas mecánicamente activan y
mue\en, de acuerdo con un plan, los distin¬
tos grupos musculares.
Además, estimulan el riego sanguíneo y
hacen que el BIO.S TAR penetre profun¬
damente en los tejidos multiplicando su
efecto reductor, "fundiendo" la grasa y
tonificando los mii.seulos.

El resultado es espectacular: se siente usted
tan ligera, relajada y en forma como nunca.
todo e.so sin el menor esfuerzo por su
parte, al contrario de lo que sucede con la
realizaeiíMi de ejercicios físicos tradicionales
como el aerobic, el jogging, la gimna.sia, etc.

Con nuestro programa alimentario STAR
MENU, diseñado en exclusiva para
STAR STUDIOS por el famoso
especialista belga Dr. T.
ARNOUTS, le diremos, exac¬

tamente, lo que tiene que
comer para alcanzar su peso ideal. (Hay cien¬

tos de menús para que usted pueda
ADELGAZAR

A lA CARTA).

LA PRIMERA VEZ ¡GRATIS!
LLámanos

f

StarSPiíáSS.'
—""^ÁDALONA

Museo, 6. - Tel. 384 42 15
BARC:EI.0NA 09 77 • MADRID 59.^ 82 15 • VALENCIA 394 04 05
Ría s M O! is • ia,(.in; -i- -9 • oviiax) 22 89 19 • b.vr.\c.\ijk) 4.^ --s .s.s

• I.\RR.\(a)N.\ 2.t • UO.SPIT.VI.FT .Í.V4 95 12 • VITORI.V l4 08 05 • Rl BI 69"' 56 28
• Z.VR.VCR)Z\ 22 90 4l • MC: 889 41 .5^ • .VI.CRIRTA 4(iO 6.5 W

• (.tION (if) .54 45 • SAN C l (i.VT 589 1.5 89* lAS ROZAS 6.59 .51 .5(i • BFNI.MAC.Ijrr .569 .55
(Ki* P.U.MA I)F .Vt\l.I.OR(A (I) -1 6" 15, (11) 20 85 6.5 • ICil AI.VDA 80.5 58 94

• OR-ANOILFRS 8^0 41 12 • SFXRH lA 44 (K> 61 «S.AVnTXl 4ll .54 11 • lAS PAIAIAS 27 .56 84
• .V1.C;F.MF.SI 242 10 21 • lA CORl ÑA (II) 10 26 81» F.IBAR 11 20 45

• MAJADAHONDA 6.59 (>0 5.5 • C;AIJ).AK.AN0 • VAIJS • MANRESA • noi ERAS • BADALONA
• TORICXSA • PALAFRl CiEU. • ROS.AS • SAN FT.IJI DE ILOBREOAT • CASTEIJ.ON • AUCANTF.

• PRFJVIIA • JERFZ • S.VB.ADELL • ANIX)RR.A • lA lAOl NA

PARA HOMBRES Y MUJERES - ABIERTO DE 6 H A 21,30 H

BRUSELAS - AMSTERDAM DUSSELDORF - LISBOA

BEVTRLY HILLS ... y 1.500 centro.s más en E.E.U.U.

EL IVIETODO

QUE ADELGAZA EL TRIPLE
(...con la mitad de esfuerzo)

<?tar StudíQS'
Ha.sta ahora, todos ios métodos para perder los kilos exeesh'os exigían una serie de saerifieios

que muypoeos estaban dispuestos a realizar.
Pensando en ellos, STAR STUDIOS ha ereado un método natural de mínimo esfuerzo

y resultados espeetaeulares, que es un éxito aetiialmente en E.E.U.U.
1.a clave de su sorprendente efecto adelgazante es debida a la aplicación conjunta y programada,

de los tres sistemas naturales más eficaces para perder peso y reducir volumen;
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Unes notes biogràfiques sobre el músic i compositor badaloní

En el 50è aniversari de la
mort del mestre
Antoni Botey

Crec que no aniria pas massaerrat de eomples si deia que del mú-
sie badaloní mestre Antoni ilote\ i

Badia, d'ençà de la seva mort, cl 15 de üc-
ner de 1939, les vegades que s'ha parlat d'ell
a la nostra ciutat amb lletra impresa podrien
gairebé comptar-se amb els dits de les mans.
1 elles, més de dues i tres vegades per una
ploma tan poc brillant com és la de qui una
vegada més, i des d'aeí, torna a ler-ho, mo¬
gut pel que crec que és un deure de jusiíeia
el procurar, amb la meva pobra aporlaeié),
ajudar a treure de l'oblit en que és tingui
aquell músic genial, que a no ser per la dis¬
sort amb què tou marcat pel destí, havia de
donar veritables dies de glòria a la música
del nostre país i, per descomptat, a la ciutat
que l'havia vist néixer i havia estat, tantes
vegades, escenari dels seus èxits artístics,
com a compositor, professor de música, ins¬
trumentista de violí i director de l'Orfeó Ba¬
daloní, del qual va ser-ne propulsor i primer
mestre director.

Ara, en motiu d'haver-se complert el cin¬
quantè aniversari del seu traspàs, he cregut
que la figura d'Antoni Botey, per la seva
gran personalitat, no podia pas estar absent
del nostre record, i molt menys en l'anyada
que commemorem el mig segle de la seva
mort.

Es de creure que avui no són pas gaires
els conciutadans nostres que coneguin la fi¬
gura d'aquest il.lustre fill de Badalona, i en¬
tre els no badalonins, escassos els que sàpi¬
guen altra cosa d'ell que la que fou un mú¬
sic de casa nostra, autor d'unes poques sar¬
danes, i també d'una cançó coral, això sí,
molt divulgada pels orfeons de Catalunya,
«El caçador i la pastorela», que fins i tot ha
ressonat, cantada per.l'Órfeó Català, per
dessota de les voljií^e la gran basílica de
Sant Pere del Vaticà.

A quin any va néixer l'Antoni Botey? Se¬
gons la partida de naixement que he pogut
consultar a les oficines del Registre Civil de
Badalona, Antoni Botey i Badia va néixer
el dia 15 de març del 1894, a la casa número
22 de l'aleshores carrer d'en Lluch, ara del
Canonge Baranera, i era fill de Leopold Bo¬
tey i Vila, fill de Badalona, de vint-i-quatre
anys, cursant en lleis, i de la seva muller,
Eulàlia Badia i Planas, també natural de Ba¬
dalona, de trenta anys.

El petit Antoni va començar a fer els seus
primers passos pel camp de la música de la
mà del seu propi pare, i de molt jovenet es
lliurà al seu estudi amb veritable vocació, in¬
gressant a l'Escola Municipal de Música de

Barcelona. Després de fer els cursos de sol¬
feig i teoria amb Frederic Alfonso i els de
violí amb Manuel Viscasilias, féu els estu¬
dis complets d'harmonia, contrapunt i com¬
posició amb el mestre Enric Morera. Alum¬
ne avantatjat d'aquest darrer, ben aviat la
música de la sardana va saber robar-li el cor.

En efecte, la sardana ocupà un lloc de
predilecció en el cor de l'Antoni Botey. La
seva producció sardanística potser podria
semblar a algú un xic migrada si la compa¬
rem amb el nombre que d'elles ens n'han
deixat altres compositors, però sí podem dir

que és en veritat qualitativa. De moltes
d'elles pot dir-se que són dignes de figurar
en la més exigent de les antologies que po¬
guessin fer-se de la música de la nostra dan¬
sa. Escoltar les seves sardanes, pels que sa¬
ben paladejar la nostra música, és fruir de
la més intensa emoció que pot proporcionar-
nos la cobla. En elles hi batega l'esperit de
la terra, amb tota intensitat. Són sardanes
d'on està desterrada tota tendència melódi-

(tí'
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ca que s'aparti de l'esperit terral català, que
es faci estranya a les notres orelles, en
ende\ inar-hi un aire de pasdoble o cosa sem¬
blant. Res d'això; les sardanes d'en Botey
són de les que, emprant un llenguatge d'avui,
en diríem sardanes-sardanes.

La se\a salut, no pas massa forta, fou
causa que passés, ja de petit, algunes tem¬
porades a la població d'Orrius, a la part al¬
ta del Maresme, molt vinculada a la seva fa¬
mília. .Moltes de les partitures originals de
les seves composicions porten el nom
d'aquesta població, on, als dotze anys, hi va
compondre ja la seva primera sardana, que
porta el títol de «Quan el pare no té pa»,
segurament basada en la melodia de la co¬

neguda cançó popular del mateix nom.
Ja en la primera joventut, Botey es lliu¬

ra de ple a la composició. Dels seus estudis
en sortí un músic eficient i ben dotat. Tam¬
bé com a \ iolinista pot dir-se que fou un vir¬
tuós. Guansà per oposició el Premi Maria
Barrientos, a l'Escola .Municipal de Música
de Barcelona. Botey, ple d'il.lusions i amb
cl \ iolí sota cl braç, ha\ ia d'empendre el ca¬
mí del Conservatori de Brussel.les, peró la
guerra europea dels anys 1914-1918 li ho
impedí.

Algunes sardanes li foren premiades,
com la que porta el títol «La sardana de Ri¬
poll». Aquesta obra, que duu data del 28 de
juliol de 1919, li fou guardonada amb un

premi ofert pel polític Francesc Cambó, pre¬
mi compartit amb una altra obra del com¬

positor Joan Baptista Lambert, en el Festi¬

val de la Música Catalana de l'any 1920. En
aquesta sardana hom pot copsar-hi, encara
que breument, uns compassos de la seva pro¬
pia sardana «Caterineta», sobre el tema de
la popular cançó, com també uns compas¬
sos de «Quan el pare no té pa», tema aquest
darrer, tal com ja he dit abans, glossat en
la primera sardana per ell escrita. També la
sardana «Nadal» li fou premiada en un
concurs de Mataró. D'algunes de les seves
sardanes va fer-ne també versions orques¬
trals, com també té una sardana coral, la que
porta per títol «Glòria a en Clavé», estre¬
nada per l'Orfeó de Sants en el teatre Vic¬
tòria, de la nostra ciutat, el desembre de
1917, sobre una poesia d'Apel.les Mestres,
autor que, junt amb Maragall i els poetes ba¬
dalonins Josep Figueres i Josep Granger, els
foren musicades algunes de les seves poesies
per l'Antoni Botey.

L'activitat artística del nostre músic és
constant. Cal esmentar un magnífic recital
en la sala del Centre de Nostre Senyora de
Montserrat, un diumenge de març de 1914.
FI 1916 dedicà als socis del Círcol Catòlic
un concert en el qual fou acompanyat pel
pianista badaloní i llicenciat en Medicina i
Cirurgia, Ferran Fscofet. FI 1918, organit¬
zat per l'Fscola Municipal de Música de Bar¬
celona, té lloc a la Sala Mozart un recital,
on brinda dues de les seves composicions,
entre elles el «Trio en la» per a violí. Fls set¬
manaris locals del seu temps, com també la
premsa barcelonina, són prou explícits en
mostrar-nos l'elogi del seu art com a con¬
certista, i les velles parets de l'antic local del
Círcol Catòlic, al carrer de la Creu, avui de¬
saparegudes, conegueren prou bé els seus

El músic badaloní encara ben jove

èxits. A finals de l'any 1920, un grup d'en¬
tusiastes badalonins varen sentir la necessi¬
tat de dotar la nostra ciutat d'una institució
que reunís tots els que sentien el comtí an¬
hel de laborar per la cultura musical del nos¬
tre poble, juntament amb un intens amor per
la terra que ens ha vist néixer.

Santa Maria, 15 - ^ 389 45 19 - Badalona

AL SERVEI DEL CANSALADER
• Muntatge sales de desfer i botigues
• Reparació maquinària: balances, talladores,

picadores, etc...

Importadors exclusius de vacuMIT
Envasadores al buit alemanyes

ACCESSORIS
• safates de metacrilat
• safates tapades
• cartells de preus
• cubetes
• ganivets de desossar i brogues
• ganivets de carnisser
• ganivets tallar pernil
• tallants
• escorrapernils
• gúvies
• fil: blanc

blanc-vermell
blanc-verd
vermell
cabdells blancs
bobines blanques

• pernilers
• matainsectes
• premsa hamburgueses
• paper hamburgueses
• paper balança
• juliverts plàstic
• serradora manual d'ossos
• tisores «tres claveles» polleria
• tacos de nylon totes les mides
• tacos de fusta "totes les mides
• desinfecta ganivets per llum
• desinfecta ganivets per aigua
• guants de malla
• davantals de malla
• pica d'obrador d'acer inox."
• taules de desfer
• etc...

Assessorament tècnic d'envasat al buit en tots els seus productes
¡Demaní demostracions sense compromís!

MAQUINARIA
amasadores
balances
bàscules
caixes registradores
calderes
talladores
embutidores
picadores
su turno
càmeres
vitrines
serradores congelats
esmolador ganivets
controladores de pes
dosificadores
forns de vapor
ENVASADORES AL BUIT

Venda comercials I
distribuïdores
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Una partitura del mestre Antoni Botey

A tal fi el mestre Botey convocà, en el
local de «Gent Nova», la vella i combativa
entitat catalanista badalonina, els seus
amics, músics com ell, Jaume Costa, Salva¬
dor Valls, Joan Aymerich i Ramon Salsas,
i els va exposar la idea que ocupava el seu
pensament. Acceptada i- compartida pels
seus amics, redactaren una crida dirigida als
badalonins invitant-los a ingressar a la no¬
vella entitat que pensaven crear. Les prime¬
res arrels del futur «Orfeó Badaloní» eren

sorgides d'aquella llavor nascuda en la ment
somniadora del mestre Botey.

El dia 30 de gener de 1921 Antoni Botey
havia donat a conèixer el seu poema sinfò-
nic «Venus i Adonis», en el teatre Eldora¬
do, de Barcelona, dintre del Cinquè Concert
de les Matinals Líriques Populars de l'Or¬
questra de Barcelona, que dirigia el mestre
Joan Lamote de Grignon. La crítica musi¬
cal va fer-ne un gran elogi, augurant una es¬
plendorosa trajectòria, per aquell músic di¬
nàmic i emprenedor.

A primers de març del mateix any 1921
es constitueix oficialment l'Orfeó Badaloní.
Botey n'és nomenat director artístic, i junt
amb els seus amics propulsors de la naixent
entitat coral, són els qui han de guiar-la pels
camins de l'art, del cant coral.

Botey, però, a part d'educar, instruir i
dirigir la massa coral de l'entitat orfeónica,
crea un «Quartet de Corda» en el propi Or¬
feó Badaloní. En són components el propi
Antoni Botey i en Jaume Costa com a violi¬
nistes, Francesc Solà, violoncel, i Albert Des-
champs, viola.

El dia 28 de març de 1921 fa el concert
amb què oficialment s'inaugura l'Orfeó Ba¬
daloní, en el Teatre Victòria. En realitat, pe¬
rò, el primer concert s'havia fet ja d'una ma¬
nera íntima i dedicat exclusivament als so¬

cis, en ei Teatre Zorrilla. En el concert inau¬
gural oficial, Botey hi inclou l'estrena de la
seva magnífica «Salve Regina», que causà
un gran impacte entre els oients. Aquella
composició tornaria a ressonar poc temps
després, quan els cantaires l'oferiren a la
Moreneta en l'anada de l'Orfeó a Montse¬
rrat, l'octubre del 1923, ja quan la Dictadura

de Primo de Rivera s'havia fet amb el poder.
Botey no para de compondre música.

Poc abans, el febrer, havia arranjat per a co¬
bla la seva sardana coral «A en Clavé», i el
juliol del mateix any una sardana «revessa»
que porta per títol «Els Segadors». També
un poema sinfònic «La donzella de la mar»,
porta la data del 10 de novembre de 1924.
En una pàgina d'«Aubada», el portaveu del
Círcol Catòlic, s'hi pot llegir la nota de l'es¬
trena, per la Cobla «La Principal de Pera¬
lada», de la seva sardana «Semprevives», el
25 de maig del 1924, a la Plaça de la Vila.

La partitura de la sardana «Tardor» duu la
data del 4 de juliol de 1925.

I Un dia, però, l'Antoni Botey fou pres per
una insospitada i alarmant crisi de tipus
mental, que se li manifestà de forma violen¬
ta. Alarmada la família, arribà a la conclu¬
sió que calia prendre un dolorós determini.
1 aviat aquell músic animós i prolífic, admi-
rát per tots els seus conciutadans i per tots
aquells que sentien les inquietuds culturals
i polítiques del país, era internat en una clí¬
nica mental.

^ Què havia succeït? Aquella ment que tant
havia treballat per la música s'havia posat
malalta i allò era l'inici d'un llarg allunya¬
ment", que l'apartaria ja definitivament de
totes les seves activitats musicals. A partir
d'aci, sembla que un espès vel ve a cobrir
la vida del mestre Botey, en la seva reclusió.

Passà el temps, i caigué la Dictadura, va
caure també la Monarquia i va venir la Re¬
pública. Després, la guerra civil. Ja a les aca¬
balles d'aquella lluita fratricida, pocs dies
abans de l'entrada de les tropes franquistes
a Barcelona i enmig d'un ambient de derro¬
ta i desesperació, el mestre Antoni Botey mo¬
ria a la clínica «Nova Betlem», del barri bar¬
celoní de Sant Gervasi, on estava internat.
Era el dia 15 de gener del 1939. Les dramà¬
tiques circumstàncies que travessava el país
i el caos consegüent d'aquells dies, fan su¬
posar bé prou el quadre que oferiria
Barcelona.

No sé com, fou notificada la mort del
mestre al seu germà, Artur Botey, que es tro¬
bava amagat, fora de Badalona.

Aquest —m'ho digué a mi mateix en cer¬
ta ocasió— es personà a la clínica per veure
el seu germà per darrera vegada, després de
passar d'incognit per la nostra ciutat. Va ser

(CJ- cJ- (tS'

EURO GLOSSA 2000
ESCOLA D'IDIOMES

Marina, 1, 1r. ■ Indústria, 34, 1r. 2a.
? 383 62 70 I ? 383 43 07

BADALONA

La direcció, l'equip de professors i
tot ei personal de l'escola desitgen
un Bon Nadal i un Feliç Any 1990

a tots els seus alumnes,
ex-alumnes i amics.



• Vitrines i mostradors frigorífics
• instal·lacions comercials

• Diseny d'establiments • Balances
electròniques • Talladores i

picadores nacional i d'importació
SERVEI TÈCNIC Avgda. Alfons XIII, 543

Balmes, 1 tr 383 11 08
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VITRINES FRIGORÍFIQUES SANT ADRIA-VIFRISA, S.A.

MOFRÍSA
ÈRED COMERCIAL
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enterrat el dia 17, en ün nínxol del cementi¬
ri Vell, de Barcelona, al Poble Nou, amb la
presència d'un sol familiar, el seu cosí I ran-
cesc Soler i Badia, que havia estat membre
de la primera junta que regí l'Orfeó Bada¬
loní, l'any 1921.

Quan va morir, a Antoni Botey li falla¬
va un mes escàs per complir quaranta-ircs
anys.

Mort el seu cosí, únic assistent a l'cnlc-
rrament, es va perdre també el concixemcni
del lloc on havia estat enterrat el músic, lou
després de molts anys que, gràcies a les ges¬
tions i recerques dutes a terme per alguns di¬
rigents de «Badalona Sardanista», s'acon¬
seguí de localitzar cl lloc on reposa la des¬
pulla del mestre.

bou així que el dia 24 d'abril del 1960,
amb motiu de la celebració del «Dia de la

Sardana», els directius de «Badalona Sarda¬
nista», junt amb alguns amics, van poder di¬
positar una corona de i'Iors davant del nín¬
xol que guarda les restes mortals d'Antoni
Botey. A aquest acte, a més del president dc
l'entitat, que aleshores era en .losep 1 lircst

ÍJ record al nieslre al (ieinenliri Nell de Barcelona

i Vergés, i els altres directius, hi van ser tam¬
bé presents en .laume Tejedor i Bertran i en

Lluís Botey i Latrilla, ambdós tinents d'al-
ealde i aquest darrer, a més, familiar del mú¬
sic difunt; en Iduís Vancells i Ubach, en Sal¬
vador Alsina i Valls, en Baldiri Faura i Ba¬
dia, en Ramon Salsas i Blanch, l'Artur Ro-
don i Teyà, i en Martí Botey i Alsina i en
.loan Badia i Minguella, aquests dos nebot
i nebot polític, respectivament, de l'insigne
músic badaloní.

Bastant abans, el 30 de novembre del
1949, l'Ajuntament badaloní, que era pre¬
sidit per en Lluís Maristany, va acordar de
donar el nom d'Antoni Botey a un dels ca¬
rrers del barri del Sant Crist.

De totes maneres, ha de dir-se que el mú¬
sic Antoni Botey no va pas morir aquell dia
15 de gener del 1939, sinó molt abans, en ple¬
na joventut, quan la seva ment va posar-se
malalta, allunyant-se físicament, d'enmig
dels qui l'admiraven i l'estimaven.

Botey va deixar escrit un bon nombre
d'obres musicals, d'algunes de les quals, pe¬
rò, és de témer que n'ignorem l'existència,
d'altres potser que s'hagin extraviat o des¬
truït, degut a les vicissituds viscudes pel país
per causa de la guerra (el domicili familiar
del mestre fou ocupat per refugiats), al propi
internament del mestre i al fet de no haver-
les registrat a la Societat General d'Autors.

Crec que la commemoració del cinquantè
aniversari del traspàs de l'Antoni Botey,
hauria estat el moment oportú per esmerçar-
se en la tasca de recobrament d'aquelles
obres que poguessin trobar-se, i també de di¬
vulgar i fer conèixer més, a la gent d'avui,
l'obra musical d'aquest gran músic badalo¬
ní, potser tingut massa en l'oblit.

Així era ei mestre poc abans de la seva MIQUEL LLEONART
malaltia
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Vols
Queelcomeeixtn

un text...

Qm^larei^n^
defranc?

Que són ois Ceñiros do Nornialii/aoió
I.inuiiísiioa?

A Pompara do Tari. 26 do la l.loi do
N. !.. do Caiahmya, por a fomoniar o!
oonoisomoni. IT'is i la dix uitiaoió do la
llonuua.

Tunoions bàsiques;

—Consultos linüin'siiquos
—Aooions normalii/adoros
—Edició do materials
—Cursos ospocírios

Centros de Normalització l.ingüístioa:

Girona
Molins de Rei
Sabadell
Sant Boi de Llobregat
Santa Coloma de Gramenet
Val d'Aran, Conselh Comarcan de
Montanha dera Val d'Aran

Que són els Serveis Municipals de
Català?

Són els instruments de normalització en

l'àmbit municipal, organitzats per la
Direcció General de Política Lingüística
on conveni amb corporacions locals.

Funcions Bàsiques:

—Correcció de textos
— Responsabilitat de la qüestió lingüís¬
tica a la corporació local.
—Organització de campanyes i accions
per la normalització lingüística.

Serveis Municipals de Català:

Agramunt • Arbúcies • Arenys de Mar
• Badalona • Bagà • Banyoles • Barberà
del Vallès • Begur • Bisbal d'Empordà,
La • Caldes de Malavella • Calella •
Cassà de la Selva • Castelldefels •

Centelles • Cerdanyola del Vallès •
Cornellà de Llobregat • Escala, L' •
Esparreguera • Figueres • Garrotxa,
Mancomunitat Intermunicipal de la •
Gavà • Granollers • Igualada • Martorell
• Masnou, El • Olot • Palafrugell •
Palamós • Pallars Sobirà, Consell
Comarcal del • Parets del Vallès •

Perelló, El • Prat de Llobregat, El •
Prats de Lluçanès • Premià de Dalt •
Puigcerdà • Roses • Ripoll • Rubí • Salt
• Seu d'Urgell, La • Sant Adrià de Besòs
• Sant Cugat del Vallès • Sant Feliu de
Guíxols • Sant Feliu de Llobregat • Sant
Joan Despí • Sant Quintí de Mediona •
Sant Sadurní'd'Anoia • Sant Vicenç dels
Horts • Taradell • Terràssa • Tordera •

Torelló • Torroella de Montgrí •
Vandellòs • Vic • Viladecans • Vilanova
i Geltrú • Vila-Seca i Salou
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«A cal fuster hi ha novetat»

SEMBLA com si el Nadal tingues una mala salut de ferro. Pelscarrerons de la Pira de Santa Llúcia no es pot donar ni un pas.
I em pregunto si els milers de pessebres i els milers d'arbres

de Nadal que s'escampen per les cases tenen un significat més enllà
de la il.lusió dels infants o de l'estètica del consum. 1 em pregunto
com seria difícil explicar el nostre context més enllà del marc estric¬
tament immediat (Taüll, Sant Pere de Rodes, Poblet, la Sagrada
Família), l'ample context de Praga, Reims, Colònia... sense «aquella
nit tan clara».

És veritat que «Nadal ens ha pintat el rostre, amb un vermell
precís i decidit i ens dóna un sentiment de llar, de sostre, de terra,
de nissaga i d'esperit. 1 ens dóna un munt d'humilitat de cendra,
per estimar un racó dintre l'espai i desperta en el cor aquell blau
tendre que hem volgut escanyar i que no mor mai». Josep Maria
de Sagarra).

És veritat que «aquella nit de meravella s'és feta universal. Ja
no hi ha illa ni tossal, abisme ni comella, que no hagi après la can¬
tarella: Nadal, Nadal, Nadal». (Antoni Massanell).

Llegeixo «El gran vent i les heures», antologia de poetes angle¬
sos, traduïda per Marià Manent. Ho faig com un homenatge inte¬
rior, com un record a la figura fina i serena del nostre gran poeta.
I la primera poesia que obre el recull és aquesta nadala anònima;
«Vingué tan gentil, al si de la mare, com un rou d'abril damunt
l'herba clara.

Vingué tan gentil on ella s'estava com un rou d'abril al tany que
es decanta.
Cap altra no en sé, de mare i donzella: la Mare de Déu bé prou serà
ella».

I penso en Salvador de Madariaga, que en les trobades euro¬

peistes dels anys 50, on els nacionalistes catalans érem presents, po¬
sava tant d'èmfasi a insistir en el component cristià d'Europa eh
un moment en què els aires de contestació de la joventut d'alesho¬
res volien fer-lo passar com a irrellevant i superat.

Certament difícil en aquella onada de racionalisme-positivisme
que preludiava el maig francès arrapar-se a l'acceptació de qualse¬
vol misteri.

Més aviat comprensible aleshores aquell «Nadal» de Joan Salvat-
Papasseit, que ha humitejat tants ulls de la nostra gent, sentimen¬
tal i per consegüent tan forta:

«Sento el fred de la nit
i la simbomba fosca.

Així el grup d'homes joves que ara passa cantant.
Sento el carro dels apis

que l'empedrat recolza
i els altres que l'avancen, tots d'adreça al mercat.
Els de casa, a la cuina

prop del braser que crema,
amb el gas tot encès ban enllestit el gall.
Ara esguardo la lluna, que m'apar lluna plena;
i ells recullen les plomes,

/ i ja enyoren demà.
Demà posats ^^-táula oblidarem els pobres
—i tan pobres com som—.

Jeús ja serà nat.
Ens mirarà un moment a l'hora de les postres
i després de mirar-nos arrencarà a plorar».

Comprensibles més que mai aquells versos de Joan Oliver a «Àni¬
ma meva»:

«Pobríssima, revessa, tenebrosa
ànima meva, vols venir fins a l'Espluga del Misteri?
Veuràs i no entendràs
i tot seguit, esquerpa,
voldràs desfer el camí que et torni
al teu eixit costum,
pendís avall del temps mortal.
Vine, emperò. Pots ser triada,
llampada, retinguda,
ferida dolçament pel raig secret
pel crit prodigiós.

La llum, la pau,
el gran tresor inexhaurible
són a l'Espluga —diuen—
Algú en serà enriquit.

A TOTS ELS
PROPIETARIS
DE GOSSOS

L'Ajuntament ha enviat a tots els propietaris de gos¬
sos censats a Badalona un aparell per recollir les depo¬
sicions dels animals, de manera efectiva i totalment
higiènica. Es una altra mesura per mantenir net el carrer.

Si per alguna raó no l'heu rebut, el podeu sol·licitar gra?
tuïtament a les dependències de Serveis Municipals —
Av. Martf Pujol, Sóller, pis—.
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Ànima meva, mira:
aquest és el camí.
(No sé l'amor, vull creure, espero...)
Ànima meva,
rabadà, vols venir?»

Un Pere Quart que esperava, els diumenges al matí a les misses
dels caputxins de Sarrià, les lectures d'aquell personatge històric que
no va deixar cap llibre, que només va escriure a terra, com si escri¬
vís amb fum, aquella preciosa imatge de Tomàs Garcés en el seu
recull de poemes Grèvol i Molsa: Aire de Nadal:

«Els pastors s'aturen // en un camí fondal. // Per l'aire
s'entrelliguen // campanes i timbals.
El cel és ple de signes. // Ah, qui els sabés llegir!
Els àngels escrivien // amb fum esborradís.
De vagues meravelles // el cor s'amoroseix.
Una ferida oberta és un somriure obert.
Pugem a la collada, que els pastorets hi van.
En l'aire s'entrelliguen // campanes i timbals».

¿Però són només els pastors, els rabadans... els qui seran capa¬
ços de perdre bous i esquelles?
«La neu afina // xorrecs avall // Canten el gall i la gallina.
Els àngels broden el cel d'estrelles. Els pastors roden amb vestits
nous perdent els bous i les esquelles». (Nit de Nadal, de Guerau de
Liost).

És que el Nadal es fa inacceptable al món d'avui malgrat els pes¬
sebres i els arbres de Nadal?

«Nadal glaçat, Nadal ardent
d'un flamareig que el llop no entén;
Nadal adust, Nadal en flor
d'un bell infant nat sense plor;
Nadal cruel, Nadal que riu
amb l'orb i el pobre i el captiu!
(Nadal, de Carles Riba)

¿És el Nadal «Per a la bona gent» de Salvador Espriu, al «Nou
cant dels ocells?»:

«El cansat pensament, tan fràgil romp l'esment del temps,
creix en la calma».

O potser és el Nadal de J.V. Foix?:

«Res no s'acaba i tot comença.
Vénen mecànics de remença
amb olis nous de llibertat;
una veu canta en recompensa
que a cal fuster hi ha novetat.
Des d'Alacant a la Provença
qui mor no mor, si el son és clar
quan neix la Llum en el quintar.
La gent s'agleba en la nit dura,
tots anuncien la ventura,
les Illes porten el saïm
i els de l'Urgell farina pura
qui res no té, clarors del cim.
La fe que bull no té captura
i no es fa pa sense llevat:
a cal fuster hi ha novetat».

¿La novetat és el Déu de Joan Sales?

«Déu dels vençuts, dels sants, dels moribunds, dels pobres, si no
et segueixo a Tu, doncs, a qui seguiré? (...) Sempre t'he vist al fons
dels horitzons, més alt que el Tedèum dels Cèsars i l'encens dels
caifassos.
He errat fugint de Tu fins que els peus m'han fet mal; ¡Tots els
camins tenien el rastre dels teus passos!»

Com Joan Sales i Sagarra i Foix i Espriu i Riba i Garcés..., tots
sabem que a cal fuster hi ha novetat. Però qui pot escapar de dir:

«Faig el sord a la campana
O bé escric a l'altra plana
de la llei que vós dicteu». (J.V. Foix)

Bon Nadal

JOSEP ESPAR I TICO

llar i cuino
Bones testes

LLISTES DE NOCES

Sant Pere, 10
■B 384 50 11

BADALONA

Finques )
Badalona <

Agents de la Propietat j
Assessors immobillarls/^i

Laietania, 17-21, baixos
n 384 00 00
Badalona



CAVALCADA <90
els Reis de l'Orient arribaran a la platja de Badalona el pròxim dia 5 de Gener del 1990, a les 18 hores.
Sortiran en cavalcada a les 18'30 h., des del carrer d'en Prim, i faran el següent recorregut: Prim,
Francesc Layret, de la Creu, Francesc Macià, Pep Ventura, Marquès de Montroig, Don Pelai, Noi

del Sucre, Marquès de Sant Mori, Dr. Bassols, Joan Sebastiò Bach,. Alfons XIII, Huelva, Maresme i Plaça Roja.

AJUNTAMENT DE

BADALONA
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Els nens, companys de camí
amb els adults

L NEN HA DE SER considerat
pels adults un veritable company
en la vida social». Aquesta afir¬

mació, en boca del sociòleg de l'educació,
Jean Vimort, vol dir que cal conèbcer —sense
prejudicis— els nens. Durant molts anys, en
la història de la pedagogia infantil s'ha par¬
tit de considerar el nen com un individu que
s'ha de preparar per ser adult. Per tant, de
moment, amb un escàs valor social. El nen

és un ésser al qual se li han de transmetre
la ciència i l'experiència dels adults, gairebé
sempre amb la «maliciosa» intenció d'acon¬
seguir que la vida de la societat continuï
igual.

La pedagogia és un repte que està sense
resoldre. Els descobriments tecnològics, an¬
tropològics i científics avancen de manera
que és impossible fer un programa de com
serà el món de demà, i les víctimes d'aquest
desconcert són, evidentment, els nens, que
són els futurs ciutadans d'aquest món
desconegut.

Per les pròximes generacions cal una no¬
va dedicació i veritables professionals per
trobar l'educació encertada en què els nens
desenvolupin la seva pròpia vida amb inicia¬
tiva i creativitat. El nen, per ell mateix, té
una gran capacitat de crear jocs amb objec¬
tes elementals, d'imitar escenes i personat¬
ges, de construir vehicles inversemblants; té
un gran sentit dels símbols... i quan topa
amb un problema pràctic dóna proves d'una
llestesa moltes vegades genial.

El professor Vimort afirma també que
«la formació essencial, l'educació fonamen¬
tal no ha de fer referència només a la infan¬
tesa i a la joventut, sinó que hauran de ser
permanents i dirigir-se principalment als
adults, de qualsevol edat. Només quan la
formació es mantingui tota la vida i s'hi cre¬
gui de veritat, l'educació de la infància es
trobarà lliurada del fardell que se li imposa
en aquest moment i que paralitza tot l'esforç
de renovació pedagògica, ja que es pretén
formar massa aviat en el nen el futur adult

i donar-li el bagatge de coneixements, hàbits
i valors que es desitja que li serveixin fins
a la mort. Si es renuncia a això, es podria
formar de veritat el nen, no tant per un es¬
devenidor hipotètic, sinó pel que és ara i
aquí, i això serà la millor manera d'anar
il.luminant el seu futur.

Per tant, en aquest present, no podem
eludir el que succeeix amb els nens: droga,
suïcidis, delinqüència, passotisme, etc. Crec
que la nostra societat ha de trobar la solu¬
ció adequada perquè el nen no caigui en la
necessitat d'aquests recursos, moltes vega¬
des irreversibles.

És necessari un «defensor» dels nens a

nivell institucional que reculli les seves es¬

perances, i que es pugui crear un nou am¬
bient on aquest nen pugui expressar sense
uns cànons tan estrictes la seva manera de
ser. ¿Per què no el dret a una amistat i a una,
convivència entre nens i adults, que tant ins¬
tructiva pot ser, a vegades més que agrupar
només els joves a les escoles, on potser no¬
més s'ensenyen entre ells errors, dubtes o
fantasies desordenades? ¿Dret a una forma¬
ció que respecti la seva creativitat? ¿1 què
diríem d'uns nens que sol.liciten separar-se
d'uns pares que els maltracten o que els mar¬
ginen o que no els estimen? _

Davant d'aquestes qüestions no podem
actuar amb indiferència. El nen necessita
sentir-se recolzat pels grans i estimat real¬
ment pels seus pares. Si té veu en la socie¬
tat, els adults no tenim dret a reprimir la
creativitat dels nens, sinó que hem de
conrear-la i d'apropar-nos a ells amb respec¬
te, comprensió i afecte. Ajudar-los Ileialment
a realitzar-se, cosa que, moltes vegades, no
podran fer sense uns adults que siguin de ve¬
ritat amics.

ASSUMPTA SENDRA
De l'Àmbit Maria Corral

BADALONA

BANYS - TERRASSA
Passeig Marítim, s/n.
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Entre L'AUTOPISTA Barcelona-Mataró, a l'alçada del barri de La Ca¬
talana, de Sant Adrià, hi trobem ubi¬

cada, al costat dels terrenys de la Masia Can
Tondo, una portada gòtica del segle XIII.
Aquesta portada, que fa set metres d'amplà-
ria per onze d'alçada, i que està decorada
amb motius vegetals, representacions d'ani¬
mals i caps de figures humanes, fa més de
cent anys que és testimoni mut de la histò¬
ria del nostre municipi.

Sobre els seus orígens i posterior trasllat
a Sant Adrià, s'han esgrimit diverses inter¬
pretacions. Segons J. Rovira i Costa, cro¬
nista oficial de la vila, el portal gòtic prové

del convent de Trinitaris, Calçats, situat en¬
tre els carrers Lleona i Ferran, de Barcelo¬
na. Aquest convent va ser incendiat, junta¬
ment amb altres, l'any 1835 i ja no es va re¬
construir a conseqüència de la implantació
de les lleis desamortitzadores de Mendizà-
bal. La portada, que va sortir força ben pa¬
rada de la crema, fou comprada per la mar¬
quesa de Moragues, vídua d'en Serra, i tras¬
lladada a uns terrenys particulars (al costat
de Can Tondo), a fi i efecte d'utilitzar-la
com element decoratiu per al seu jardí.

Altres interpretacions apunten la possi¬
bilitat que aquest arc procedeixi del convent
del Carme, també de Barcelona, fundat l'any

D'on ve l'arc?

1291. El seu trasllat a Sant Adrià el deuríem
a l'il.lustre urbanista i polític Ildefons Cer¬
dà, durant l'època que va exercir el càrrec
de vicepresident de la Diputació de Barce¬
lona (1873-1874). Cerdà havia projectüt el
pla d'eixamplament i reordenació urbanís¬
tica de la ciutat, del qual l'Eixample n'és una
mostra, malgrat no ser totalment fidel a l'es¬
perit del projecte. Aquest pla urbanístic in¬
cloïa, entre d'altres, la realització d'una gran
zona verda i d'esbarjo: el Parc del Besòs. La
portada gòtica, sembla, doncs, que va ser
traslladada, del convent carmelità desamor-
titzat, als terrenys on encara avui en dia la
podem veure, per tal de dotar el nou parc
d'un element artístico-cultural que li donés
més riquesa.

Però el Parc del Besòs no es construí mai,
i l'arc va quedar allà, isolat i en uns terrenys
particulars.

Entrada ja la nostra època, es produïren
diferents intents de reubicar-lo, però cap de
les propostes no s'arribà a consolidar. L'úl¬
tim esdeveniment remarcable en la «peripè¬
cia vital» de la portada gòtica, va ser el pro¬
jecte portat a terme per part de l'Ajuntament
(maig-juny de 1988) demanant que fos de¬
clarada Bé d'Interès Cultural, per la Direc¬
ció General del Patrimoni Artístic de la Ge¬
neralitat de Catalunya.

Però el nostre arc no té prou categoria
i la sol.licitud va ser denegada.

Malgrat tot, sigui o no reconegut com a
Bé d'Interès Cultural, la portada gòtica del
segle XIII ha de ser patrimoni de tots els
adrianencs i, per tant, respectada i estima¬
da, doncs la seva vàlua, tant històrica com
artística, així ens ho demana. L'arc de Can
Tondo ha de formar part de la identitat de
Sant Adrià com a poble.

NÚRIA VILARDELL
Historiadora

(«Viure a Sant Adrià»)

TAFALLA S.A.
SERVEI DE NETEJA
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Si es Suzuki,
esta en Sautana

Si quiere ver, oír, probar o naturalmente, comprar cualquier vehículo
Suzuki, venga a un concesionario Santana. Los conocerá todos sin moverse del sitio.

En todo terrenos, un atractivo pase de modelos: Suzuki Santana Samurai,
Suzuki Santana "Long Lody" y Suzuki Santana SJ 410.

En furgonetas, la pequeña más capaz del mercado: Suzuki Super Carry.
Y en automóviles, el flechazo de su vida: nuevo Suzuki Swift GTl.
Venga y ■ ;á. Todos los Suzuki están bajo el mismo techo.

En su concesionario Santana.

Si es Suzuki, está en: i^si_Kirs/is.A.
TALLERES

Tallers: President Companys, 202-206 - Tel. 395 07 53

Exposició i Venda: Francesc Layret, 191 - Tel. 383 07 06
BADALONA

Suzuki Swift (ill

Suzuki SJ 410
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Pessebres memorables

Durant set anys va existir, en el Museu, una vida cultural activa, intensa, comno s'havia vist mai a la nostra ciutat. Això succeïa quan l'amic Josep Maria Cuyàs
era el primer director del Museu. Fou quan va sorgir d'una manera espontània el

grup de col.laboradors. Eren, llavors, uns quants bons amics que prestaren, voluntària¬
ment, la seva col.laborado al director.

Cap el començament del 1958 aquells
col.laboradors iniciaren la seva activitat, en
el vestíbul del Museu. El vestíbul era cobert

per mitjà d'una teulada feta amb planxes
d'uralita. Vist des del carrer presentava l'as¬
pecte del magatzem d'un drapaire vingut a

menys. L'activitat dels col.laboradors era
tan considerable que es donava el cas que no
hi havia prou nombre de dies per portar a
terme el muntatge de les exposicions. Cada
quinze dies s'inaugurava una exposició in¬
teressant, amb molta solemnitat.

Estic ben segur que molts badalonins en¬
cara recorden perfectament i amb simpatia
les exposicions. Unes exposicions que acon¬
seguien uns èxits brillants, extraordinaris.

En l'endemig, s'organitzaven atractives
sessions de cine documental. Les .represen¬
tacions teatrals es feien en el Caldàrium. Els
espectadors omplien el recinte de les termes
rotllanes de gom a gom, no hi cabia ni una
agulla més, com vulgarment es diu. Molt so¬
vint es celebraven selectes concerts musicals
i corals; també actes de caire popular, alguns
bastant espectaculars, en un ambient plàcid,
i amb nombrosa assistència de ptíblic. No
hi mancava, de tant en tant, la presència de
personalitats de renom, locals i f"«ranes. La
característica d'aquelles conferències era la
gran quantitat de persones que escoltaven els
conferenciants amb atenció i molt d'interès.

La preocupació constant dels col.labo¬
radors consistia en el fet d'organ' ar expo¬
sicions, sense que hi sobrés ni hi manqués
res. També la preparació d'actes importants
i de molta transcendència. Altrament, val a
dir-ho, no tot eren flors i violes: tot era pro¬
visional, tot s'havia d'improvisar, és clar.

No obstant, mostràvem una dosi admi¬
rable de paciència i molta imaginació, per
a sortir del pas en el muntatge d'una expo¬
sició que tingués cara i ulls. Malgrat les con¬

trarietats que sortien de trascantó, tots ens
hi trobàvem com el peix a l'aigua, que és
com dir en el bon sentit de la paraula.

En el llibre «Joan Abril i el Museu de Ba¬
dalona» hi ha un enfilall d'articles en els
quals s'hi troben esdeveniments i les anèc¬
dotes. D'altra banda, hi figuren ciutadans

VJ7

i unes persones inoblidables que ja no són
d'aquest món. És un historial que assenya¬
la l'etapa de la vida del segon Museu
badaloní.

L'alcalde, Joan Blanch, en el prefaci del
llibre diu: «Així ho fa el llibre d'en Joan
Abril. De lectura amena, fàcil i divertida, la
seva memòria i descripcions recreen episo¬
dis de la vida de la nostra ciutat, tot i que
aparentment el pretext és el seguit d'anèc¬
dotes que, al llarg dels anys, la vida i l'acti¬
vitat del Museu de Badalona ha anat pro¬
duint. (...) Hem d'agrair a en Joan Abril
l'haver-lo escrit, com hem d'agrair-li el que
ens hagi mostrat la seva generosa capacitat
d'estimar Badalona i els badalonins, no sols
per les seves qualitats, sinó també pels seus
defectes».

Heus aquí dos fragments del pròleg d'en
Josep Guitart: «En Joan Abril tenia ben me¬
rescut des de fa temps aquest homenatge que
l'Ajuntament de Badalona vol tributar-li
amb l'edició d'aquest llibre que recull una
sèrie dels seus articles (...) Amic lector, en
aquest llibre l'autor t'ofereix una particular
visió de l'ambient que es vivia al Museu
d'aquells anys, però ben segur que darrera
d'ella hi podràs descobrir la personalitat ben
present, ben entusiasta i ben nostra, d'aquest
personatge de l'activitat del qual tots espe¬
rem encara fruits ben suculents».

Em plau, doncs, donar a conèixer als lec¬
tors de REVISTA DE BADALONA els ar-

MlANYS D'HISTORIA VIVA
4 ^ 'i
t t i í i

j\^cs dc 400 liistoriadors,

investigadors i arqueòlegs, col·laboren
perquè aquesta obra constitueixi el
corpus i la guia per a tots els qui
x ulguin conèixer, monument a

monument i peça a peça, tot allò que
torma fampli patrimoni romànic que
ens ha pervingut. •

Alhora, Catalunya Romànica, té
un nivell elevat i un alt rigor
cientític.

ENCICLOPÈDIA
CATALANA CATALUNYi

En aquesta obra, s'ha invertit un

important estbrç editorial i tècnic per
tal que- pugueu tenir a la vostra llar
una veritable Joia.
Catalunya Romànica és un testimoni
escrit de 1.000 anys
d'història viva.
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tides que parlen d'uns pessebres que són en
el meu llibre.

El pessebre excepcional
En Ciuró, amic d'en Planas, era un ho¬

me gras, plàcid, empeltat de gratapallers i
bufanúvols, molt aficionat a l'astronomia.
Una setmana abans de Nadal, en Ciuró pro¬
posà a en Planas la instal.lació d'un pesse¬
bre excepcional al vestíbul del Museu. I dit
i fet, en parlaren amb el director. La inicia¬
tiva fou ben acceptada i en Planas es posà
d'acord amb el restaurador per construir el
pessebre excepcional davant del taller de
restauració.

Immediatament, en Planas i tres apre¬
nents d'astrònom començaren a treballar:
construïren un empostissat llarg i ample; po¬
saren caixes de fusta i de cartó que després,
cobertes de guix, es convertiren en munta¬

nyes. Un aprenent, col.leccionista de calen¬
daris, anava a buscar aigua amb dues galle¬
des a la font de la plaça de Dalt de la Vila.
En Planas pastava guia amb les mans, el seu
fill ros, bufó com un angelet barroc, ajuda¬
va el seu pare. La mare rossa, riallera, sim¬
pàtica, retallava estrelletes de paper d'estany
de la xocolata. ^

A la nit feia un fred siberià. La fredor
penetrava per les escletxes de les planxes
d'uralita, però quedava dominada per un foc
de trossos de fusta que cremava dintre d'una
galleda foradada. El fum provocava alguns
estossecs i esternuts sorollosos.

Era un pessebre excepcional, espectacu¬
lar. Muntanyes i masies pirinenques, poblets

minúsculs encimbellats, pinedes, rius, to¬
rrents i rieres quasi naturals, i fins una peti¬
ta platja. El restaurador pintà sobre la tira
de paper d'embalatge un cel blau, d'un blau
puríssim. L'enllumenat donava al paisatge
un realisme escenogràfic. Les estrelletes bri¬
llaven intensament.

Durant el matí de Nadal, els visitants
contemplaven la fantàstica meravella i, na¬
turalment, felicitaven en Planas. Emperò en
Ciuró no hi va intervenir, només féu acte de
presència çl matí de Nadal. Solament per de¬
mostrar que ell era l'iniciador del pessebre
excepcional.

Els «Amics del Pessebre»

L'edifici anava creixent, però a la sego¬
na planta no hi havia encara els marcs de les
finestres. Malgrat estar exposada a l'acció
del vent hivernal, els «Amics del Pessebre»
decidiren construir tres diorames pomposos.
Per evitar els corrents d'aire, els pessebris¬
tes penjaren un laberint complicat de
cortines.

Tres setmanes abans de Nadal, els amics
Perramon, Padrós, Marot i Cuixart comen¬
çaren a construir tres diorames. Els obrers

6^
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EL CARRER DE MAR
ESTÀ PLE DE NADAL
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Les nostres tradicions...
100 establiments on trobarà

el detall que busca
per regalar aquest Nadal



58 EXTRA DE NADAL 1989 REVISTA DE BADALONA 19 i 22-12-89
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de la brigada municipal ja havien muntat un
empostissat iiarg de taulons, prepararen sacs
de guix i gran quantitat de maons i rajoles.

En Perramon es dedicà a construir un

gran paisatge de caire egipci. Columnes d'un
temple en ruïnes i unes paimeretes gairebé
autèntiques. En ei teló de fons hi pintà ei cel
blau amb nuvoiets blancs i dues piràmides
colossals. Segons en Perramon, el seu dio¬
rama bíblic representava ia fugida d'Egipte.

El diorama d'en Rafael Padrós era de
poques dimensions, senzill i casolà. Evident¬
ment, ei veritable pessebre català. Munta¬
nyes nevades, masies rústiques, boscos i rius
amb el seu pont de fusta. Una escenografia
pirinenca admirable.

En Marot i en Cuixart treballaren en ia
construcció d'un diorama grandiós, amb tots
els ets i uts, posant-hi els punts i les comes.
Muntanyes aiteroses fetes de maons coberts
de gruixos de guix, poblets minúsculs de ca¬
setes típiques i el seu campaneret punxegut,
boscos espessos de branquetes coronades de
molsa i un riu ample i sinuós. L'enllumenat
de color donava ai paisatge un cert relleu mà¬
gic i" teatral.

Altres amics aportaren al conjunt uns
diorames portàtils. L'Adolf Casajoana, un
diorama del taller de Natzaret, amb les fi¬
gures bíbliques. Un altre amic, el petit dio¬
rama que representava un carrer típic de Be¬
tlem. L'amic d'en Perramon hi va exposar
una gran gerra de terrissa verdosa dins la
qual hi va introduir el naixement. Un forat
rodó permetia veure'l i restava bellament
il.luminat.

Els diorames foren molt visitats, tothom
en feia elogis. Un cop passades les festes na¬
dalenques, els «Amics del Pessebre» encara
rebien felicitacions. L'exposició pessebrista
fou clausurada un parell de setmanes des¬
prés de la diada de Cap d'Any.

Un vespre, en el precís moment que els
conserges es disposaven a tancar la porta del
Museu, comparegué en Joaquim Grífol. De¬
manà permís per veure el sorprenent diora¬
ma egipci, i pujà a la segona planta. Davant
d'aquella meravella restà amb l'ànim suspès
en la contemplació. Al cap d'una estona, els
conserges apagaren l'enllumenat general un
minut. Llavors en Grífol buscà desespera¬
dament a les fosques l'escala per entremig
del laberint espès de cortines. Els plecs d'una

^^ODUCTES
FONTISI
Miguel Servat, 202

Tel. 387 49 42

Pastisseria Industrial

Desitja a tothom unos Bonos Postos
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cortina s'enganxaren a la gerra del naixe¬
ment, que va caure a terra. L'actor, en veu¬
re la trencadissa, es tornà groc, ni respira¬
va; recollí dos trossos i baixà els esglaons
lentament.

Quan arribà al vestíbul, tenia la cara tris¬
ta, caminava arrossegant els peus i duia un
tros de gerra a cada mà: «Mireu —digué
amb una veu anguniosa— s'ha trencat».
Semblava que interpretés «El Místic» quan
fa els darrers badalls.

S'instal.là un pessebre en el vestíbul que
no figura en el llibre, però, com que ara ve
a tomb, descriuré fil per randa tal com anà
la cosa.

La «Agrupación de Canaricultores de
Badalona y su Comarca» va muntar una ex¬
posició en el vestíbul, durant les festes na¬
dalenques. Aquesta exposició va coincidir
amb el pessebre construït per un home jo¬
vial, garlaire i divertit, que fumava com un
carreter i duia una corbata pintoresca entor¬
tolligada com una corda. Era un ex-ocellaire
que de cop i volta s'havia aficionat a cons¬
truir tota classe de pessebres.

D'aquelí ex-ocellaire se'n sabia ben po¬
ca cosa, solament. Es deia que col·leccionava
claus de porta i fotografies d'àmfores roma¬
nes i que li agradava empaitar les faldilles
joves. Endemés, la seva cunyada no el po¬
dia veure ni en pintura, estaven en una rela¬
ció bastant freda. L'ex-ocellaire muntà el seu

pessebre en el lloc on estava previst d'ins-
tal.lar-hi l'ascensor.

Era un pessebre que tenia poca dimen¬
sió. No obstant, el pessebrista col·locà un
mirall a cada pany de paret, de tal manera

■

que als visitants, en contemplar-lo, els sem¬
blava que el pessebre era molt més gran. El
pessebre representava un paisatge imagina¬
ri, misteriós, amb un devessall de llum es¬
cenogràfica que causava l'admiració de pro¬
pis i estranys. Tothom felicitava el pessebris¬
ta, i ell, naturalment, s'estarrufava radiant,
eufòric, com un gall dindi.

Un cop passades les festes de Cap d'Any
i dels Reis d'Orient, del pessebre ja no se'n
recordava ningú. Després el pessebrista de¬
saparegué d'escena i no se'n va sentir par¬
lar més.

JOAN ABRIL
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FINS JUNY DEL 90
SENSE PAGAR QUOTES.

LA RESTA DEL PRIMER ANY.
MÉS UNA QUOTA A JULIOL DE4Z555 Ptes.

Ara sí que no tens excusa per no comprar-te un
Renault 5. Ara te'l pots comprar sense pagar quotes els cinc
primers mesos i després per 5.555 ptes. mensuals durant la
resta del primer any amb una quota de 47.555 ptes. a juliol,
finançant-lo a quatre anys.

A més et donem 40.000 ptes. (com a mínim)
pel teu cotxe vell i t'estalvies 135.000 ptes. d'interessos.

Estalvi total: 175.000 ptes.
Vine a un punt de venda

RENAULT o truca al Senyor
Finançament

* Exemple de Finançament RENAULT 5 FIVE: P.V.P. 980.000 ptes.
Entrada: 30% 294.000 ptes. Quantitat a finançar: 686.000 ptes.
T.A.E.: 14,99% (Inclou l'estalvi ofert)
ler. any: 0 ptes. durant 5 mesos
ler. any: 6 quotes de 5.555 ptes. més una a juliol de 47.555 ptes.
2on. any: II quotes de 13.555 ptes. més una a juliol de 47.555 ptes.
3er. any: 11 quotes de 22.555 ptes. més una a juliol de 47.555 ptes.
4rt. any: 11 quotes de 32.555 ptes, més una a juliol de 47.555 ptes.

RENAULT 5
Oferta vàlida a la Península i Balears fins final de mes per vehicles en stock, en operacions de finançament a 2,3 o 4 anys.El seu Renault amb Renault Finançament No acumulable a cap altra oferta promocional.

VINE A VEURE'L A:

XARXA RENAULT DE CAIALUNYA
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TELECOMUNICACIONS BADALONA
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Lletres al meu cosí

Un Nadal nou

BENVOLGUT:«Aquest Nadal serà diferent, serà
un Nadal nou», em deies com a resum

de la nostra conversa, i et vaig insistir per¬
què donessis moltes gràcies a Déu per aques¬
ta llum que t'ha fet adonar que Crist és Déu.

Ja ho sabies, però una cosa és saber-ho
i una altra «ser-ne conscient», perquè ales¬
hores tot canvia i vénen unes ganes impetuo¬
ses d'ajustar tota la vida a aquesta veritat
fedescoberta.

Aquesta és la idea bàsica que ara, en¬
lluernat encara amb la seva llum, t'afanyes
a difondre al teu voltant i voldries que tot¬
hom entengués. T'han tractat de boig i no
t'hi has enfadat, recordant que fins fa poc
també tu pensaves així. Que els altres no
t'entenguin no et preocupa ni resta intensi¬
tat a la teva alegria. En tens prou de sentir-
téfeomprès pel teu Pare Déu. Et va reafir-
mèr aquesta certesa aquell punt de «Camí»:
«Còrriprenc bé que et diverteixin els meny¬
spreus que et fan —malgrat que et vinguin
d'enemics poderosos—, mentre sentis la unió
amb el teu Déu i amb els teus germans
d'apostolat. - A tu què? (núm. 956).

Es curiós, veritat? Res no ha canviat al
tèu voltant, peró ara ho veus tot d'una ma¬
nera diferent. Ara tot encaixa. Cada cosa al
seu lloc. Tota la Creació té un nou sentit:
glorificar Déu; els sers inanimats, els vege¬
tals i els animals, ho fan inexorablement; al
front d'ells, l'home, el rei de la Creació,
imatge i semblança de Déu, ho fa lliurement.

reconeixent la sobirania universal del Crea¬
dor. Només així pot assolir l'home una gran¬
desa que el transcendeix, per damunt
d'egoismes i de càlculs humans.

Als homes sovint ens desconcerta la ló¬
gica divina. «Déu fet infant? Quina ximple¬
ria!» Una «ximpleria» que durarà tota la se¬
va vida; quan feia d'artesà, en el temps de

MONTEPIO DE CONDUCTORS
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vida pública i fins a morir en la Creu. Ja va
dir Sant Pau que la follia de Déu és més sà¬
via que els homes, i la debilitat de Déu més
forta que els homes.

Déu fet infant, indefens davant nostre,
ens deixa desarmats també. «Cal mirar el

Nen, Amor nostre, en el bressol. Hem de
mirar-lo sabent que ens trobem damunt d'un
misteri. Ens cal acceptar el misteri per la fe,
i també per la fe aprofundir-ne el contingut.
Per això ens fan falta les disposicions humils
de l'ànima cristiana: no voler reduir la gran¬
desa de Déu als nostres pobres conceptes, a
les nostres explicacions humanes, sinó com¬

prendre que aquest misteri, en la seva obs¬
curitat, és una claror que guia la vida dels
homes» (Josemaría Escrivà de Balaguer, «Es
Crist que passa», pàgina 50).

Jesús no va néixer a Betlem per casuali¬
tat, m^ en una cova «perquè no hi hagués més
remei», com tampoc morí a la Creu «per for¬
ça»; tot en la seva vida té un sentit, volgut,
previst per Déu, que deixa a la nostra intel.li-
gència la tasca de descubrir-lo. Déu no ens
parla tan sols amb paraules, sinó també amb
fets: la Creació, amb la seva infinita varie¬
tat, manifesta la magnanimitat divina, i
l'Encarnació, des del primer moment ens
mostra la manera d'ésser de Déu. Ell, l'In¬
finit, no té inconvenient a fer-se criatura i.
Totpoderós com és, apareix en la més abso¬
luta indigència. Humilitat i pobresa, dues
bones lliçons de bell antuvi.

I d'una manera callada, podríem dir,
sense espectacle; tan sols se n'assabenten uns
pastors, gent senzilla, que estan vetllant els
seus ramats. Quina manera tan diferent de
fer de la nostra, que per un tres no res ar¬
mem la de Sant Quintí i pretenem que tot¬
hom reconegui la nostra —pensem— brillant
idea, intel.ligència, trajectòria...!

Procurem aprendre la lliçó de Nadal. A
ser més autèntics, més naturals, que siguin
els nostres fets els que parlin. Certament
aquest serà per a tu un Nadal nou. Com ho
podria ser per a tants i tants que volguessin
tenir la senzillesa dels infants. «Si no us feu
com a nens no podreu entrar al Regne dels
Cels», dirà Jesús ja de gran. Som conscients
que no és mèrit nostre la llum de la fe. Anem
a resar i sacrificar-nos perquè tants d'altres
l'aconsegueixin també.

JOAN MARCE PETIT
Prevere
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Els dogalls impensats

Nena, et faré un tapetet deganxet per aquesta tauleta
—va dir.

—Fes, fes, tieta—, vaig respondre, amb
l'atenció posada en un altr. lloc.

1 aquelles fatídiques dues frases van ser,
durant dos, quatre, vuit, deu anys, l'obsses-
sió més gran de la meva vida.

La tieta té seixanta-nou anys, i és com
una estampa antiga posada dins d'un marc
ovalat emmarcant una foto de color sèpia.
Feia unes labors, sobretot de ganxet, mera¬
velloses. Em va fer un tapet, una filigrana.
Cobria tota la taula, de mida regular, no de
menjador, sinó de saleta, i tenia una caigu¬
da de més d'un pam tot al voltant d'ella. Era
com un brodat, de veres.

Però resulta... (1 aquí va començar a
bellugar-me l'ànima un dimoniet més dolent
que la tinya. Resulta que jo ja hi tenia da¬
munt un drap antic com un brocat, molt se-

Bona. Me la vaig veure venir de segui¬
da. El primer dia que vingué la tieta —i va
tardar ben poc— el primer cop d'ull va ser

per la tauleta.
—1 ara, nena! Que no has posat el tapet

nou? Tan maco que va quedar-me! Uix,
aquest drapot que hi tens! Va, treu-lo. On
has desat el «meu»?

1 el «seu» aparegué en escena, aquell

nyor, molt maco, sense cap floc ni penjare-
11a, i una mica perquè així vaig rescatar-lo
del fons d'una calaixera vella, i una altra mi¬
ca per mandra, o poc temps, no vaig fer-hi
ni una trista vora. A més, vaig trobar-ho
prou bé posant-hi damunt un cendrer de pla¬
ta i un pitger estil.litzat de ceràmica antiga.
1 el conjunt quedava bé i m'agradava. En
canvi, un cop emprovat el tapet de ganxet,
la veritat, l'harmonia es desfeia. La meitat
de la gràcia havia desaparegut.

dia... i durant deu anys més.
Aquell fet gairebé m'amargà la vida. Per¬

què jo, per una mena de punt d'honor to¬
talment absurd, que res no tenia a veure, en
el fons, amb l'estètica de la tauleta, encara
la tieta no havia girat l'esquena ja em teniu
a mi estirant amb certa ràbia el tapet, cor¬
rent a desar-lo de mala manera dins d'un ca¬

laix, tornant a posar el «drapot» cada ve¬
gada més simpàtic com més m'era antipàtic
l'altra.

Què havia fet. Mare de Déu! Com m'ha¬
via pogut endogallar d'aquella manera! Per¬
què a partir d'aquella primera col.locació
d'estrena, el tapet de ganxet fou per a mi pit¬
jor que un grilló arrapat a la gorja.

La tieta acostumava venir a passar una
tarda cada dues o tres setmanes, és a dir,
quan em tocava la tanda de la visita a cada
nebot. Però el mal era que no sabia mai del
cert el dia que em tocaria. Podia ser un di-
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lluns, o un dimarts, o un dimecres. Segons
hi hagués hagut entremig sessió de perruque¬
ria, de callista o de pel·lícula de Redford. 1
llavors, sense seguretat de la seva presència,
jo anava de bòlit tot el sant dia, i cada ve¬
gada que tocaven el timbre se m'aguditza¬
ven les palpitacions i corria a posar el tapet
abans d'obrir la porta.

Si no era ella, el tornava a treure tot se¬

guit, perquè havia arribat a tenir-li una avor-
rició pitjor que al rebut de l'electricitat o el

del telèfon. I amb això no solucionava res.

Perquè si no havia vingut el dilluns, ni el di¬
marts —dies passats en plena sofocaciò de
taquicàrdia— sabia que vindria el dimecres,
i llavors no sabia què fer. No, senyor. Ne¬
dava entre dubtes. Espero que truquin? El
poso abans? I si truquen i no és ella, què?
I llavors, convençuda que la tieta no havia
de trigar, el posava i el tapet em feia mal
d'ulls tota l'estona. Havia provat d'oblidar-
me d'ell, però ca! No en sortia.

Per què, aquesta fòbia contra la labor
d'artesania, si aquesta labor no tenia res a
rebutjar? Ah, què sé jo! Qui té prou poder
sobre la seva ment per a què pugui ser to¬
talment governada pel mateix usufructuari?
No hi ha seguretat. Ningú no se'n pot va-
nar. En la nostra ment sempre hi ha una es-
piretgeta per on pot escapar-se un filet prim
com una agulla negant qualsevol teoria de
seguretat. «La voluntat es governa —va dir
algú—; els sentiments no».

La tieta va viure deu anys després d'ha¬
ver confeccionat aquell tapet que va omplir
la meva existència de vacil·lacions. Mai,
abans, no havia reflexionat tant i tan inútil¬
ment sobre una mateixa cosa. Durant
aquests anys, però, mai no vaig donar-li una
carada, ni una insinuació que la pogués ofen¬
dre. Aparentment tot era normal. El tapet
va estar posat sempre que venia, i era impa¬
gable la mirada que, a l'entrar, dirigia a ell.
Un somrís il·luminava el seu rostre, i jo el
veia, el comprenia, i per res del món no hau¬
ria fet el més petit moviment que pogués
esvair-lo.

Però, això sí: encara no havia tombat
l'esquena...

Per què, per què no el posava sempre?—
torno a preguntar.

Com podia estar disposada aguantar la
tensió d'estar sempre pendent d'una tal ni¬
ciesa, que jo mateixa m'havia creat sense jus¬
tificació possible?

No ho sé. No ho sé ni vull saber-ho. Po¬
dria descobrir dintre meu unes arrels massa

obscures amb un fons de crueltat mental, ig¬
norades fins ara...

MARIA ALBAREDA

Perfumeria

EL CENTR0
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Els primers temps del
cristianisme a Catalunya

No tenim gaires documents que ens permetin de seguir els començaments històricsdel cristianisme a les terres que esdevingueren Catalunya. Una vella tradició sosté
que sant Pau vingué a predicar-hi la «bona nova», tal com s'ho proposà a la seva

carta als cristians de Roma, vers l'any 58. És possible que l'apòstol portés a cap el projecte
perquè hi ha alguns testimonis que semblen confirmar-ho, com la carta de Climent Romà
als corintis. Però res no ens obliga a donar-ho per fet, perquè no es conserva documentació
rigorosament provatòria. Tampoc no sabem res d'altres personatges que devien seguir-lo,
ni de l'eficàcia immediata de llurs prèdiques.

El primer document conegut que parla de comunitats cristianes a la Península, és de
la segona meitat del segle II. És el tractat Adversus haereses, escrit per Irineu, bisbe de
Poitiers, el qual es refereix, de passada, a l'existència de nuclis cristians a diversos indrets
de l'Occident, i esmenta les «esglésies d'ibèria». Aquest esment palesa una certa maduresa
del cristianisme hispà, però no sabem a quina part de la Península es refereix, o bé si vol
dir que pràcticament hi havia grups de cristians escampats per tot arreu de la Hispània
romanitzada, com sembla indicar.

L'entrada del cristianisme

És versemblant que el cristianisme entrà
aviat a casa nostra, seguint les grans vies de
comunicació de l'època i d'una manera es¬
pecial les marítimes. Aquesta primera expan¬
sió fou obra de molts cristians anònims mo¬

tivats pel poderós impuls de la seva fe en el
Crist ressuscitat. Entre la diversa gent que
venia o retornava a les nostres terres, alguns
eren cristians i donaven testimoni de les se¬

ves conviccions evangèliques a les poblacions
en les quals es movien. Les esglésies africa¬
nes, territori on el cristianisme tingué una
gran vitalitat i que irradià una influència re¬
marcable damunt les esglésies hispàniques
dels primers segles, hi degueren col.laborar
i donar susport en l'evangelització de la
Tarragonesa.

Fins la tràgica invasió dels francs i els ala-
mans, el segle 111, el cristianisme no havia
passat d'ésser tingut com una petita secta
sense cap importància. Les esglésies eren
grups minoritaris en relació a la totalitat de
la societat d'aquell temps, i la majoria dels
creients procedien més aviat de les classes hu¬
mils. A la primeria, aquests nuclis que nei-
xien ací com arreu de l'Imperi romà, no

constituïen una Església plenament forma¬
da i centralitzada, sinó comunitats locals que
participaven de la mateixa fe, s'anaven fent
poc a poc i es valien per si mateixes, mal¬
grat que moltes vegades vivien
incomunicades.

Els romans toleraven la pràctica de reli¬
gions forasteres i fins allunyades a la seva
mentalitat tradicional, sempre que no repre¬
sentessin un perill per a la seguratat de l'Es¬
tat. Com que els cristians no s'amagaven de
no voler adorar els déus pagans ni l'empe¬
rador, i encara es dedicaven a guanyar adep¬
tes, esdevingueren suspectes d'ésser enemics
de l'Imperi. Així és lògic que, mentre l'Es¬
tat es mantingué segur, els cristians, encara
que mal vistos, no fossin perseguits d'una
manera sistemàtica. Però quan tot comen¬
çà a trontollar, en el segle 111, es desplega¬
ren unes persecucions organitzades per De-
ci, Valerià i Dioclecià. Si bé abundaren els
cristians que es mantingueren fidels a la se¬
va fe fins els darrers moments, també hi ha¬
gueren apostates i libelàtics.

El bisbe de Tarragona Fructuós, i els dia¬
ques Auguri i Eulogi, foren cremats vius a
l'amfiteatre d'aquella ciutat, el 21 de gener
del 259. Els africans Feliu i Cugat, que de¬

vien intervenir a Catalunya en tasques evan¬
gelitzadores, foren morts a Girona i prop de
Barcelona, el 303. Vicent, diaca del bisbe Va¬
ler de Saragossa, fou conduït a València i
executat; el mateix any se suposa que llavors
fou morta la noieta barcelonina Eulàlia.

Aquesta situació canvià radicalment a

partir de l'edicte promulgat conjuntament
per Licini i Constantí, a Milà, el 313. Des
de llavors, el cristianisme gaudí dels matei¬
xos drets que el paganisme, intensificà la la¬
bor proselitista i adquirí una extensió con¬
siderable entre les diverses classes socials de
les ciutats. La cristianització del camp, pe¬
rò, encara es faria esperar. Un exemple
d'aquest creixement és la necròpolis paleo-
cristiana de Tarragona, situada prop de l'an¬
tiga via romana, a la riba esquerra del Fran¬
colí. És el cementiri més important de 1'épo¬
ca romano-tardana descobert fins ara a Ca¬
talunya, i respon bàsicament al moment pos¬
terior a la crisi del segle 111. La gairebé to¬
talitat de les sepultures identificades en re¬

lació a la religió, són ja cristianes.
Però quan realment, no ja el cristianis¬

me com a fe, sinó l'Església com a societat
estructurada s'implantà a Hispània, fou du¬
rant el regnat de Teodosi 1 (any 380), que
proclamà el cristianisme religió oficial.
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Reconstrucció de la planta de la basílica cristiana del segle IV, primera catedral de
Barcelona,de la qual es conserven «in situ» algunes fustes i totes les bases de

columna.(Dibuix de Rovira Bordas).

Les antigues comunitats cristianes
No sabem el nombre de les primeres as¬

semblees escampades per Catalunya, ni la se¬
va historia particular ni tampoc no sabem
res de la seva vida interna. Només tenim al¬
guna informació general del que eren les es¬
glésies occidentals, i per tant, els nostres cris¬
tians degueren observar els mateixos
costums.

Del bisbe Pretextat, sabem que va anar
al Concili de Sàrdica, l'actual Sofia a Bul¬
gària, l'any 344, amb el famós Osi de Còr¬
dova. Encara que amb seguretat no fou pas
el primer bisbe que ocupà la seu barceloni¬
na, és el primer prelat d'aquesta diòcesi del
qual tenim alguna referència.

La personalitat de Pacià (310-390), es¬
criptor i bisbe de Barcelona (360-390), om¬
ple tot el període paleocristià de la ciutat. El
seu saber, la puresa dels seus escrita, el seu
fervor apologètic i la seva lluita contra els
costums pagans, el convertiren en un dels ho¬
mes més notables de l'Esglesia occidental de
la segona meitat del segle IV, mentre regna¬
va Teodosi. El seu fil Dextre fou amic de
sant Jeroni, al qual va impulsar a escriure
l'obra De viris iílustribus, i sembla que es¬
devingué prefecte del pretori durant el reg¬
nat d'Nonori, a la darreria del segle IV.

Paulí de Noia (355-431) era un noble
aquità que fou deixeble predilecte del retò¬
ric i gran poeta Ausoni, A Roma atenyé els
càrrecs més importants de l'administració i
esdevingué cònsol. Casat amb Teràsia vis¬
qué a Barcelona, i en aquesta ciutat morí el
seu fill nounat Cels. Acceptà el ministeri sa¬
grat per aclamació de la comunitat barcelo¬
nina, i el bisbe Lampi el va ordenar a la ba¬
sílica, el dia de Nadal del 393. Després se'n
va anar a Noia on fou consagrat bisbe, el
409.

.Vigilanci, natural d'Aquitània, fou or¬
denat prevere a Barcelona i tingué amistat
amb Paulí de Noia, Estigué a Israel amb sant

Jeroni i retornà a les Gàl.lies, escriví contra
les supersticions, el culte a les relíquies, el
celibat i la pobresa dels monjos.

També Himeri, bisbe de Tarragona,
adreçà abans del 384 a Damas, bisbe de Ro¬
ma, un memorial sobre diverses qüestions de
disciplina eclesiàstica. Mort aquest, el suc¬
cessor Cirici envià una llarga carta, on re¬
solvía els afers i ensems aconsellava aplicar-
ho a Hispàn ia.

El poc que resta de les basíliques paleo-
cristianes es conserva dessota d'alguns tem¬
ples actuals, de base antiga. A Barcelona hi
ha una basílica de tres naus sota la catedral
actual, que hom data al segle IV.

L'«ecclesia», és a dir, l'assemblea dels
creients, escollia llurs pastors entre els mem¬
bres més destacats per la seva pietat, el bon
seny i la seva saviesa. El celibat era optatiu;
recordem que els bisbe Pacià i Paulí de No¬
ia, eren casats.

Superada una acurada preparació, els
nous cristians eren batejats per immersió al
riu o en «aigües vives». Quan els cristians
disposaren de temples adequats al culte, hom
construí baptisteris en forma de piscina, per
tal que la immersió —i a vegades una triple
immersió— del neòfit fos completa.Es con¬
serven alguns antics baptisteris a les velles
basíliques de Barcelona, Son Peretó prop de
Manacor, Son Bou a Menorca i a l'església
de Sant Miquel, la «catedral d'Egara».

La predicació consistia en comentaris i
reflexions pràctiques a la sagrada Escriptu¬
ra. La litúrgia es caracteritzava per una gran
senzillesa i la improvisació. No hi havia al¬
tres llibres litúrgics que els que ara coneixem
com l'Antic i Nou Testament; els salms ocu¬
paven un lloc de primer ordre. No hi havia
pas textos fixats d'una manera uniforme pe¬
rò sí les lleis de la improvisació. Posterior¬
ment, hom intentà d'anar fixant aquelles tra¬
dicions orals. La predicació i la litúrgia eren
en el llatí vulgar, en el qual s'hi barrejaven
alguns elements dels antics parlars ibèrics pe¬
rò que començava a evolucionar vers les llen¬
gües romàniques. Pacià, que era tan clàssic,
ja introduia en els seus escrits alguns mots
que són els primers senyals de la nostra llen¬
gua catalana.

JOAN GONZÁLEZ I PASTOR
(De «Presència Evangèlica»)

EL MÓN DEL VI A BAtlALONA

Cristina Guillén

Més de mil tipus de vi i licors de tot el món
al seu abast.

Complements per la bodega particular

Lots i regals de Nadal

SELECCIÓ DE VINS

Canonge Baranera, 101 B 399 91 91 BADALONA
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NLOVO CÀRS, s A
Concesionario Oficial

Barcelonés Norte

Exposición y oficinas: Talleres y recambios
Avda. Alfonso XIII, 111 Isaac. Peral, 22

Teléf. 398 33 1 r
BADALONA
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CampsaRed

• Lo más nuevo
• Lo más moderno
• Lo más económico

Se lo ofrece... CampsaRed
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JOAQUIM SALVAT iREJA
Francesc Layret, 164 - Tel. (93) 389 28 04 - Fax: (93) 384 36 08 - Ap. Correus 220 - 08911 Badalona
GRADUAT SOCIAL - PbRIT MERCANTIL - ASSESSOR FISCAL - AUDITOR DE COMPTES
ADMINISTRADOR DE FINQUES - AGENT LLIURE D'ASSEGURANCES - G.I.P.E.

Els comunica que amb l'afany de donar constantment un millor i més ampli servei dins del
camp de l'assessoria d'empreses, ha creat la nova secció:

D'AUDITORIA D'EMPRESES

que posa al seu servei per a qualsevol consulta i actuació al respecte.

Tanmateix, els recorda les seves habituals seccions de:

• Assessoria fiscal i gestió tributària (Declaracions d'impostos).
• Assessoria jurídica i mercantil..
• Assessoria laboral.
• Òrgariií^ció i gestió contable.
• Qprr^un^ d'assegurances generals.
• AdittÉístràèíó de finques.

I aprofitant les Diades Nadalenques ja properes, els desitja un BON NADAL i un molt pròsper
ANY 1990.

SALVAT ASSESSORS, S.A.
Francesc Layret, 164 - Tel. (93) 389 28 04 - Fax: (93) 384 36 08
08911 BADALONA (Barcelona)

Els desitja un BON NADAL i pròsper Any 1990
i eís ofereix els seus habituals serveis de:

• Assessoria fiscal i gestió tributària (Declaracions d'impostos).
• Assessoria jurídica i mercantil.
• Assessoria laboral.
• Organització i gestió contable.
• Prestacions a la Seguretat Social.
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Fets per la història de Badalona

Els pescadors han pagat els
«plans» trencats del port

Tot BADALONA SAP que l'any 1955el president de la Confraria dels Pes¬
cadors, mentrestant s'aprovava i es

construïa el port que havien sol·licitat, por-
posava un espigó en la zona d'avarada d'em¬
barcacions per protegir-les i que no s'hagues¬
sin de refugiar a Barcelona o a Arenys de
Mar, davànt de les necessitats dels pescadors
desoïts, sentint-se abandonats i discriminats.

Suara fa poc, el 21 de novembre d'en¬
guany, per la Presidència del Govern se'ls
informa d'aquesta impossibilitat per l'actual
política costera del MOPU i de la Direcció
General de Ports i Costes de la Generalitat.

En el primer d'aquest mes de desembre
d'enguany, en el Ple de l'Ajuntament de Ba¬
dalona s'acordava, per les forces polítiques
del Consistori, a excepció del vot en blanc
del grup de CiU l'aprovació inicial del fu¬
tur port pesquer-esportiu que comportarà
una reordenació d'aquell zona del sud, amb
unes inversions d'uns setanta mil milions de
pessetes.

Deia el senyor Tortajada; «...Es la pri¬
mera aprovació que té transcendència legal
(...) i s'ha arribat al reconeixement de la ren¬
dibilitat econòmica del port de Badalona...»,
tot i la justificació que no implica cap dèfi¬
cit municipal, per apaivagar les reserves que
es respiraven en el Ple per aprovar-lo.

El fet és important, després d'aquell al¬
tre Ple Municipal del 1976 (REVISTA DE
BADALONA del 21 d'agost del 1976), que,
amb el Port aprovat i finançat del projecte
de l'alcalde Antoja (ACS) s'ajornava nova¬
ment la construcció fins el 1977, que les for¬
ces democràtiques decidirien. Fins ara és la
primera vegada que les opcions polítiques re¬
coneixen un projecte de port que avui és
«l'únic que es pot construir amb el vint-i-
plau del MOPU...», tot i que CiU fé dubtes
i no s'hi oposa, perquè «és una història que
s'arrossega des de molts anys».

Hom deia en l'últim Ple que ja no es trac¬
ta de si volem el port o no, perquè ara tots
estem d'acord que és un somni de tota la ciu¬
tat i una necessitat dels pescadors i de Ba¬
dalona. L'avantprojecte no acaba de ser po¬
sitiu per tothom, perquè s'han de debatre els
pros i els contres; ni s'han valorat criteris i
conveniències d'emplaçament, ni el trasbals
ni els perills de la desintegració que es vol

fer de la ciutat, ni l'eficàcia de la bocana,
dragat i dàrsenes insuficients, ni les incom¬
patibilitats d'urbanització, ni els mecanismes
de finançament, control i supervisió, i en¬
cara estan penjades les garanties d'incidèn¬
cies estranyes i serrells desconeguts...

Es molt important que un col·lectiu com

el del doctor Barbará contempli i aboni un

projecte de setanta mil milions de pessetes,
quan fa quinze anys un projecte més com¬
plert i suficient costava a Badalona només

(i:> (i:>

RELLOTGERIA

Nova botiga d'objectes de regal Providència, 149 - Tel. 387 56 12
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CENTRES COMERCIALS DE FERRETERIA I BRICOLATGE

RIL.IIIUD

1914-1989

UI5

a FERRETERIA
SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS

BRICOLATGE
MANYERIA

ft ELECTRICITAT
LAMPISTERIA

DROGUERIA
PINTURES

t JARDINERIA
TELES METÀL·LIQUES

W PARAMENTS
PLASTICS

BALIUS: L'any 1914 obria una petita tenda de ferreteria a Barcelona,
carrer de Pere IV, 122, essent-ne el fundador Joan Balius i Soler, i
seguint una fidel tradició familiar s'lia anat desenvolupant, construint
un nou edifici en el Poble Nou i un altre centre comercial a BADALONA.

La voluntat de servei i innovació en el món del bricolatge, portat
a terme per Andreu Balius i Graupera, han convertit la petita ferreteria
en uns grans Centres Comercials, on els seus clients poden trobar més
de cent mii articles.

Ben aviat complirà el seu 75 aniversari. Balius vol seguir prestant
la mateixa atenció als seus clients, mantenint-se dintre de la seva línia
de seriositat i bon servei. Felicitats.

CENTRES COMERCIALS DE FERRETERIA I BRICOLATGE

L^QIU
Pere IV, 130 - Tel. 309 02 00 - 08005 BARCELONA
Alfons XII, 17 al 19 - Telefon 398 32 11 - 08912 BADALONA

(c:^ 0^=- (E:^
uns sis-cents milions que l'Ajuntament ja te¬
nia en l'erari municipal, recordant que lla¬
vors el col·lectiu del senyor Màrius no veia
necessari cap port pel futur de Badalona.

Per tant, és la primera vegada que l'al¬
calde actual, senyor Joan Blanch, primera
força d'aquella democràcia, avui pot tirar
endavant un port que fa molts anys que és
el nostre somni.

Ara s'ha fet realitat aquella inconscièn¬
cia i desfet aquella miopia que jo mateix ha¬
via posat en qüestió, emplaçant aquelles for¬
ces socials democratitzadores que venien per¬
judicant la ciutat, els pescadors i els espor¬
tistes, amb greus perjudicis. Més de quinze
anys que s'han oblidat les necessitats i pre-
carietats del nostre sector marítim, que re¬
clamava el president de la Confraria dels
Pescadors i que l'Alcalde d'aquell ajorna¬
ment, senyor Isidre Caballeria, raonava per
invertir els diners que ja tenia atorgats i que
no es podien gastar per res més que no fos
el port, la ubicació del qual era factible
canviar.

Un port que ja tindria Badalona des de
fa deu anys! 1 amb un cost ben diferenciat,
tot i considerar que les barques i els iots
europeus no arribarien al Turó d'en Carig,
però que haurien guanyat terrenys al mar,
sense perdre el poc sòl industrial i reconver¬
tint una zona desèrtica d'una platja inacti¬
va durant nou mesos de cada any, promo-
cionant els esports i el turisme amb les ex¬

plotacions d'oci i pesqueres, comerç i
hostatgeria.

A la REVISTA DE BADALONA del
1983 hom ja advertia: «...Aquesta és la ve¬
ritat i el port ja estaria fet, si el dirigisme i
el sensacionalisme no haguessin mogut el
nostre poble amb la por d'una fantasmagò¬
rica visió d'unes picaresques ben fàcils de
marginar sense perdre l'obra i el port que ne¬
cessitava Badalona...»

Avui, amb el nou projecte aprovat i mal¬
grat les alternatives que s'hi puguin discu¬
tir, puc repetir allò que ja deia més ençà
d'aquell any 1983: «...Ho veuria com un

descàrrec a la ciutat dels greuges d'aquella
desestimació política que demagògicament
llençava per la borda un permís de projecte
i finançament que hauria representat la pri¬
mera realització positiva del govern muni-

• Regals didàctics
• Regals informals

Es reserven joguines per Reis

Tel. 384 66 65

Ntra. Sra. de la Soledat, 10
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cipal ja democràtic».

Ni els pescadors s'haurien vist perjudi¬
cats ni vexats amb els silencis del MOPU i
de la Generalitat, ni amb la negativa d'aquell
primer espigó, llavors autoritzat, que després
d'aquests quinze anys, per totes les circums¬
tàncies conegudes, avui se'ls comunica la im¬
possibilitat per la nova política costanera que
està vigent.

Amb aquesta consensuació hem de pre¬
gar perquè es posin en marxa els mecanis¬
mes d'aquestes institucions que administren
el ressorts de la política del litoral i els ports
catalans, per donar llum verda al port de Ba¬
dalona i començar una ràpida solució dels
interrogants que encara hi graviten, i que no
segueixin perjudicant pescadors, esportistes
i amants dels temes nàutics, obrint les pers¬
pectives de futur que, des de diversos angles
i estaments, hem vingut suggerint perspec¬
tives que resultin positives per la ciutat, les
seves finances i el seu futur.

Això suposa el pas d'aquella història que
ha de jutjar com cal la gestió municipal dels
homes de la postguerra, i la capacitat polí¬
tica per no perdre els objectius del millor de¬
mà de Badalona. Avui el mateix Ajuntament
accepta pel seu procedir la responsabiltat
d'aquella miopia seva, que ara vol rectifi¬
car amb rapidesa per no lesionar per més
temps les carències d'un port que volen els
pescadors, els esportistes i la mateixa ciutat.

El canvi de timó relleva l'acusació que
pesava en la memòria de l'ex-alcalde senyor
Isidre Caballeria, d'una debilitat política ma-
negada per la força d'una segona revolució
que ha vingut sacrificant el futur de la ciu¬
tat, amb tot el cúmul d'alteracions de la nos¬

tra identitat, com hem comentat aarrera-
ment precisant que volem un port sense de¬
sintegrar Badalona.

És una acceptació de la responsabilitat
d'aquell disbarat polític, i els pescadors, es¬
portius i Badalona tota es complauran si fem
el port com cal, tot i els perjudicis d'aque¬
lla ceguesa col.lectiva, i serem els primers en
donar les gràcies, oblidant tòpics i insuficièn¬

cies que el politicisme els ha fet jugar en l'art
de no esColtar-nos en suggerències i projec¬
tes que silenciaven unes postures i motius
que des de fora ens semblaven miòpiques i
d'inèpcia.

Moltes felicitats per tothom, i quedem
amb l'esperança que el port es vegi realitat.

FRANCESC CASAMAJÓ 1 PATRIS

REGALI ART

ara que ve Nadal

carrer orníJsSl

B /i D/lLONf\
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J.J. CAMPS, S.A. Correduría de Seguros

Santa Madrona, 44-45
c 389 20 19

Apartat de Correus, 145
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La botànica i les llegendes
de Nadal

Les tradicions cristianes so¬len anar acompanyades, en molts ca¬
sos, amb espècies del món vegetal. El

llorer i el romaní, i les fulles de palmera, for¬
men part de les celebracions litúrgiques del
dia del Ram, i per Sant Pere Màrtir era cos¬
tum beneir branques d'olivera, mentre que
per Santa Rita encara se solen repartir, a
Olot, roses desfullades i beneïdes. La fari¬
gola es vincula amb la festa de l'Ascensió,
i a Osca, per Sant Llorenç, ningú no pot pas¬
sar sense dur a les mans o en el vestit un ram,

per petit que sigui, d'alfàbrega. La botàni¬
ca, a la qual s'atorga en aquests casos po¬
ders remeiers o proteccionistes davant les
forces de la natura i del mal, també està vin¬
culada amb Nadal, per bé que amb una sim¬
bologia diferent.

La molsa és un element imprescindible,
des de l'any de Mariacastanya, en qualsevol
pessebre tradicional de caràcter familiar, on
s'hi poden trobar també mates o branques
de farigola, amb les quals es formen els bos¬
cos o l'arbre on s'hi col.loca l'àngel de
l'Anunciata, i branques de roure que s'uti¬
litzen també per simular forestes més o
menys atapeïdes. La planta ornamental més
apreciada, per considerar-la pròpia del temps
nadalenc des de temps molt reculat, és el grè-
vol florit. Tot i que s'han pres mesures de
protecció per garantir la supervivència de
l'espècie en el nostre país, el cert és que en¬
cara avui dia se'n poden veure branques o
rams que es col.loquen en aparadors de bo¬
tigues o en els llocs més visibles i importants
de la llar. Igual passa amb el boix marí flo¬
rit, l'altre vegetal propi del país que és mas-
sivament utilitzat amb motiu del Nadal. No
s'ha d'oblidar el vesc, una altra planta d'or¬
namentació nadalenca que no té entre no¬
saltres cap significat especial, però que va
lligada a moltes tradicions del nord europeu,
fins el punt que se íà té com a signe de l'amor
i entrega de l'ànima.

Hi ha encara tot el relacionat amb l'Ar¬
bre de Nadal, un costum nòrdic que ha arre¬
lat fortament aquí d'uns anys ençà, i bé pot
dir-se que avui dia són ben poques les llars
on no s'ornamenta una ginebre, un pi o un
avet, sigui tallat o viu i plantat en test, oer

bo que en els darrers anys, i per raó d'una
presa de consciència cada vegada més ma¬
joritària de respecte i protecció del bosc, ja
s'observa un decantament cap a aquests pe¬
tits pins de plàstic, dels quals el mercat es
troba cada vegada més proveït.

Una de les tradicions nadalenques explica
que en el moment de néixer Jesús van florir
i s'obriren totes les roses de Jericó per tal
d'anunciar el part de Maria. D'aquí que, a
Catalunya, la llegenda es relacioni amb el
pronòstic d'un bon infantament, i la creen¬
ça recomanava que quan una dona mostra¬
va ja els primers símptomes del part, es po¬
sés una rosa de Jericó dintre d'un vas

d'aigua, i si s'obria era segur que tot aniria
bé, mentre que si es mantenia tancada i mús-
tia la cosa no aniria d'una manera massa fa¬
vorable. Una altra llegenda explica que du¬
rant la Fugida a Egipte, les orenetes xiscla¬
ven durant la nit per tal de guiar la Sagrada
Família enmig de la foscor del camí. Tot
d'una deixaren de xisclar, i se sentí una gran
fressa d'armes quue s'apropava. Eren els sol¬
dats del rei Herodes que buscaven l'Infant
per tal de segar-li la vida. La Verge, apavo-
rida, demanà a un vern que hi havia la vora

del camí si els volia donar amagatall, però
aquest li contestà que les seves branques eren
massa esveltes i sense fulles i no podia aten¬
dre la petició. Cada vegada els soldats se sen¬
tien més a prop, i la Verge demanà al tama-
riu si els volia amgar, però aquest respon¬
gué que les branques que tenia eren massa
altes i no les podia torçar. La Verge plora¬
va i plorava quan, en veu molt baixa, uns
matolls de romaní digueren:

Marieta, boniqueta,
no tremolis per l'Infant,
vine sota una branqueta
que els soldats no t'hi veuran.

1 la Verge i el Nen s'amagaren entre els
atapeïts matolls del romaní, mentre Sant Jo¬
sep, una mica més enllà, s'entretenia fent
pasturar la somera. Quan arribaren els sol¬
dats i preguntaren si havia vist passar una
dona amb un nen. Sant Josep es féu el sord,
i els responia amb coses que no tenien res
a veure amb les preguntes. Davant d'això,
i diexant-ho córrer, els soldats optaren per
continuar fent camí, però llavors un gaig,
des de dalt d'una branca d'olivera, es posà
a cridar «gaig, gaig!», com aquell que vol¬
gués descobrir la Verge i l'Infant. Els sol¬
dats, tot i girar-se, no veieren ningú i mar¬
xaren, però Sant Josep, en un girar d'ulls,
va dir: «Gaig fas, gaig seràs i sempre més
magre estaràs». 1 des d'aquell moment, el
gaig ha estat, efectivament, un ocell molt
magre. En canvi el romaní, en recompensa
pel favor que va fer, té la gràcia de florir en
cada festa assenyalada de la Mare de Déu,
i unes mates tenen flor blanca, com el vestit
que duia l'Infant, i altres les tenen blaves,
com el de la Verge.

La ingenuïtat no minva la senzilla belle¬
sa d'un relat que, relacionant botànica i fes¬
tes de Nadal, s'ha anat contant de pares a
fills.

JOSEP MURIÀ
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Diades populars catalanes

Tal com se celebra en aquestsdies nostres la diada dels Reis
d'Orient, és relativament recent:

arrenca de mitjan segle passat. No caldria
dir que, en el seu origen, el factor dominant
era la puresa, el candor infantil. Els infants
creien de debò que aquella nit del 6 de ge¬
ner passarien els Reis d'Orient, amb els quals
el pessebre els havia familiaritzat, i que els
deixarien les joguines demanades si s'havien
portat bé. Cal dir, però, que actualment la
diada ha adquirit, amb «reis» de carn i os¬
sos a cadascun dels grans magatzems, un ca¬
ràcter singular. Quan abans un infant des¬
cobria que els «reis» eren els pares, sofria
una commoció equivalent a quan s'assaben¬
tava que els nens no venien de París. El cos¬
tum tenia un caràcter marcadament urbà. El
pas dels reis anava indefectiblement unit
amb allò de deixar les sabates al balcó i amb
el son neguitejat de la mainada. Anterior¬
ment —i en alguns indrets a pagès encara
avui— la mainada era obsequiada el dia de
Nadal (el cèlebre i divertit «caga tió»), el dia
de Sant Nicolau, per Santa Llúcia o per San¬
ta Caterina, segons les comarques del nos¬
tre país.

Tornem als Reis d'Orient i al segle pas¬
sat: era perfectament natural que els infants
vulguessin fer la petita trampa d'espiar el mi¬
raculós pas de les majestats orientals. Els pa-

Els Reis

res, a manca d'un argument vàlid, no els
deien clarament que tal cosa no era possi¬
ble, puix que eran conscients de la necessi¬
tat de preservar la màgia de l'espectacular

visita. I havien inventat un subterfugi deli¬
ciós: els deien que els reis només acceptaven
ser vistos per infants que els anaven a rebre
portant canyes verdes com a benvinguda.
¿Cal remarcar que el mes de gener hom no
troba canyes verdes enlloc? En el fons, era
una mecànica idèntica a aquella d'assegurar
a la mainada que els penellons se'ls guari¬
rien amb l'aigua de les pluges del mes de
maig.

En altres indrets, tanmateix, com suc¬
ceeix a Badalona, hom convocava la maina¬
da per anar a rebre els reis o, més exacta¬
ment, atès, com hem dit, que cal que roman¬
guin invisibles, per tal d'indicar-los el camí.
En tals casos, la gent que integra la comiti¬
va duu fanalets, i això és una clara reminis¬
cència d'una antiquíssima significació: les
llumetes representen les ànimes que fan via
cap el cel. I en això hi ha un clar esment a
la Via Láctea, la faixa lluminosa de la qual
constituïda per milions d'estrelles, ho era,
segons üna vellíssima creença, sinó una pro¬
cessó d'ànimes que pujaven al cel. Esmen¬
tem, encara, que en aquesta època, segons
el calendari romà, se celebraven les Satur-
nàlies, una festa en la qual anaven pel camp
llargues corrues de persones, portadores de
llumetes, que simbolitzaven les ànimes.

JOAN SILLERO

nnm

mobí lan
prim, 66

® 384 69 35
badalona

Gran assortit làmpares halògenes

PROJECTES D'INTERIORS, MODELS EN EXCLUSIVA
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Construcciones Badalona, S. A.
Avda. President Companys, 112-116, Entio. 2^ Telf. 389 36 39 - 389 42 36

Construye viviendas y iocaies
de caiidad en:

Calle Alicante (frente autopista) - Galicia
Ruben Dario y Valencia
Promoción, única en Badalona
A 50 mts. de la saiida de la autopista de Mataró
Viviendas todo exteriores. Luz y sol asegurado.
Edificio de 2 ó 3 plantas de altura.
Antena TV. parabólica.
Zona comunitaria de 900 m^.
Calle Margarita Xirgu, trente ai parque de
Can Solel, en el centro de la ciudad
Viviendas de 2-3 y 4 habitaciones.
HAY ATICOS!

Avda. Marqués de Montroig, 72-74:
Pianta baja, dúplex, con 70 mts. de terraza.

CONSULTENOS
Tel. 389 36 39 y 389 42 36

CONBASA
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Nadal, festa de ser-hi

VOSTÈ va fer alguna cosa per néixer?No, veritat? Jo tampoc! Ens hem tro¬
bat existint. És clar, van ser els meus

pares que em van engendrar. Però, en reali¬
tat, la meva existència no la dec només als
meus pares; la dec, també, a tota la història
passada, gràcies precisament que tot va ser
com va ser. Els meus pares es van conèixer
en un autobús. Imagini's que no s'hagués
donat aquesta casualitat d'agafar el mateix
autobús; no s'haurien conegut, ara no exis¬
tiria la nostra família. Van haver d'esperar
per casar-se que acabés la guerra. Si no fos
per la guerra, s'haurien casat abans, haurien
fet l'amor molt abans i tindrien uns altres
fills, no els meus germans ni jo. Depèn d'una
infinitat de factors la meva existència, i, cer¬
tament, íés ho depèn de mi. Jo no vaig fer
res ni pódria haver fet res per existir.

És per això que m'àgrada el Nadal. Per
Nadal celebrem un naixement. Un naixe¬
ment concret i especial. Sabem prou bé que
tots els haixèments són festa; se celebren
tots, tots són una mica «nadal»; quan neix
un nen, moltes persones vénen a felicitar els
pares, de la mateixa manera que ens felici¬
tem el Nadal. Porten regals i vénen a veure
al nen, igual que els mags quan van anar a
veure el nen Jesús.

Nadal és la festa del naixement, i el nai¬
xement és festa de Nadal. Però el nen no fa
res. No va fer res per néixer i no farà res du¬
rant el primer temps de la seva vida. És fes¬
ta pel sol fet que és al mon. Quina festa més
bonica!.

Poques vegades celebrem el fet d'«es-
tar». I, en canvi, quantes vegades donem im¬
portància al «fer». Admirem, felicitem, va¬
lorem, estimen les persones pel que fan, no
perquè estan. Vivim en una societat del
«Fer».

Si no fa per malaltia, per minusvalia, per
atur, per vellesa o per moltes altres possibles
raons, poc et feliciten, poc et valoren; més

aviat, en certes ocasions, et consideren un

problema. Quin error més gran! És evident
que és molt més important «ser-hi» que no
pas «fer». Ja que si no hi ets no pots fer res,
i per ser-hi no ha estat necessari haver fet res.

Nadal és la festa de ser-hi. Espero que
mai no deixarem de celebrar el Nadal. Que

sempre ens sabrem felicitar per haver tingut
la sort de néixer, que sempre ens felicitarem
pel fet de ser al món.

Bon Nadal a tothom!

PAULINE LODDER
de l'Àmbit Maria Corral

OnTSERRflT

Confeccions laborals
per a la indústria • oficines • laboratoris • metal·lúrgiques, etc.

Bussos, caçadores, plaxeres, pantalons. Dates, camises, etc.
Carrer Progrés, 33-33A ¡ compOnSlltS de SeOUretat
Tel. 399 67 57
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NissanTrade gama 90.

Suya, moviendo
un solo dedo.

AUTO BADALONA

«i-
r

i;iW-LL'l NISSAN

Y

GONCESIONARIO OFICIAL

AVDA. ALFONSO XIII. 603 Badalona ^ 387 88 se

Ctra. de Mataró, 10 SAN ADRIAN DE BESOS 3813304
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^MASTERfi45
PONENT, 94 BADALONA

Els desitja

BONES

OFICINAS Y TALLERES
Ponent 94
08912 BADALONA

Tel. 3878412
EXPOSICION Y VENTAS
Avda. Marqués de Monlroig
(esquina Joaquín Ruyra)
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La taula de Nadal,
una tradició

La taula, per Nadal, és per mèrits propis i tradició un element més per afegir a totl'entrellat de la celebració. En aquest cas no s'hi valen massa originalitats. l'escude¬
lla i la carn d'olla són plats originals. El tall pot assumir alguna «innovació» però...

a tall de recordatori, permeteu-nos recollir unes quantes receptes.

Escudella i carn d'olla

Lú. recepta més actualitzada i alhora
completa s'ha de fer a partir dels ingre¬
dients detallats per Luján i Perucho en
l'obra 'La Cocina Española"; 500 grams
de carn de bou o de vedella, mitja galli¬
na, 150 grams de cansalada, 20u grams
d'orella de porc, un peu de porc, 100
grams de carn magra de porc picada (per
a la pilota), 150 grams ae botifarra blan¬
ca, 25u grams ae botifarra negra, un os
de pernil, un os del moll, 250 grams de
cigrons remullats, 200 grams de monge¬

tes seques remullades, 250 grams de pa¬
tates partides en' quatre trossos, una col
mitjaneta, un nap, una pastanaga, un gra
d'all gros, un ou, dues culleraaes soperes
de molla de pa ratllaaa, una cullerada üe
farina, pebre, canyella en pols i julivert.

Poseu Polla al foc amb tres litres d'ai¬
gua, tota la carn i els ossos, la pastanaga
1 el nap. Cal escumar-no contínuament
per tal ae treure la negror de la sang cui¬
ta. Afegiu-hi despres les mongetes i els
cigrons dins unes Dossetes de maila per¬
qué no s'escampin i sigui facil de treu¬
re'ls una vegaaa cuit. Tireu-hi la sal cor¬
responent 1 deixeu-ho bullir a foc lent.

Mentrestant, prepareu la pilota amb la
carn magra, la molla de pa. Pou, l'all, el
julivert, el pebre, la canyella i una part
de la farina. Feu amb tot això una bola
allargada en forma de zepelin. A fi
d'aconseguir que adquireixi consistència
interna, l'heu ae fer saltar diverses vega¬
des aes a'un plat enfarinat, incorporeu-
la al brou quan faci aues hores que bulli,
juntament amb les botifarres, les patates
1 la col. Un cop tot plegat ben cuit, co¬
leu-ho i separeu el brou per fer sopa
d'arròs i fideus o ae galets. Primer se ser¬
veix la sopa i després, en una safata, to¬
ta la carn i les verdures cuites.

Abans, en el 1929, era a
CAN VENTURA jardiner, després,

JARDINERIA VENTURA, S.A.
Ara, més personalitzat

jardineria ventura, s. a; AGREMIAT MEMBRE 1106

AVINGUDA PRESIDENT COMPANYS. 14
TELS 389 44 21 - 389 48 89 - BADALONA

L NO TENIM SUCURSALS
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Fins aquí tenim una síntesi de la re¬

cepta de Lujan í Perucho que admet una
serie de variants. Fer exemple, les quan¬
titats evidentment escasses de carn

d'olia poden ser augmentades d'acord
amb la voracitat dels comensals. La pilo¬
ta resulta més consistent si s'hi barreja
també carn de vedella. Hi ha qui, a més
a més, hi posa pinyons i Fembol·lca amb
una fulla grossa de col. També poden
aixafar una part de les mongetes perquè
ei brou adquireixi un to blanc i una
pastositat que també es pot aconseguir
ategmt morro de porc a les carns. Ln
algunes cases de Girona hi afegeixen una
mica de menta per donar-hi un toc tinal,
amb prou feines perceptible. Una bona
part de la gràcia d'aquest plat la trobem
en la presentació de la carn d'olla: cada
carn, a trossets ha d'estar en una part de
la safata, caaa verdura, caaa llegum, hi
ha qui és partidari de bullir la col a part,
llençar l'aigua i ategir la col al brou quan
aquest ja està pràcticament fet.

No és gens menyspreable conservar
les sobres de la carn d'olla i fer-los donar
uns tombs amb un sofregit de ceba. bl
plat adquireix aleshores un sabor final i
una textura molt diferents.

Hi ha qui serveix també la carn d'olla
acompanyada amb salsa de tomàquet o
amb ceba ratllada amanida amb oli, sal i
vinagre. L'ús de la salsa de tomàquet és
un madrilenyisme copiat del "cocido".

Llagosta a la catalana

Es fan servir dues llagostes de tres
quarts de quilo cadascuna per persona.
Cal treure les potes a les llagostes vives.
Talleu-les a trossos procurant no perdre
el suc que deixen anar, la sang de l'ani¬
mal. Talleu els caps per la meitat. A con¬
tinuació, és imprescindible que els tra¬
gueu els trossos del budell que recorre
tota la llagosta, del cap a la cua. Espol¬
seu els trossos de llagosta amb sal i pe¬
bre i deixeu-los reposar mentre, a part,
feu la salsa següent: piqueu en un mor¬
ter safrà, un all per cada dues persones,
nebre vermell, ametlles, avellanes, juli-

ven, ei letge de les llagostes, la sang,
deu grams de xocolata per persona i una
mica de pa torrat. Diluïu aquesta picada
amb mig litre de brou, preferiblement
de peix. Fregiu en una cassola gran els
trossos de llagosta amb oli bullent. Quan
la carn comenci a fer-se consistent afe¬

giu-hi ceba picada i un ramet d'herbes.
Després, tireu-hi la picada, remeneu-ho
tot ben remanat i aparteu la cassola del
foc. Poseu-la ben tapada dins el torn ca¬
lent i deixeu-la-hi durant un quart
d'hora.

Llagosta amb pollastre
Agafeu unes quantitats similars de

pollastre i llagosta. Talleu el pollastre en
vuit o deu trossos, saieu-los, poseu-hi pe¬
bre i canyella i sofregiu-los juntament
amb els propis fetges en una cassola de
terra. Fareu servir llard i oH a pats iguals
Quan el pollastre hagi agatat color, ti-
reu-hi ceba picada i un ramat d'herbes.

Quan la ceba es comenci a rossejar, ate-
giu-hi tomàquet ratllat (un per persona)
i, quan, comenci a espessir-se, un got de
vi blanc i una copeta d'aiguardent. Es¬
polseu-ho amb farina, deixeu que faci
xup-xup una mica i tireu-hi el brou sufi¬
cient perquè el pollastre quedi cobert i
es pugui coure sense agafar-se. a mitja
cocció, hi tirareu la llagosta a trossos i
prèviament saltejada amb oli. Heu de
deixar a part la sang i el fetge de la lla¬
gosta. Piqueu en un morter safrà, alls,
ametlles, avellanes, el fetge fregit del po¬
llastre 1 de la llagosta, deu grams de xo¬
colata per persona, la sang de la llagosta.
Aquesta pasta finíssima l'heu d'abocar a
la cassola on s'estan fent el pollastre i la
llagosta. Ja només queda rectificar la sal
i el pebre i treure el ramet d herbes
abans de servir el plat.

Nota: Aquestes dues receptes són reco¬
llides literalment del llibre "L'art del
menjar a Catalunya", de M. vAZQUEz
MONTALBAn (Edicions 62)

PASTISSERIA
CONFITERIA

BÜIVIBONERIA
XARCUTERIA

Sagunt, 65 - Guifré, 174 - s 387 24 99

Desitgem a tothom unes molt dolces I Felices Festes!
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F0IÍCGS FÍGStOS les desea

Bruch,116
08009 Barcelona

Tel.; (93) 258 83 00
Fax: (93)207 33 17
Télex: 97 249 MNS

SPONSOR OFICIAL DEL
FÚTBOUBASE Y DE LA
SECCION DE ATLETISMO
DEL C.F. BADALONA
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L'estrella
Milers d'estrelles poblaven el cel;
corria una d'elles, tot fent-ne d'estel.

Conduïa pel paisatge als Tres Reis d'Orient
per anar a rendir tiomenatge al Diví Naixent.

També la seguien pastors i rabadà,
que al ras dormien quan l'àngel els despertà.

I tots arribats al Portal de Betlem,
queden meravellats al veure el Déu Nen.

Tan tendre i bonic... (dormia l'Infant),
que causa neguit al Ros, Negre i Blanc.

Amb encens, mirra i or el volen adorar.
I també amb tot l'amor del seu cor humà.

Ploren Sant Josep i la Verge Maria,
i el bon Jesuset (si estigués despert),
també ploraria.

Emotiva escena, digna de Rafel.
L'estrella ja no corria; no feia d'estel.
Estava sobre l'Establia, fixa, allà dalt del cel.

JOAN SOLER I PETIT

El venedor de neules

En CARMEL era un neuler que veniaunes neules que eren una delícia, i al¬
tres galindaines, en aquells dies de la

meva infantesa. Era pobre, més no infeliç.
Ell es sentia ditxós venent neules i llamina¬
dures als infants i veient-los jugar i empaitar-
se pel parc municipal. També li plaïa seguir
amb la mirada el vol acompassat, assosse¬

gat i tranquil dels coloms del parc. Els dies
de pluja es soplujava darrera els vidres d'un
cafè que estava al xamfrà. Però els dies as-
.solellats, i sobretot els dijous, que era el dia
que els infants no anaven a escola, hauria
faltat quelcom en el parc sense la presència
d'en Carmel.

Era una persona d'una dolcesa i apaci-
bilitat incomparables. De vegades, empor¬
tat pels seus pensaments, semblava que s'ab¬
sentés, i per més que li parlés ni l'oïa. Hi
estigué molts anys. Quan es va morir, ja bas¬
tant ancià, i amb la seva bufandeta grisa a
l'hivern, ens vàrem adonar, tant els petits
com els que ja no ho érem tant, que quel¬
com havia quedat en el parc, borrós, incon-
cret, després de la seva definitiva absència,
de la presència d'en Carmel.

Vea las ijltimas novedades
en aparatos sanitarios, bañera,
complementos griferías y
en la nueva ex'posicíón

de Carretera Santa Coloma, 10

Roca lo tiene todo en baños
y nosotros tenemos todo lo de Roca.

Alberch
TODO EN BAÑOS

Cría. Santa Coloma, 10 387 19 48
Plaza Pop Ventura, 22 387 25 97

BADALONA

joan sans
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HASTAMAX) lEL90
SIN MjARCUOTAS

EL RESTO DEL FAÑO.
MAS UNACUOTA EN JULIO DE 41555Pts. f

Ahora sí que no tienes disculpa para no comprarte un
Renault 5. Ahora te lo puedes comprar sin pagar cuotas
los cinco primeros meses y luego, por 5.555 pts.
mensuales durante el resto del primer año con una cuota
de 47.555 pts. en Julio, financiándolo a 4 años.

Además te damos 40.000 pts. (como mínimo)
por tu viejo coche y te ahorras 135.000 pts. de intereses.
Ahorro total: 175.(X)0 pts.

Ven a un punto de venta Renault M'JlJlJiL·tlití'W
o llama al Sr. Financiación. gi i lirffff#

RENAULT 5

Su Renoult con Renault Financiación
Oferta válida en Península y Baleares hasta final de mes para vehículos en stock, en operaciones de Financiación a 2, > ó 4 años.
No acumulable a ninguna otra oferta promocional.

VEN A VERLO A:

JAIME PONS, S.A. Avifiguda Marquès de Montroiq. Ill
Badalona

Tels. 387 64 16 - 387 64 66
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METEOR

Tant sí plou com sí neva.
1,2, í 3 així de fàcíí és amb

íes columnes de rentat Míele,
la roba seca I a punt

.de planxar o bé de posar-se

DELBLANCH £L£CTRODOm£STICS

C/. Guifré, 167 - BADALONA
Teléf. 383 62 00

C/. Palau 14-16 - MATARÓ
Teléf. 755 12 42

REVISTA DE BADALONA 19 i 22-12-89 EXTRA DE NADAL 1989 93

Rentadora+Assecadora
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El joc í les joguines

PER A MOLTS ADULTS, el joc esde¬vé una activitat secundària, una for¬
ma d'evadir-se de la rutina quotidia¬

na. En canvi, per al nen, el joc és tan im¬
prescindible com ho és menjar o dormir.

A través del joc, el nen aprèn un seguit
de moviments, actes i comportaments neces¬
saris per al seu desenvolupament físic, so¬
cial, Intel.lectual i emocional, que facilita¬
ran, més endavant, la seva integració al món
dels adults.

El joc ocupa un lloc essencial en la vida
del nens. Es també el seu principal mitjà
d'expressió: jugant, aprèn a estimar, a en¬
tendre's amb els altres nens, a determinar les
regles del joc i a acceptar les dels seus
companys.

Una de les maneres que el nen té de co¬
nèixer i d'apropar-se al món, és jugant. El
joc és un mitjà per a adquirir experiència,
i la joguina hauria d'estimular o ajudar a
l'assoliment d'aquesta experiència. La jogui¬
na ben dissenyada és la que propicia el joc,
la que suggereix als infants moltes i diver¬
ses utilitzacions. Ja hem dit que el joc ocu¬

pa un lloc molt important en el desenvolu¬
pament de la personalitat del nen. Per tant,
és necessari dedicar una bona part del temps
a aquesta activitat.

El joc es caracteritza pel fet de ser una
ocupació, una activitat per ella mateixa. Du¬
rant la infantesa forma part de la seva con¬
ducta i pot esdevenir la brúixola que ens per¬
metrà adonar-nos del seu estat psicològic. El
fet que un nen no jugui pot indicar-nos que
li passa alguna cosa.

Tot allò que al nen no li és possible en
la realitat, ho assoleix en el joc: determina
quan ha d'anar a dormir la nina, vola, va
a la lluna... sol o bé amb altres nens i nenes
construeix un món d'acord amb les seves ne¬

cessitats. Quan ens enfadem amb ells, ho
traslladen després a les joguines, a les nines.

etc., a través de les quals alleugen la seva an¬
goixa: «Osset dolent, que t'has portat ma¬
lament». 1 contesta, fent d'osset: «Sí, però
no ho faré més». El joc, doncs, possibilita
que el nen pugui expressar les seves pors, els
seus conflictes i les seves ànsies. I és així com
diu al seu cavallet: «Tu tens por, jo no».
També permet la identificació amb el món
dels adults. Així diu a la nina: «Diumenge
els pares et portaran al zoològic». Tot això
comporta, també, un desenvolupament del
llenguatge.

El joc, doncs, és imprescindible, la qual
cosa no significa que necessitin joguines so¬
fisticades i cares. Al comprar una joguina
hem de tenir en compte l'edat i el grau de
maduresa del nen, que no tingui tecnicismes

exagerats, que siguin muntables i desmun¬
tables fàcilment i que siguin sòlides i dura¬
dores. Hem de pensar que la joguina és i ha
de ser quelcom més que un caprici passatger.

Per acabar, recalcar la conveniència que
els pares juguin de tant en tant amb els seus
fills, perquè això els permetrà d'incorporar-
los a la seva manera de pensar i d'actuar i
facilitarà al mateix temps el coneixement
mutu.

MARINA CORNELLÀ MORERA
Psicòleg

MERGE PLANAS GIRALT

Pedagogs
MARIA ROSA VAZQUE2

Pedagogs

'.L
A' :u

Projectes i pressupostos per personal
qualificat, a domicili, sense compromís.

Cortines convencionals, venecianes, plegabies,
tapisseries, etc.

Coordinades amb cobrellits, edredons
i nòrdiques

Avda. Martí Pujol, 101 - Telèfon 389 21 24
08912 BADALONA
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Miguel 2
Templo, 1

Francesc Layret,123

Miguel 3
Mar, 87 .

AUTOMATICOS
BALLESTEROS

E.O. 584

Y SALON RECREATIVO
CALLE DEL MAR

M/ces * *
O ^ if ftestas
O i Sí desea las mejores máquinas

y el mejor servicio, llámenos!!
Somos muy rentables

MIguell
1^ Can Llagosta, 7-13

(Galerías Victoria) Mar, 55 - Tel. 384 04 82

i
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MAQUINARIA CONFECCION
BADALONA, S.A.

Francesc Layret, 175 Teíéf. 389 43 05

bíoQier.

/

TODO PARA LA CONFECCIÓN

brother.
BADALONA

En 36 meses SIN ENTRADA
Oferta en hilos

¡¡SERVICIO TÉCNICO PROPIOl!

le
lili ////

Els desitja un BON NADAL i
millor ANY NOU .
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CITROÉN COMIENZA UNA NUEVA DECADA
CON 3 OFERTAS GENIALES.

Usted elige:
1 Hasta Í7SJ000Pescas
de ahorrar

2 Hasta SOíOOO Poetas
de sobretasadón»

3. Su Citroen al \I%1[ím).
EJEMPLO 1. CAPITAL FINANCIADO DE 1.000.000 PIAS.

Capital financiado.
CO pagos de
18 pagos de
Ahorro Intereses _

TAEÏÏoma en cuenta el ahorro ofertado)
Precio total financiado

1.000.000 Ras.
31.584 Ras.
24.559 Ras.

126.450 Ras.
19,90%

1.389.582 Ras.
Además le damos 50.000 pesetas de sobretasadón.

EJEMPLO 2. CAPITAL FINANCIADO DE 1.000.000 PTAS.

Capital finanriarln 1.000.000 Ptas.

12 pagns rip 88.142 Ras.

Pagn total finanriadn 1.057.704 Ras.

TAE (Toma en cuenta el ahorro ofertado) _ 11%.

Citroen le hace la mejory más completa oferta del año.
Empiece el 90 con su nuevo Citroen. Elija la fórmula
que más le convenga: una tasa anual efectiva de sólo el 11%
durante 12 meses; sobretasadón de su coche usado
hasta 80.000 pesetas más de su valor; hasta 175.000 pe¬
setas de ahorro al comprar su nuevo Citroen. En el
ejemplo 1, le damos 50.000 pesetas de sobretasadón y
además, 126.450 pesetas de ahorro de Intereses.
Es decir, 176.450 pesetas que le servirán
de ahorro en su nuevo Citroen.

Tres fórmulas que le permiten estrenar un Citroen con
toda comodidad.

Beneficíese dé la oferta más completa, aproveche una
oferta genial, con posibilidad de financiar su coche hasta
4 años.

Sólo hasta fin de mes.

A GARAGE ELOY BADALONA, S.A. - Francesc Macià, 53-55-Teléfono ass 13 12
OFERTA VALIDA PARA LA GAMA AX. BX E INDUSTRIALES EN STOCK EN PENINSUU Y BALEARES CON LAS NORMAS ACTUALES DE FINANCIACION Y PARA OPERACIONES APROBADAS POR UNA ENTIDAD DE FINANCIACION. NO ACUMULARLE A OTRAS OFERTAS PROMOCIONALES,
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Un Nadal més...

JA TENIM NADAL A SOBRE, i Déuvulgui que no ens esclafi. 1 ho expresso
d'aquesta manera tan gràfica perquè si

qualsevol pretén esquivar la «càrrega» quue
per alguns significa aquesta festa, pot fer-
ho tranquil·lament, ja que per això i d'al¬
tres coses més gaudim de llibertat per fer allò
que ens passi per la barretina, tant si moles¬
tem com si no. Però, com que no escric amb
la idea de molestar ningú, convé q^ue, ara que
ve Nadal, tothom estigui i visqui content i
satisfet.

Em proposo demostrar, no sé si podrà
ser, que potser no cal esperar Nadal amb
tanta il·lusió per celebrar-lo com mereix, ja
que, per molts, cada dia de l'any és Nadal.

Abans esperàvem aquesta diada per mol¬
tes raons, que potser no cal explicar, perquè
alguns no ho entendran o no voldran
entendre-ho. Però una de les raons, i no par¬
lo de les altres, per la qual somniàvem amb
Nadal era per la doble mesada que gaudíem
els que treballàvem i que ens permetia tapar
algun forat, fer alguna compra necessària i
posar quelcom d'extraordinari a la taula.

Avui no cal esperar cap festa per poder
comprar tot allò que es necessita, o que no
es necessita, sobretot les peces de roba més

, strafolàries, amb una etiqueta ben grossa
(propaganda gratuïta) de la casa o de l'eixerit
que l'ha inventada; tothom s'ho posa sense
esbrinar si el cost és adequat a la peça que
han adquirit. Es igual: és moda i cal lluir-
ho encara que no faci bonic.

Pel que fa al ram de l'alimentació, per
car rque sigui, no aporta cap problema a cer¬
ta majoria, no a l'absoluta; són molts els que
van ben farts i són moltes més les que, po¬
dent cuinar a casa, que ja sabem que surt
a més bon preu, ho compren tot preparat,
i Déu sap com, més dolent, més sofisticat i
més car. Els bars de les places i mercats, i
que per molts anys, es guanyen bé la vida
gràcies a la Santa Mandra, fan l'agost tot
l'any i guanyen els «cuartos» a grapats, pre¬
parant esmorzars, begudes, cafès, copes, ta¬
bac i, per postres, la maquineta escura¬

butxaques.
Per què esperar Nadal amb il·lusió, quan

diàriament es juguen milers de milions en to¬
ta classe de jocs d'atzar, com són rifes, tra¬
vesses, «bingos», etc...?

Fa la sensació que tothom és ric i que tot¬
hom va fart, ja que els contenidors de dei¬
xalles estan plens de menjars, de fruita i de

pans que no han estat ni encetats... 1 això
no té perdó.

Tots aquests que malgasten desmesura¬
dament no s'han adonat encara que són
molts també els que veuen apropar-se Na¬
dal (i els altres dies) i es troben mancats de
les coses més imprescindibles per a viure una
mica dignament. En aquests, però, ningú no
hi pensa, encara que hi ha institucions que
se'n preocupen, gràcies a Déu, i queden afò¬
nics predicant en el desert del cor els homes
i de les dones que, enderiats pel «bote» de
les rifes que augmenten els milions per man¬
ca d'encertants, romanen amb uns taps a les
orelles, que no hi ha otorrinolaringóleg que
els destapi l'audició dels bons sentiments. Els
ideals s'han vist escarnits i rifats; allò de la
igualtat són escarafalls de miserable; el que
convé és ser ric i tenir poder... i, per damunt
de tot, poder fer el «merda».

Una altra plaga que ens ha caigut a so¬
bre és el «djo ja estic bé». Aquesta sentèn¬
cia s'ha desfermat despóticament; hi ha gent
que s'atura a xerrar per les voreres i no trac¬
tis de fer valer el teu dret de seguir el teu ca¬
mí, perquè et miren malament, com si els es-
torbessis. Les bicicletes també han envaït les

voreres, i les motos se serveixen dels passeigs

RESOLUTIVO REGIÜIVl

ANTILITÍASICO
Producto puramente vegetal, Indicado para todas las
manifestaciones del «Mal de piedra» (Riñon, hígado,

vejiga, etc.).

DEPURATIVO
Ácido úrico, toxinas de la sangre, colesteroles, etc.

CONSULTE A SU FARMACEUTICO HABITUAL

Elaborado por LABORATORIO MIQUEL Y GARRIGA, S.A.
c/. San Pedro, 33 - BADALONA
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per a fer giragonses i escàndol pels carrers
sense respectar res, ni els que van a peu, ni
les nits, negánt el respecte que deuen als que
dormen i s'han de presentar l'endemà al seu
lloc de treball.

I ara ve a tomb una pregunta: ¿Quants
n'hi ha que cobren el subsidi d'atur i treba¬
llen, no d'amagat, sinó descaradament?
¿Com és que en aquestesúltimes campanyes
electorals cap propagandista no n'ha dit pa¬
raula? I els que gaudeixen de «llarga malal¬
tia» senes estar malalts, quin dia es decidi¬
ran a demanar l'alta, ja que es passen una
vida magnífica que dediquen a altres esfor¬
ços i platxèries?

No cregui ningú que jo tigui obsessió per
aquests individus que infesten la nostra so¬

cietat; ja sé que són els menys. Però...
Ells, viuen bé, í no els preocupa res més

que el seu benestar. Per ells Nadal és un dia
més, i si l'arriben a celebrar —que ho dub¬
to, car per ells cada dia és festa—, pensa¬
ran en tot menys en el significat o en la «cà¬
rrega» que porta aquesta celebració.

* * *

Nadal, naixement, nova vida, can¬vi de costums, propòsits dignes, pros¬
peritat conquerida amb decència i,

sobretot, bons sentiments i emotivitat sin¬
cera, i una forta dosi d'altruisme.

Per això celebrem la vinguda de Crist al
món, tot un Home en forma d'Infant. Un
Home que predicà una nova doctrina

d'amor i depau, neta de particulars idealis¬
mes, denunciant els poderosos i els llimacs
que esperen les engrunes.

Per això sofrí una mort afrontosa.
Per això vingué al món aquell fred Na¬

dal, a Betlem, enmig de la més esgarrifosa
misèria, perquè els altres Nadals que vin¬
guessin, els homes, i sobretot els infants, no
patissin ni fam ni fred.

Perquè els que avui, per tot el món opu¬
lent, llencen els diners sadollant els plaers en
tots els seus sentits, recordin (si és que en¬
cara celebren Nadal) que no és lícit aquell
«jo ja estic bé», desoint el clam dels desval¬
guts que gemeguen i que a contracor van

refredant-se comprovant com, quan convé,
no és compleix res del que es promet.

I no només se'ls refreda el cos, sinó l'àni¬
ma, i encara els hi guspir^ un petit llumet
que els infon una mica d'e&perança, que
il.lumini la consciència dels que, inconscient¬
ment, gaudiran d'una bona taula.

Per aquests el 25 de desembre és un dia
més a l'any. Pels que no pensen com ells,
prescindint del «jo ja estic bé», pels que
viuen, practiquen i combreguen en la seva
fe i tradició, per aquests, és Nadal!

JOAQUIM GRIFOL I PUIG

VEDRUNA BARRIGA BLANCH
Agent Lliure d'Assegurances

Tel. 384 06 05
Carrer de la Mercè, 23, 1r. 2a.

HOBYS
Mar, 29 - BADALONA

COLECCIONES PROPIAS
DISEÑOS FEMENINOS
PRECIOS... DIRECTOS

LE ESPERAMOS!
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UCalefacció
també caduca.

sUUa
GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament D'Indústria i Energia

Les instal·lacions de calefacció, tant
domèstiques com industrials, també caduquen.

Encara que aparentment segueixin
funcionant, poden estar consumint un excés
d'energia o, el que és pitjor, poden estar produint
un alt nivell de contaminació a l'atmosfera.

Per això, no espereu que la vostra calefacció
s'espatlli per fer-la revisar. Perquè, sense saber-
ho, potser ja fa temps que va caducar.

El Departament d'Indústria i Energia de la
Generalitf us recomana que feu una correcta
utilització i conservació de les vostres
instal·lacions de calefacció, tot fent-les revisar

periòdicament segons la reglamentació vigent.
També us recorda que determinades

instal·lacions industrials, siguin o no de
calefacció, s'han de sotmetre cada 2, 3 o 5 anys
a una verificació oficial dels seus emissors de
contaminació, per part d'una Entitat d'Inspecció
i Control concessionària de la Generalitat.

Per la vostra pròpia seguretat. Per la
seguretat de tots. Perquè, malauradament,
tot caduca.

\ Institut Català
f d'Inspecció^—11^ i Control Tècnic

ECA. ENTITAT
COL LABORADQRA DE
l ADMINISTRACIÓ. S A

Reviseu les vostres instal·lacions

V 900333000
Si teniu dubtes,

truqueu-nos
i us informarem.

No us costarà res!
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comencem rebaixes
per a tu boutique
canonge boronera, 97
teléf. 384 17 38

nens i nenes

jesús, 8
teléf. 384 20 93

áncci
PE^^UOU =?3

Doctor Robert, 73
Telèfon 399 87 02
08915 BADALONA

El dia 18 inauguramos el nuevo salón en
Rambla de San Juan, 633 (Lloreda) - ^ 397 06 07

Hi HA COTXES QUE
SÓN UNA GANGA

A les pagines d'Ofertes
• i Demandes de

Oe (3/40/1LON/4

n'hi pot trobar que estan molt bé
de preu i en bones condicions. I

és que la secció d'Oíertes i
Demandes porta excel·lents

oportunitats, i vostè hi pot trobar
allò que busca

1

V Mnrlnk py

Guifré, 128
•s 383 48 08

Models exclusius en;

VESTITS • JAQUETES • BOSSES DE MÀ
TOTS ESTILS • COMPLEMENTS

Distribuïdors per
CATALUNYA - MAUiilD • VALÈNCIA

BALEARS i PAÍS BASC

CI\ShCCI^
<K>

Complement en Pell
Importació d'Itàlia
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^ L/

3tar^'^
C/ Museu, 6, Ir. - Tels, 384 42 15 / 384 45 53

08911 Badalona^

UN LLOC
ON PODBÀS
MILLOBAB
LAIEVA
IHAI6E

Siguis Home o Dona, què és
el que vols?

PERDRE QUILOS?
ELIMINAR CEL·LULmS?
DEIXAR DE FUMAR?
RELAXAR-TE?
CANVIAR DE «LOQK»?
SEMBLAR MÉS JOVE?...

IRIA
Perquè —en cada cas— amb nosaltres
tenim el professional que farà de tu
el que necessitis.

StarEstudios
Té per a tu el
primer sol d'alta
pressió a
Badalona

Fer a tu FEM tractaments
de:

« GIMNÀSTICA PASSIVA
« GIMNÀSTICA CORRECTIVA
^ SOL ALTA PRESSIÓ
- SAUNA
« DIETÈTICA
^ ACUPUNTURA
' MASSATGES
• FLACCIDESA
í CEL-ULITIS

FACIALS
=• LIFTING
^ CONSULTA MÈDIC/"

Si vols'lluir un «moreno» per aquest fi d'any,
truca'ns. Amb quatre sessions tindràs

el millor bronzejat

Anirem informant els nostres clients dels nous tractaments i avantatges
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o ei que fos necessari. Quan es féu el
cremallera, tot el material de construc¬
ció, així com els compressors i einam, ei
transportaren els soferts animals.

Amb matxo pujava cada quinzena el
pagador de la companyia constructora.
Ln realitat bona part del camí el feia a
peu 1 equipat, també amb bandes i boies
ferrades. El matxo duia ei saquet dels di¬
ners 1 completava la comitiva una parella
de la Guàrdia Civil. També hi havia vist
pujar aigun enginyer, encara que més
aviat hi carregaven els instruments més
pesanis. Els lleugers els duien alguns tre¬
balladors que els acompanyaven i ajuda¬
ven, contents de no haver de fer anar el
pic i ia pala aquell dia. Amb matxo hi va
arribar un dia l'apòstol dels Exercicis
Parroquials, el pare Vailet; amb matxo
hi havia vist arribar el bisbe de la Seu,
doctor Guitart, qui, per cert, també hi
havia trescat amb esquís... sense arre-
mangar-se la sotana, com solia fer ei ca¬

pellà custodi, mossèn Ventura Carreras.

Fet i fet, l'esquí és l'únic "vehicle"
que subsisteix.

ESTEVE BUSQUETS I MOLAS

s'hi havia d'anar a peu o en matxo te¬
níeu temps per embadalir-vos tant com
volguéssiu amb el pretext de reposar de
tant en tant.

Per ia gent de muntanya, anar-hi a
peu no tema massa problemes. Ja hi es¬
taven avesats i no els calia equipar-se
com els excursionistes i gent de ciutat.
Aleshores, els excursionistes solien dur
espardenyes de caçador, és a dir, unes
espardenyes en forma de bota, que co¬
brien el peu i part de la cama. Eren
d'una tela forta i es cloíen o s'ajustaven
amb cordons. També s'estilaven les saba¬
tes ferrades. Si bé en dèiem sabates, en
realitat eren botes, generalment de pell
girada al revés. Encara trigarien anys en
arribar les '"xiruques" que, per cert, han
tingut una vida efímera. En qualsevol
dels dos casos, solien usar-se bandes, me¬
na de benes que s'enrotllaven a les ca¬
mes fins a sota genoll i les comprimien.

Hi havia penitents que feien algun
tros de camí —molts des de la Creu d'en
Riba tins al santuari— descalços. Jo no
n'havia vist mai cap que hi pugés tot el
camí, però deien que s'havien donat ca¬
sos de què sí.

La gent gran hi anava amb matxo. A
Ribes i a Queralbs hi havia traginers que
en llogaven i solien fer bromes amb la
gent poc avesada que hi muntava. Les
dones, sobretot. N'hi havia que, per por
de caure, feien algun tros perillós, a peu.
Els traginers i algun viatger dels que ana-
veij caminant s'agafaven a la cua i els
matxos —o mules— els estiraven. Diria
que resignadament.

Núria en el record

Anar a Núria, avui, és molt còmode.
El cremallera us hi puja en un tres i no
res. Podeu gaudir del paisatge però sense
entretenir-vos-hi massa. En canvi quan

Els matxos constituïen el mitjà de
transport normal i únic pel que ta a les
provisions de queviures, materials d'obra

ACADEMIA DE PELUQUERIA
I ESTÈTICA BADALDNA ^

^ Homologada por el Ministerio de jg
iv Educación y Ciencia 5

Francesc Macià, 30 - BADALONA J>
^ 388 52 01 ^

MATRICULA ABIERTA PARA PRÓXIMO CURSO; ' $
ABRIL Y OCTUBRE 1990 - 1991 ¿

•51
cuci academia de peluqueria ^

Vergara, 10 pral. 1' - b 302 51 19 - BARCELONA

• Làmpares" GARCIA TEIXIDÓ
• Forja

Ribas i Perdigó. 24 Festes de Nadal
Telf. 389 04 13 '
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Les contradiccions humanes

Es CURIÓS D'OBSERVAR com elsinteressos econòmics particulars són
capaços de malmetre cotes de lliber¬

tat aconseguides a base de molta lluita, de
molt sofriment, de molt esforç col·lectiu.
Aconseguir la jornada laboral de vuit hores
va costar moltes vides humanes, molts dies
de privació de llibertat a molts obrers, mol¬
la repressió, i després... hem inventat les ho¬
res extres.

Aconseguir les vacances pagades va ser
el resultat de moltes hores de vagues, d'aco¬
miadaments laborals, de molt esforç solidari
defs-treballadors, i després... fem el joc a
l'empresa: si ens pagueu, per vacances
treballem.

És cert que cada benefici en el camp la¬
boral ha repercutit en positiu en tot el món
obrer i que la renúncia a algun d'aquests be¬
neficis é.s una determinació personal; peró

¡SC
Informática Santa Coloma, SA

ESCOLA D INFORMATICA

•Programació
•Aplicacions d'oflcIna
•Comptabilitat
•Mecanografia

ORDINADOR PC EPSON

DISC DUR 20 MG

150.000 ptas + IVA ó 6.406 pts./mes
j Avgda. Alfons XIII, 551 Ent. S.®""

Tel. 388 10 58/388 13 58

BADALONA

Sant Ramón, 9,1.®*"
Tel. 386 83 66

SANTA COLOMA DE GRAMENET

¿Proyecta ud. una casa nuava?
¿Quiere renovar su casa con las condiciones de

habitabilidad actual?
PONGA VENTANAS DE P.V.C.

PERFECCIÓN EN VENTANAS
GARANTÍA POR 10 AÑOS

•Son resistentes a la intemperie y decoloración
•Libres de todo mantenimiento
•No hay que pintar nunca más
•Protección total contra el trio y calor
•El aislamiento acústico es tan bueno,
que el ruido normal de la calle no se oye.

MADER BRIK. S.A.

Vea nuestra exposición:
MADER BRIK, S.A.

Avda. Sant Ignasi de Loiola, 82-84
Tels. 399 52 57 - 383 85 59 - BADALONA

no per aixó aquesta deixa de ser una de les
moltes eontradiccions de l'home de tots els
temps. Pensem que és força cert alló que
l'home és l'únic animal que ensopega dues
vegades en la mateixa pedra. L'experiència
pròpia i de la història no serveix per a res,
l'home perd la memòria massa de pressa. Es
una llàstima.

Quan es reclamaven «Vacances pagades»
hi era p^resent la nece.ssitat de descans. El
món industrial era feixuc, les condicions am¬
bientals de les fàbriques provocaven cansa¬
ment, el ritme de vida imposat pels torns,
pels horaris laborals (moltes vegades irracio¬
nals) provocava situacions generalitzades de
viure només per treballar, i calia destinar,
si més no, uns dies a l'any per viure, per
menjar amb la família, per dormir fins que
el cor digui prou, etc. Reposar. 1 reposar po¬
dia ser canviar d'ambient i anar-se'n al po¬
ble, o podia ser sortir a fer un volt de Ram¬
bla i mirar aparadors, o podia ser quedar-
se a casa i llegir, escoltar la ràdio o simple¬
ment contemplar els veïns des del balcó, o
fer petar la xerrada tot treient una cadira al
carrer.

Peró, vulguis o no, els interessos econò¬
mics d'una societat competitiva creen neces¬
sitats i ens fan creure que aquestes necessi¬
tats són un dret. El món obrer retreia al bur¬
gès de començament de segle el fet de tenir
una torreta a Sitges, al Maresn. o a Tona;
peró ara l'obrer ha de treballar per vacan¬
ces perquè un cop cada dos, tres o quatre
anys pugui anar de vacances a Tunicia o al
.lapo. Altres vegades ha de treballar per va¬
cances perquè ha de mantenir el cotxe o peí-
poder canviar-se el televisor. Hem arribat a

mostrar-nos perplexos quan .sentim afirmar
que no es té cotxe perquè encara hi ha auto¬
busos o perquè fa cent cinquanta anys que
es va inventar el tren i és un estri que encara
funciona. Reclamem un transport públic de¬
cent i eficaç, peró nosaltres utilitzem el nos¬
tre transport particular. Novament l'home
es contradiu. Reclamem avantatges per a tot¬
hom, peró a l'hora de la veritat ens decidim
per la resposta individual, particular i
privada.

Hi ha múltiples i molt variats exemples
on l'home es mostra contradictori, no fa el
que diu, sense que aixó vulgui dir que no si-

■

gui sincer.
En el camp de la marginac ó es passa per

paràmetres molt .semblants. Parlem de la in¬
tegració del disminuït a l'Escola, i sempre
hi estem d'acord, amb la condició que no si¬
gui a l'escola dels nostres fills. Si parlem
d'erradicar el barraquisme, ho trobem per¬
fecte mentre el barraquisme no vingui a viure
al nostre barri. Si es tracta del respecte al
•vell, fantàstic mentre aquest vell estigui sà
i raoni; en el moment que repapieja fa
nosa...

De fet, l'equilibri és la situació més difí¬
cil d'aconseguir d'una manera estable. L'ho¬
me. i la dona també, es mantenen sempre en
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els extrems de la llei del pèndul, i per això
es contradiu.

Parlem de la Pau però responem amb
agressió les trepitjades del metro. En una
conversa amb els amics som coherents, equà-
nims, raonables... però si un fill nostre sus¬

pèn és culpa del mestre i del sistema educa¬
tiu, o del que sigui. Si el mestre no aconse¬

gueix engrescar els seus alumnes en la ma¬
teria que imparteix, sempre és culpa dels pa¬
res que no se'n cuiden prou o de l'alumne
que és un gandul. El terme mig no existeix,
en cap moment no pensem que pot ser una
mica de tot.

En el món del treball passa el mateix,
l'amo sempre ens explota encara que mol¬
tes vegades la responsabilitat professional
brilla per la seva absència. Com a operaris
exigim de l'empresa estris de seguretat
(guants, ulleres, mascaretes, etc.) i després
no les utilitzem.

Som capaços de dir i repetir que és esga¬
rrifosa la quantitat d'accidents de circulació
que es produeixen a les nostres carreteres,
i sempre trobem uns culpables (primer els jo¬
ves, aquests són els culpables de tot, després
el mal estat del terra, les corbes, la poca sen¬
yalització i fins i tot els arbres), mai nq ho
atribuïm a la nostra imprudència.

Si volguéssim fer un repàs exhaustiu de
totes les accions i actituds contradictòries,
no acabaríem mai. La contradicció deu ser

connatural a l'ésser humà i només la podrem
compensar amb sentit comú (que, com és sa¬
but, és el menys comú de tots els sentits) i
estant sempre a l'aguait per tal que siguin
les nostres lliures responsabilitats i decisions
les que marquin les nostres vides amb el mí¬
nim de contradiccions possible. El que pen¬
sem i exposem obertament als altres ha d'es¬
ta en concordància amb el que fem en la vi¬
da de cada dia.

Això és difícil, però no impossible, so¬
bretot en un món on interessos molt diver¬
sos i allunyats ens fan veure garses per
perdius.

La vida quotidiana està feta de minús¬
cules activitats fruit de reflexos condicionats
assumits de mica en mica, d'una manera gai¬
rebé imperceptible. Ahir és igual que avui
i molt poc diferent de demà, però immen¬
sament distint de l'any vinent. La vida de ca¬
da dia és monòtona i no ens adonem ni de
que ens contradiem. Cal estar constantment
vigilant per les decisions petites, però molt
més per les grans. Les vacances o el treball
han de ser conseqüència d'allò que som i
amb allò que volem seu. Els nostres interes¬
sos personals i particulars, individuals i fa¬
miliars, han d'estar d'acord amb allò que
prediquem al carrer, que reivindiquem a la
feina i que és molt millor per als altres.
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¡LE SUGIERE QUE PRUEBE!
LO MAS EFICAZ PARA ESTAR EN FORMA Y
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MESA STRETCH
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centímetros de más y
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Itineraris intermitents

C U L L E R A - (I)

El meu amic JOAN FRIAS, quemés d'una vegada ja m'ha carretejat
com un paquet per rutes gironines, ara

m'ha dut més enllà: per terres valencianes.
En Joan és un bon vivant, i si bé guarda la
norma —la diètica— no fa escarafalls, i, si
convé, perquè un dia és un dia, també la
transgi leix, encara que sigui per allò que
les exigències del guió (gastronòmic) ho
aconsellen o ho requereixen. Amb gent així
es pot anar pertot.

Potser la causa que en aquesta ocasió
sortissim més enllà del Principat es deu a la
circumstància que, havent estrenat un cot¬
xe més caminador que l'automòbil que an¬
teriorment menava, l'hagi impel.lit a
esbravar-lo tot allunyant-lo de les comarques
habituals. Aquesta pot ser una causa; l'al-
tra, la meva reiterativa i persistent cançó de
l'enfadós en dir-li que en cert xiringuito de
Cullera s'hi elaborava la millor paella del
món. I que consti que no me'n desdic.

EI viatge

Ales nou del matí en punt, talcom havíem quedat, el cotxe és a peu
de porta i eixim de casa iniciant una

ruta certament insòlita per anar a València,
ja que anem a esmorzar a Alella. Com po¬
deu observar, l'itinerari inicial resulta d'allò
més surrealista.

Després fem camí, eludint el pas per Bar¬
celona, vers l'autopista que ens menarà fins
a València. Aquesta ruta, si bé és ràpida i
còmoda, presenta a la vegada un grau de
monotonia carregós que us deixa immergits
en el tedi total. Personalment prefereixo anar
més xino-xano i anar fent paradetes. És a
dir: doneu-me la carretera. Hem parat —

obligatòriament— als punts de peatge, i
quan sortim de l'autopista per entrar a la ca¬
pital del País Valencià constatem que pels
drets de circulació hem fet una despesa de
més de dues mil pessetes.

Des que hem sobrepassat Castelló ens
acompanya una pluja menuda que no deixa
de fer la llagrimeta. En arribar a la capital
valenciana passem a l'altra banda del llit del
Túria, sec des de la seva desviació, i ens en¬
dinsem en el nucli urbà. Passen els anys i la
senyalització continua essent un caos que fa
que el pas per València esdevingui un labe¬
rint. Tant és així que la meitat de les vega¬
des m'hi he perdut. La intenció era anar per
la ruta del Saler, o sigui la carretera d'Ala¬
cant per la costa. Però una vegada més hem
fet marrada i ens trobem a la carretera d'Al¬
bacete o d'Alacant per l'interior. No ens
queda més opció que continuar fins a Fava-
reta i des d'aquí agafar la desviació a Sue¬
ca, on en arribar-hi continuem per la carre¬
tera d'Alacant (per la costa) i entrem a Cu¬
llera quan són gairebé les dues de la tarda.
Passem el pont decrèpit i esquifit, i una ve¬
gada a la riba dreta del Xúquer ens desviem
a l'esquerra, camí de l'Estany que es troba
uns 2.500 metres més avall.

Can Picantera

1ARA, per camins laberíntics, on et calguiar-te més per la intuïció que per la
senyalització, ens adrecem a les palpen

tes vers el restaurant de can Picanterra, en¬
voltats de tarongerars espessíssims llampats
d'un verd enlluernador, la continuïtat dels
quals només és trencada per la vastitud dels
cultius de síndria i de melonars. Aviat pas¬
sem a tocar de la Torre del Mariner, cons¬

trucció antiga que servia de talaia anys ha,
per avisar la proximitat dels pirates a la plat¬
ja del Mareny. La població d'aquests verals
—com a tants d'altres llocs— la coneix per
la Torre dels Moros, i és un signe d'identi¬
tat d'aquest terme de Cullera.

Arribem a l'esplanada on és emplaçat el
xiringuito. Una vegada estacionat el cotxe
ens adonem que estan fent obres a l'indret
de les fogaines on s'elabora i condimenta la
sensacional paella. Les modificacions que
s'efectuen són de consideració i les millores
esdevindran notables. Es basteixen diferents
coberts que posen sota teulada els fogons,
les estibes de llenya i tot l'utillatge de cui¬
na. Com que encara no estem en tempora¬
da, no han muntat les taules a l'aire lliure,
i ens indiquen que haurem de dinar a l'inte¬
rior. Dic en Ramon, l'amo del restaurant,
que fa vint anys que no havia tornat a aquí,
i que recordo d'aquells temps la cuinera, que
era una senyora d'edat que tenia unes cames
inflades com un bót i plenes de varices. Em
fa passar a la cuina i tinc el goig de saludar-
la. El pas de tants anys no han deixat gaires
seqüeles a la seva figura i conserva una vi¬
talitat envejable continuant al peu del canó.
Únicament presenta les cames protegides per
uns embolcalls de benes blanques talment
una mòmia d'Egipte.

El dinar

PASSEM AL MENJADOR on noméshi ha ocupada una taula. N'escollim
una ran de finestra, on som atesos im

mediatament. Demanem, és clar, una pae¬
lla. D'arrossos o paelles n'ofereixen una

ESTEM MOLT A PROP DEL 92!

Ràdio Ciutat Badalona
91.4 FM
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gamma extensa per escollir a gratcient. L'ex¬
periència, però, m'ha avesat, després de
provar-les totes, a quedar-me amb la més
senzilla o corrent —això sí, sense menyste-
nir les altres— i a la vegada la més econò¬

mica. És la paella mixta, o sigui de peix, carn
i verdures. Aquesta especialitat, atesa la sim¬
biosi que equipara qualitat i preu, és la que
té més sortida i demanadissa en la clientela
habitual. Clientela majoritàriament forma¬
da per personal indígena, i que, contrària¬
ment a les altres especialitats més sofistica¬
des, folklòriques o de cara el turisme, no

conté ni cargols, ni anguiles, ni bajoques, ni
tampoc s'hi manifesta —no podria assegu¬
rar si n'hi ha o no n'hi ha— la presència del
safrà.

Són les tres i ens diuen que per enllestir
la paella n'hi haurà ben bé per tres quarts.
Com que la gana ja mossega, decidim ini¬
ciar l'àpat amb algun altre plat, i demanem
unes Hisses torraetes, que és un dels plats més
típics d'aquí. La Hissa que es pesca al'Estany
és la variant en aigua dolça de les conegu¬
des Hísseres. Evidentment, un peix de poca
qualitat i força insípid, però que consumit
sobretot aquí, en el seu ambient natural i que
el pots veure de viu en viu, no deixa de tenir
el seu al.licient. Particularment els exemplars
que sempre m'han fet més peça són aquells
d'un pam i mig de llargària, que tantes ve¬
gades he vist fent els salts-i-olis amuntegats
al cove tan bon punt desembarcats. La seva
innata insipidesa queda notòriament vitalit-
zada amb el toc de foc de la graella i el con¬
diment picant de les generoses cabeces d'all,
que constitueixen el seu únic i apreciable
acompanyament.

Aquesta vegada, però, ens quedem amb
les ganes, car ens diuen que fa uns dies que
no se'n pesquen gaires i que degut a la de¬
gradació ecoloògica cada dia n'hi menys.
Una altra vegada serà!

Per començar d'anar picant demanem
primer un plat de musclos al vapor, que re¬
guem copiosament amb suc de llimona, i, és
clar, acompanyant-ho de la primera ampo¬
lla de vi, el més baratet de la carta, que té
per denominació «La Perla Valenciana», i
que, val a dir-ho, no està pas malament.

el ifndeP

CAMPANYA
DE PROTECCIÓ OCULAR^
Associació d'Utilitat Pública
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Sant Bru, 17

-

Q 384 51 51 08911 Badalona
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Anem fent temps, com aquell qui men¬
ja cargolins, i a continuació dels musclos de¬
manem una ració de sípia a la planxa. N'hi
ha una per cap, d'un volum més que regu¬
lar i que ens empassem com bresques. El ga¬
nivet llisca com si tallés mantega, i entre mos
i mos atemperem la coïssor de la picada d'all
i julivert amb els xerrics del contingut de
l'ampolla de la Perla Valenciana, prèviament
trasvessats al barral (o porró) que tenim en
frese.

Quan estem a les darreres mossades de
la sípia comencen d'arribar-nos, des de l'in¬
dret on està la cuina, unes agradabilísimes
sentors que ens eixoriveixen el sentit de l'ol¬
facte, fent-nos dilatar els orificis de les na¬
rius. Són les emanacions saboroses de la pae¬
lla, que amb els seus efluvis ens anuncia que
ja està al punt. De cua d'ull m'adono que
justament acaben de destapar, llevant-ne un
full de diari que li feia d'embolcall, l'obra
d'art eixida dels fogons. Una noia retira els
plats usats de la taula i de seguida hi col.lo¬
ca una plàtera d'amanida verda i fresca. Lla¬
vors arriba en Ramon i, al centre geomètric
de la taula, hi posa quatre maons de refrac¬
tari que situa estratègicament per a bastir-
hi la base de la paella que ha de constituir
el nostre plat principal. I, ara sí, retorna ce¬
rimoniós i circumspecte com aquell que di¬
posita una ofrena a l'ara dels sacrificis, i ens
hi plantifica la paella de dues places, que per
la seva abundor sembla talment la ració per
a tot un regiment.

Deixem de banda la forquilla i ens em¬

parem amb la cullera, renunciant, això sí,
a tirar del tros directament de la paella i
servint-nos a cada plat la porció que momen¬
tàniament creiem suficient, però que més en¬
davant resultarà escassa, perquè les ex¬
cel.lències del condiment demanen fer-hi els
honors merescuts.

Mentrestant hem demanat una segona

ampolla de vi, que en aquesta ocasió no pas¬
sa al barral, sinó que curullem els gots ge¬
nerosament i n'engolim el seu contingut.
Aquesta libació ens lubrifica i amoroseix la
canonada, deixant ben expedita la via per a

ingerir l'arrossada suculent que tenim al
davant.

Segurament que deu haver-hi alguna re¬
gla que tipifiqui la manera d'anar cruspint-
se una paella. És possible que, si és que
aquesta fórmula existeix, sigui més adient,
però com que cadascú és cadascú, la meva
norma consisteix en començar pel gra i anar
deixant a banda el marisc, la sípia i els mus¬
clos i a un altre cantó els talls de conill i de
pollastre. De moment, doncs, vaig alternant
la gramínia amb les llenques de pebrot i dei¬
xo pel final el tall o les brosses.

Han passat vint anys des de la meva da¬
rrera estada a can Picanterra, però la paella
guarda i conserva totes les mateixes essèn¬
cies d'aquelles dates. Em ratifico, sense cau¬
re en triomfalismes, que és aquí, només aquí,
on es condimenta la millor paella del món.

En Joan i jo anem fent la nostra feina,
i es pot dir que només badem boca per men¬
jar, ja que no perdem el temps en cap mena
de conversa. Ja sé que la xerrameca a taula
pot ser un bon signe de convivència i de ci¬
vilitat, però l'actitud de muts i a la gàbia da¬
vant la cerimònia que estem oficiant no deixa
de ser una posició ben enraonada. Després
d'haver-nos servit més arròs i d'haver-lo
consumit, ens adonem que en deixar la cu¬
llera i el ganivet dins el plat, com a signatu¬
ra i cloenda que posa fi a l'àpat, hem deixat
de racó els talls de pollastre. Satisfets, anem
per les postres.

Veiem exposats uns melons i unes sín¬
dries que fan molta patxoca, però pot més
l'esperit de llaminer i em decideixo per un
gelat de taronja. En Joan demana un suc de
taronja natural. Prenem cafè i ... la factu¬
ra. La ració de paella surt a 650 pessetes i
el total del compte per a tots dos són 3.900
pessetes. Em penso que no està gens
malament.

JOSEP GUAL LLOBERES

Restaurant CAN SORS

Restaurant Cans^orS
Mediterrània, 5

tr 555 61 54
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Jocs í joguines

En aquestes dates tots som méssensibles a tot el que es relaciona amb
els jocs i les joguines. Entrem a boti¬

gues, que els grans sovint passem de llarg,
amb la finalitat de buscar regals per a ne¬
bots, fills, fillols, amics, etc... De petits ens
quedàvem embadalits en els aparadors, plens
d'il.lusió i de neguit per si els Reis ens por¬
tarien allò que havíem demanat. Si bé els pe¬
tits són els protagonistes d'aquestes festes,
els grans no estem exclosos de l'emoció i la
il.lusió d'aquests dies.

No podem reduir la importància del joc
i de les joguines a la infància. Els grans tam¬
bé juguem, només cal mirar la passió d'al¬
guns per als ordinadors, aparells elèctrics,
trens, nous electrodomèstics, etc. Jugar im¬
plica buscar el plaer en l'activitat, experi¬
mentar, provar, deixar-se captivar pel que
s'està fent, entusiasmar-se i sentir-se crea¬
tiu. Aixó és el que fan els nens en els seus
jocs i alguns adults en el seu treball.

El joc, si bé no és privatiu de la infàn¬
cia, és en ella on juga un paper més impor¬
tant. Ara aniré seguint, d'una forma més o
menys evolutiva, els diferents moments del
creixement.

A partir dels quatre mesos, el nen comen¬
ça a manipular objectes, entre ells el seu pro¬
pi cos, la seva mà, el coixí, o bé el llençolet,
se'ls posa a la boca, es tapa la cara, els xu¬
cla... En aquest moment la frontera interior-
exterior és confusa, no sap clarament si alló
que agafa pertany al seu jo o no. L'activi¬
tat de tapar-se i destapar-se s'inicia en aquest
moment i dura fins molt enllà, produint sem¬
pre un gran plaer. En aquest joc el nen re¬
produeix; la presència i absència de la seva
mare representa en l'activitat el que passa
en el seu entorn; les persones, en especial la
mare, vénen i se'n van.

A mesura que va creixent, la seva rela¬
ció amb els objectes i amb l'entorn varia; po¬
der estar assegut i tenir un domini més im¬
portant en les mans li permet passar els ob¬
jectes d'una banda a l'altra, girar-los,
mossegar-los, deixar-los i tornar-los a aga¬
far. La boca és la part més important de co¬
neixements que més endavant anirà sent
substituïda per les mans, la vista i el pensa¬
ment, peró en aquest moment no se'n pot
estar de «tastar» tot el que troba al seu abast.

Cap al final del primer any apareix el joc
de llençar un objecte i exigir que se li torni
a donar, per a tornar-lo a llençar, i així suc¬
cessivament. Aixó pot ésser esgotador per als
qui són al seu voltant, peró no és una ex¬
pressió de mala fe, sinó que en aquest joc
expressa que les coses marxen i tornen a ve¬

nir, pèrdua i recuperació. El nen, en els pri¬
mers mesos de la seva existència, no es dife¬
rencia de la mare, creu que tot forma una
unitat. És un procés dolorós anar-se adonant
de la diferència entre ell i la mare, l'existèn¬
cia del pare i potser d'altres germans, tant
importants per a ells com ell mateix.

El joc se situa en aquest espai interme¬
di; s'ha comprovat que juga algunes vega¬
des en presència de l'altre, peró sovint el joc
apareix quan la mare se'n va, quan el deixa
sol; sovint fa moviments acompanyats de so
i aquest so és una manera d'omplir el buit
que deixa l'absència de l'altre i alhora és una
forma de reclam. És, per tant, en aquest buit
en el qual es dóna l'activitat creativa en el
joc i el llenguatge, és en aquest anar i venir
de la mare que es possibilita el creixement.
Si la presència de l'altre fos constant i ab¬
soluta, no permetria el desenvolupament
d'aquestes capacitats. Jugant en aquest es¬
pai el nen va aprenent que el fet que l'altre
se'n vagi no implica la desaparició i les te¬
nebres emocionals, sinó que torna i aixó li
renova la confiança en ell mateix i amb l'en¬
torn. Les paraules i el joc van desenvolupant
la seva capacitat d'espera i l'ajuden en el seu

) creixement emocional.
En l'època que ha de controlar els esfín¬

ters, troba enorme plaer a embrutar-se, a ju¬
gar amb l'aigua, veure com corre, tancar i
obrir aixetes. Tot plegat són representants
del seu propi cos; la caca i el pipí són uns
productes que haurà de controlar, no els pot
fer a qualsevol lloc.

A partir dels tres anys apareix el joc més
pròpiament simbòlic, on assumeix personat¬
ges, herois, objectes... El nen és captivat
completament per l'acció. Ell mateix és un
avió, un conductor, en Batman, una fada,
una princesa, etc... Aquests jocs són presents

en el curs de tota la infància, les joguines són
utilitzades com instruments per a simular si¬
tuacions. A través del llenguatge i l'acció,
representa com ell actua en el joc, situacions
conflictives: jugarà a metges si ha pas^t al¬
guna experiència en aquest sentit, o be-à se¬
nyoretes, a pares i mares... Per mitjà
d'aquest món imaginari dóna sortida a un

conjunt de fantasies, desigs i sentiments, que
altrament quedarien enquistats.

Les joguines són un reflex de Tèpoca en
què es viu. Haurien de ser prou neutres i ma¬
nejables a fi que poguessin servir per a con¬
duir la riquesa del seu món intern. Hi ha jo¬
guines que ho fan tot elles, i que Túnic que
li resta fer al nen és mirar. Està comprovat
que si bé en un primer moment els fascinen,
més endavant són les primeres a quedar en
un racó.

Per tot el que he anat dient, es pot cop¬
sar la importància del joc; per tant, un nen
que no jugui és preocupant. Una inhibició
en aquesta àrea fora de deixar-nos tranquils
i dir que és molt bon nen, expressa inhibi¬
cions importants en el seu contacte amb la
realitat i amb els altres. En general, darrera
d'aquesta problemàtica trobem la vivència
d'una realitat perillosa, on el millor que pot
fer es estar quiet, sense massa enrenou.

Situats en la segona infància dels set als
onze anys, els nens troben iholt plaer a ju¬
gar plegats en jocs d'amagatall, de compe¬
tició. En aquests jocs posen a prova les prò¬
pies capacitats, respectar unes regles, com¬
partir esforços i afirmar-se davant dels al¬
tres en la part que els pertoca com a nens
i nenes. A mesura que el seu cos es va mo¬
dificant, continua el plaer per als jocs de
competició, peró deixant més arraconades
les joguines. Objectes que els recorden el
món de la infància, del qual s'estan deslli¬
gant. L'interès per a l'altre sexe, amb totes
les seves vicissituds, ocuparan el lloc i l'in¬
terès dels jocs infantils.

MERCÈ COLLELL
Psicoanalista - psicòloga

Desitja a tothom un
Bon Nadal i millor Any Nou

Arnús, 52, PI. Malgnon, 2 I 6 Tels. 389 34 27 i 384 62 54
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Els colors del fírmanent
(I)

La major part de la gent creu queels estels són de color blanc. Això és
degut a la poca atenció que, en gene¬

ral, es presta al firmament. Són poques les
persones que gaudeixen de l'espectacle gra¬
tuït que ens ofereix el cel, amb jocs de nú¬
vols i altres fenòmens atmosfèrics durant el
dia, i la munió de detalls astronòmics durant
la nit. Encara són menys els que observen
amb deteniment aquesta volta tan virolada
(expressió prou adient, ja que el cromatis¬
me que va des del blau intensíssim del cel me¬
diterrani fins a les enceses postes de sol oca¬
sionades per un ambient ventós, justifiquen
plenament aquest adjectiu).

La nit no resta gens desmerescuda quant
a coloració: els astres ofereixen una diversi¬
tat de colors que, encara que no són molt
marcats, es poden notar només que hom s'hi
fixi una mica; això sí, cal remarcar que, per
diverses causes, no sempre es veuen del ve¬
ritable color que tenen, ja que la percepció
visual a vegades ens dóna falses informa¬

cions. Per exemple, la llum diürna la veiem
blanca, però en realitat el Sol és un estel
groc; la Lluna, que sembla argentada, és
d'un color gris marronat propi de roques ba¬
sàltiques i, per tant, molt fosca, ja que no¬
més reflecteix un set per cent de la llum que
rep del Sol.

Paradoxalment, quan el nostre satèl.lit
natural és eclipsa^ totalment per la Terra,
pren un color més llampant. Sembla lògic
que, en romandre al con d'ombra del nos¬
tre planeta, hauria d'enfosquir-se completa¬
ment i esdevenir invisible, però no és així:
la llum del Sol, en travessar l'atmosfera ter¬
restre, es desvia i es descompon en els co¬
lors de l'iris, i precisament a la distància a
què es troba la Lluna és on hi convergeixen
els raigs vermells, pel que pren aquesta co¬
loració. D'altra banda, aquesta tonalitat va¬
ria de matís d'un eclipsi a l'altre, depenent
de diversos factors, entre els quals hi ha la
transparència atmosfèrica terrestre global i
l'activitat solar.

En referència als planetes, el més llumi¬
nós és Venus, que destaca com un diamani
cristal.lí a les matinades o capvespres. El que
té un color més palès és Mart: presenta un
color rogenc a causa del tipus de sòl que té.
Júpiter no té un color massa definit, potser
beige, però Saturn es veu groguenc. Qui dis¬
posi d'un petit telescopi ja podrà notar el co¬
lor blau íurquesa d'Urà, característic del me¬
tà de la seva atmosfera.

Els cometes tampoc no són monocroms.
Si es fila molt prim, es podrà notar que la
cua es bifurca, i una part és blavosa i l'altra
és groguenca o carabassada; la blava està
formada pel plasma cometari excitat pel Sol,
però la carabassa no és més que pols carbó¬
nica que va perdent pel camí.

Els estels, per causa del seu estat físic,
són de diversos colors, els matisos dels quals
són molt subtils, però un observador atent
els pot albirar. Aquests colors depenen de
la seva temperatura superficial, la qual —en
general— depèn de la seva edat.

MIQUEL FIGUERAS
establiment

Canon autoritzat

Si es mou, disparí
amb el seu

Canon

FOTOGRAF

Prim,11Uel. 384 60 56
08911 BADALONA
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Els estels vermells són molt joves, còs-

micament parlant; tot just han començat a
emetre llum i la seva temperatura superfi¬
cial és d'uns 2.500°C. A mesura que madu¬
ren, passen pel color taronja —uns
4.000°C—, i arriben a la meitat de la seva
existència de color groc, com el Sol, a
6.0(X)°C de temperatura. Quan arriben a la
senectut, tornen a enrogir en baixar la tem¬
peratura, fins a exhaurir la seva energia i
convertir-se en un estel marró.

Els estels més massius adquireixen més
energia, cosa que fa que arribin a tempera¬
tures de 10.000°C, i llavors esdevenen
blancs; n'hi ha de blaus, amb temperatures
de 20.000°C, però els més calents, d'una to¬
nalitat gairebé violada, poden atènyer els
100.000°C.

Aquestes variacions de color són similars
al que passa amb un ferro posat a la fornal;
a mesura que es va escalfant, passa per tots
els estadis de color esmentats.

El cel d'aquesta època de l'any, ajudat
per la transparència atmosfèrica pròpia de
l'hivern, ofereix un bon nombre d'estels in¬
teressants pel seu color; destaquen la rogenca
Betelgeuse, la taronjada Aldebaran, la dau¬
rada Artur, la groga Capella, la blanca Sí¬
rius, etc.

Amb uns binocles, els colors es fan més
palesos, però qui disposi d'un petit telesco¬
pi podrà gaudir, a més amés, de les esplèn¬
dides combinacions de colors que presenten
alguns estels dobles, entre ek quals s'hi po¬
den comptar Andrómeda, taronja i blau
turquesa; dels Gossos de Caça, Cor de
Carles, grog i lila; del Cigne, Albíreo,
daurat i safír; del Dofí, topazi i marag¬
da; d'Aries, format per un parell molt de¬
licat d'un color crema exquisit.

\
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(Tot el que fa referència a la visibilitat considerablement la visió del firmanent i po¬
déis astres és suposant un cel net, sense Llu- den arribar a modificar el color dels estels),
na, i allunyat de ciutats populoses o nuclis
industrials. La broma i la pol.lució minven JAUME SACASAS I DOMENECH

Servicio de recogida
de basuras durante ías fiestas

A AJUNTAMENT DE
9BADALONA

Los días 24 —nochebuena—, 26 —5ant
Esteve— y 31 —Mochevieja— de diciembre, no
habrá servicio.

Por el contrario, el día de Navidad y el 1 —

Año Nuevo— y el 6 —Reyes— de Enero, la re¬
cogida de basuras se llevará a cabo en las con¬
diciones habituales.

Per un Nadal net,
preguem la col·laboració de tots.
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reflectit en les nostres factures

De la integ
respecte a le

«Ningij no ha d'ésser inquietat per les se¬
ves opinion^, adhijc religioses, en tant
que la seva manifestaci^o alteri l'ordre
pijblic establert perja^ei». (Declaració
dels Drets de l'Home i del Ciutadà. París
26 d'agost de 1789)

Als DOS-CENTS anys de la Decla¬ració dels Drets de l'Home i del Ciu¬

tadà, el Consell d'Estat francès s'ha
vist obligat a recordar-la per tal de declarar
que la utilització del «txador» (vel islàmic)
a les escoles no atempta contra la seva laïci-
tat, sempre amb el límit que no es faci pro¬
selitisme, cosa que garantirà la Llei. La qües¬
tió plantejada a França arran de la guerra
del txador —que ha dividit no tan sols el Go¬
vern sinó també la prestigiosa organització
S.O.S. Racisme, i de la qual sembla que no¬
més Le Pen i el seu FN n'han tret profit—
era el respecte per les tradicions de les mi¬
nories i la seva difícil integració.

El primer ministre francès, Michel Ro-
card, sens dubte obligat per l'avanç dels que
reclamen una França francesa, ha plantejat
al Consell de Ministres un pla de quaranta-
vuit mesures destinades a afavorir la integra¬
ció dels immigrants legals al temps que s'em¬
prarà més duresa vers la immigració clan¬
destina. El problema no és només del país
veí sinó que també preocupa la nostra terra,
com recentment a assenyalat el President Pu¬
jol. a Catalunya hi ha prop de vint-i-cinc
mil africans que, segons Pujol, a vegades
presenten problemes d'inserció a la societat.

Com veiem, el problema és la integració,
malauradament entesa com a formació d'un
tot indiferenciat però, això sí, garantint l'he¬
gemonia de la cultura majoritària. És aques¬
ta una actitud que ens ve de la vella tradició
cristiana trinitària, per a la qual només hi
ha una veritat i, evidentment, és la nostra.
En comptes de fer un gresol de cultures hem
de reprendre la lluita contra l'infidel. Mal¬
grat tot, també s'ha d'assenyalar que aquest-
se actituds del tot errònies vénen recolzades

per una pujada de l'integrisme islàmic que,
com em deia un amic saharià, ningú no sap
qui el remena ni en benefici de qui.

Al tema del txador s'ha vist clarament

aquesta intolerància per ambdues parts. Per
una banda, les noies no poden escollir por¬
tar txador o no portar-ne, ja que els seus pa¬
res les obliguen a complir amb el precepte
corànic; per l'altra, les autoritats acadèmi-
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ració i del
» tradicions

ques no les deixen entrar a Tescola duent
aquest símbol religiós. Està clar que aquí les
úniques que en surten perdent són les noies
que es troben enmig del foc creuat entre dos
dogmatismes.

L'única forma raonable de solucionar el
problema seria deixar escollir a les afecta¬
des, ja que ens trobem davant d'un proble¬
ma de consciència. El que no-pot passar és
que els pares intentin imposar les seves creen¬
ces, doncs la religió i 1 ideologia, parlant ja
en general, pertanyen per essència al terreny
de la consciència. El fenomen que s'està re¬
produint en gairebé tots els països àrabs, què
els anomenats Partits de Déu obliguenjes es¬
tudiants a portar txador, és un exemple pa¬
tent de dogmatisme i intolerància que només
pot portar fenòmens de xenofòbia, rebuig
i desconfiança en les societats europees.

Per altra part, si escullen lliurement
portar-ne, no veig com podria afectar això
la laïcitat de l'escola dels països occidentals,
ja que sembla clar que l'escola ha d'ésser lai¬
ca en els continguts que es donin, i que això
no pot impedir la llibertat de l'individu d'ex¬
pressar públicament les seves conviccions,
sempre que, com diu l'art. IÓ abans trans¬
crit, no s'alteri l'ordre públic. És en aquest
camp de la llibertat individual, o dels drets
fonamentals si es vol dir així, on l'Estat no
ha d'entrar, i si per causes raonables hi ha
d'intervenir ha de ser amb plenes garanties,
ja que, com deien els revolucionaris france¬
sos, «tota societat en la qual la garantia dels
drets no estigui assegurada, no té
constitució».

1 és que són els drets fonamentals de la
persona, els drets humans, els que han de
marcar el límit del respete a la diferència. El
cas, també succeït a França, de la mare afri¬
cana que, seguint rites tribals, procedeix a
l'ablació del clitoris de la seva filla amb el
resultat de la mort de la filla, és el paradig¬
ma del que dic. Aquí l'Estat i la societat han
de reprimir, amb el Codi Penal com a últi¬
ma «ratio», aquestes pràctiques que no rea¬
litzen a la persona sinó que posen en perill
la seva integritat física o destrueixen una part
important de la seva intimitat. Mentre no

s'arribi a aquesta frontera hem de dir, amb
Espriu, que «diversos són els homes i diver¬
ses les parles, / i han convingut molts noms
a un sol amor».

JOSEP DURAN
Advocat
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Conflicte entre la Societat General d'Autors
i Ies Emissores Municipals

En la historia actual de les emissoresmunicipals de Catalunya es produeix
una paradoxa: quan el moviment

d'emissores municipals està entrant en una
fase de maduresa, i comencen a fer-se reali¬
tat importants projectes comuns, quan el
procés de legalització està ja molt avançat
(falten només els graons finals), és també
quan hom topa amb obstacles i dificultats
agudes que posen en perill el seu creixement
normal i que, fins i tot, en un bon nombre
de casos, poden qüestionar la seva mateixa
existència.

Un d'aquests entrebancs és la dificultat
d'arribar a acords amb la Societat General
d'Autors. En aquest moment, la SGAE ha
portat als jutjats quatre emissores munici¬
pals (Rubí, Cerdanyola, Santa Coloma de
Gramenet i Salt) en una acció desmesurada
que, sens dubte, cal interpretar com els pri¬
mers passos d'una acció més generalitzada
contra totes les emissores municipals. La
SGAE demana als jutges l'aplicació d'unes
«mesures cautelars» consistents en el tanca¬
ment o precintatge dels equips de les
emissores.

En què es basa aquesta espectacular ac¬
ció de la SGAE? Quins són els antecedents
de l'actual conflicte? Després de diferents
contactes entre EMUC i SGAE, en què
s'ajornava qualsevol conveni a l'espera de
la legalització de les emissores municipals i
de la concreció de les seves condicions d'exis¬
tència (per exemple, publicitat si o no?), tant
la SGAE com l'EMUC van considerar, a fi¬
nals de 1987, que era arribat el moment d'es¬
tablir acords i que les emissores passessin a
pagar els drets d'autor.

Els negociadors d'EMUC van topar des
del primer moment amb la dificultat de la
SGAE per entendre la realitat de les emis¬
sores municipals, i amb la consegüent dure¬
sa de les seves posicions, que es refereixen

sempre a unes condicions i tarifes fetes a la
mida d'emissores molt més potents i que són
totalment inadequades a la realitat i a les
possibilitats de les emissores municipals.

ii Te esperamos II
Confíanos tu Imagen

Felices Fiestas a todos
nuestros amigos y clientes.

Rector, 45-47 - -^ 384 39 22 08915 BADALONA

La Societat d'Autors no entén les
EMUC

El novembre de i987 l'emuc vaproposar una adequació de l'augment
de quotes mínimes de SGAE, que tin¬

gués en compte que el noranta-set per cent
l'emissores municipals de Catalunya es tro-
jen en poblacions de «menys de cent mil ha¬
bitants», quan aquest és el graó més petit que
contempla la SGAE, i, per tant, creuen que
lauria de pagar el mateix l'emissora d'una
població de dos cents habitants que la d'una
població de noranta-nou mil habitants.

La SGAE no va acceptar la proposta. Es
va iniciar una negociació que considerava els
ingressos de les emissores i el nombre d'ha¬
bitants del municipi. EMUC feia de mitjan¬
cer entre SGAE i les Emissores, que actua¬
ven, així, com si fossin una sola empresa,
i, per tant, desapareixia l'obligació de cobrir
els hiínims «emissora per emissora», ja que
es cobrien globalment. A finals de 1988,
SGAE comunica que els seus juristes no ac¬
cepten la signautra d'un contracte SGAE-
EMUC, ja que aquesta associació no és ti¬
tular de les emissores associades. En enda-
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vant, les negociacions aniran encaminades
a establir un conveni-marc al qual s'acolli-
ran les emissores municipals associades a
EMUC. La SGAE retorna a l'obligació dels
minims establerts.

EI gener de 19891'EMUC fa una propos¬
ta segons la qual les emissores aporten glo¬
balment uns nou milions de pessetes anuals,
SGAE respon el mes d'abril que no pot ac¬
ceptar aquesta proposta, perquè, segons els
seus càlculs, considerava que hauria d'in¬
gressar cinc vegades més. Al mateix temps,
SGAE remet a pagar íntegrament la quaota
estricta (set per cent del pressupost total de
l'emissora) si bé estableix un pla de regula¬
rització en què, a partir d'un descompte del
trenta per cent s'arriba en cinc anys a pagar
el cent per cent.

Les EMUC demanen un tracte

diferenciat

EMUC insisteix en la necessitat de

contemplar la realitat de les emis¬
sores municipals, que justifiquen

un tracte diferent, ja que ho són de diferents:
— Limitació (o prohibició) de publictat.
— Limitació dràstica de potència (entre

cinc i vint vegades inferior a la normal
d'emissora comercial).

— Programació basada cada cop més en
informatius i culturals i poc en ús de la
música.

— Radicació en poblacions petites.
L'EMUC subratlla que, en contrast amb

aquesta realitat, el conveni entre SGAE i la
ràdio comercial és molt més favorable per
a aquesta que el que es proposa a les
municipals.

El 23 de juny SGAE es reafirma en la se¬
va proposta, però manté un descompte del
deu per cent a partir del quart any, mentre
duri el conveni. EMUC accepta el 3 de ju¬
liol la proposta de SGAE com a base
d'acord, per afegir uns punts:

1.- Ampliar l'agument de mínims de qua¬
tre a sis graons.

2.- Deduir un vint-i-cinc- per cent (com
s'ha estat fent amb les comercials) en con¬

cepte de despesa necessària per obtenir in¬
gressos de publicitat.

3.- Establir un període de deu anys per

Quasi definitivament legals

LES EMISSORES MUNICIPALS de Catalunya han complert deu anys. Coin¬cideix amb aquesta celebració un moment especialment significatiu en la his¬
tòria d'EMUC.

Les emissores municipals estan en una fase molt avançada de legalització. Falta
només la llei Reguladora de la Gestió i Control Parlamentari de les Emissores
Municipals.

Tothom, govern inclòs, ha considerat públicament aquesta llei com el fruit de
la llarga lluita d'EMUC durant deu anys. El seu contingut havia anat evolucionant
cap a posicions que EMUC considera satisfactòries, excepte en un punt, que pot
resultar decisiu per a la viabilitat i l'existència de moltes emissores municipals. Aquest
punt problemàtic és el de la publicitat, que el text de la llei prohibia.

En el moment que s'han constituït les noves Corts i el nou govern de l'Estat,
cal que es donin les següents circumstàncies:

1) que el text de la llei es reprengui amb urgència, respectant la seva forma anterior;
2) que el Consell de Ministres introdueixi ja l'esmena referent a autoritzar la pu¬

blicitat local;
3) que els diferents grups parlamentaris donin suport a la llei, tant al Congrés

com al Senat, per agilitzar-ne el tràmit;
4) que la Generalitat de Catalunya porti a terme el procés final de concessió,

també amb la màxima celeritat i sense discriminacions de cap tipus; i
5) que les institucions aportin un suport decidit, moral i també pràctic (subven¬

cions), a les emissores municipals i a la seva associació EMUC.
Aquesta és, en una formulació actualitzada, la reivindicació mantinguda tossu¬

dament per l'EMUC. Una reivindicació que ha rebut el suport dels plens municipals
i d'altres institucions i ens municipalistes, com la EMC i la FEMP, quatre-cents pe¬
riodistes i personalitats de la vida cultural i cívica de Catalunya. • (De «CATALU¬
NYA MUNICIPAL»)

pagar gradualment les quotes endarrerides
que reclama SGAE.

4.- Establir que, en cas que hom sui;s-
crigui un conveni més favorable entre la
SGAE i altres col.lectius de radiodifusió,
l'EMUC podria acollir-se a aquest conveni.

El 13 de juliol SGAE comunica a EMUC
que considera acabades les negociacions, i
que iniciarà les actuacions que s'escaiguin
per la defensa dels interessos que represen¬
ten, segons la llei de Propietat Intel.lectual.

El 26 de setembre SGAE reclama, davant
de diferents jutjats, la clausura de les emis¬
sores municipals de Rubí, Cerdanyola, Santa
Coloma de Gramenet i Salt, argumentant,
entre d'altres coses, que les característiques
diferencials argumentades per EMUC són
«suposades» i totalment «intranscendents»,
i que les reduccions de tarifes són «discri¬
minatòries». També diuen que «l'únic que

han estat perseguint les emissores és anar re¬
tardant la solució de la qüestió».

El 18 d'octubre l'Ajuntament de Cerdan¬
yola argumentava que la clausura no s'es¬
queia, perquè no hi havia hagut reclamació
prèvia per via governativa ni s'havien com¬
plert els requisits necessaris. L'endemà el jut¬
ge desestimava la pretensió de la SGAE,
dient que no hi ha motiu per a la suspensió
de l'emissora. El procediment seguit contra
Ràdio Rubí es resolgué en la mateixa línia.
En canvi, en un procediment paral.lel seguit
al jutjat de Santa Coloma de Gramenet con¬
tra l'emissora d'aquella població, el jutge
dictaminà la suspensió de les emissions mu¬
sicals de Ràdio Gramenet.

L'EMUC ha constituït un mecansime de
coordinació de la defensa de les emissores,
i va analitzar el camí que cal seguir en l'as¬
semblea del dia 25 de novembre passat.

De I'll al 29 de desembre
ACnViïATS PER A JOVES • NADAL '89

Als Casals de Joves i als diversos instituts de la ciutat.

Exposició de jocs de simulació, Espai d'ordinadors amb jocs
informàtics, Ludoteca jove amb jocs a lliure disposició. Circuits
de cotxes de carreres. Maquetes de trens...

'

^ Per a rnés informació:
CRISJ Dalt la Vila

Germà Bernabe, s/h
Tel. 389 12 10
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/. 'art de saber escoltar
Saber escoltar, és estar disposat a que la persona que comunica se senti acollida i
respectada. Aquesta és la disposició dels voluntaris-escoltes del Telèfon de l'Esperança,

IL·

ÇEl·JTlR

Avui, en la nostra societat, és una

queixa constant que l'estrèpit i les
cridòries no ens deixen ni un espai
de calma. Avui vivim -vivim?- en

una societat plena de sorolls i que
en molts moments no fa possible
una cosa tan necessària, bona i gra¬
tificant com és saber escoltar.

"Saber escoltar" no és el mateix
que escoltar simplement. És un art
que no s'assoleix sense esforç. Sa¬
ber escoltar és escoltar, sí, però
amarats de silenci i d'assossega-

E^COLTAP^ ?

A Barcelona respon trucant ai
núm. 4184848

ment intern. Sentir-hi i escoltar són
dues actituds totalment diferents.
Sentir-hi no és parar atenció pro¬
funda i interna a la comunicació,
sinó, simplement, captar una suc¬
cessió de meres paraules. Saber
escoltar és estar disposat a que la
persona que comunica se senti aco¬
llida i respectada.

Saber escoltar és assaborir
les coses. Per això, si no
ens sabem escoltar a nosal¬
tres mateixos, difícilment
sabrem escoltar als altres.

És necessari que sapiguem
cercar el silenci, que no sig¬
nifica pas escapar-se del
món. Servar silenci és molt
més que deturar el trànsit o
fer callar aquestes músi¬
ques de vegades tan irri¬
tants. Servar silenci és sa¬

ber escoltar, és saber mirar
als altres. Així el silenci

\j P' FEREl^Ci A

Ml MA . ■ .

neix d'un mateix, en la pau i en la
festa.

Cal, per escoltar bé, una accepta¬
ció plena dels altres i de nosaltres
mateixos. Aquesta és la veritable
font de saber escoltar.

Aquesta és la disposició dels vo¬
luntaris-escoltes del Telèfon de
l'Esperança. Han estat triats per
aquesta missió. Han adquirit ense¬
nyaments de Tècniques de Comu¬
nicació, fan reunions de grup per
conèixer més experiències i reben
constantment, formació continua¬
da, assessorats per psicòlegs espe¬
cialitzats.

r
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La pau de Nadal

PAU A LA TERRA ais homes de bona voluntat.Pau!», amb aquest clam, manllevat del cant dels àn¬
gels de l'evangeli, culmina el Pessebre de Pau Casals,

la magna composició simfònica del mestre, que acompanya el
text de Joan Alavedra.

Un desig que renovarem aquestes diades entranyables. Ens
desitjarem «pau». Però quina pau? Som en una civilització
d'arrels cristianes. Molts dels valors cristians, secularitzats i pas¬
sats pel sedàs de la modernitat, han perviscut fins els nostres dies
i impregnen el llenguatge i, fins i tot, els anhels difusos. Jesiís
va dir: «la meva pau us deixo, la meva pau us dono, però no
us la dono pas com el món, la dona». En aquell temps flotava
la pau jueva, el «shalom»; també arreu del món, imperava la
pax augusta... Però ni una ni altra no satisfeien el Mestre. La
primera perquè estava condicionada per la llei, la segona per¬
què es basava en una victòria militar. Ell anunciava una pau es¬
pecífica, transcendent, global, basada en l'amor a tots, fins als
enemics, i vehiculada amb el servei. En definitiva, una pau que
no s'avenia als criteris del món.

1 avui, quina pau ens desit¬
gem? Indro Montanelli ha es¬
crit fa ben poc que per conque¬
rir Europa no és necessària la
guerra; se la pot conquerir,
també, amb la pau. Aquesta
pau estratègica, de desglaços,
no és encara la pau cristiana.
És una pau ambigua. Hem
passat de la guerra a la guerra
freda i ara sembla que vulguem
fer la guerra amb instruments
de pau. 1 això pot esdevenir
molt perillós.

Però el dia primer de desembre Joan Pau 11 i Gorbachev van
entrevistar-se. Es calcula que uns cinc-cents milions de ciutadans
van presenciar aquest encontre històric, un dels més significa¬
tius del nostre segle. Dissortadament, al nostre país els mitjans
de comunicació social no han estat prou perspicaços per capir-
ne la importància i n'han fet un escàs ressò. Amb tot, alguna
cosa ens ha arribat. 1 noti's el detall: abans de l'entrevista, Wojt-
yla i Gorbi restaren uns deu minuts a soles. Ningú no sap de
què van parlar, pet^ tots intuïm que aquest encontre, fora de
protocol, ha tingut per l'opinió pública mundial una significa¬
ció extraordinària. Per uns moments, aquells dos caps d'estat,
aquells líders de la humanitat, aquells homenots, van deixar la
faramalla que envolta la seva condició i van esdevenir dos és¬
sers humans preocupats per la pau, prou ferms, però encara frà¬
gils per assolir-la.

Jo intueixo també que és en aquest desig de pau al què Jesús
de Natzaret ve a donar una resposta definitiva. És la pau de la
nit de Nadal i del matí de Pasqua. Es la resposta al desig ardent
dels homes de bona voluntat, d'aquells homes a qui Ell tant ha
estimat. Bon Nadal!

JAUME AYMAR I RAGOLTA

Església de Bàdalona

t

La Notícia
Diumenge IV d'Advent

Mt 1, 18-24
En el nucli del fragment evangèlic d'avui hi trobem una

exposició, senzilla però plena, del Misteri de l'Encarnació de
Jesús, ei Fili de Déu. Demà serà Nadal, i celebrarem joiosos
la seva Aparició en carn mortal, verdader Déu i verdader ho¬
me. Pau, en la lectura precedent de la missa, ens explica qui
és Jesús apei seu llinatge humà» i segons «l'esperit que san¬
tifica». En la primera lectura, Isaías, com irònicament, tracta
de pesats els de la «casa de David». Aquí teniu ei senyal: te¬
niu un Fili que es diu «Déu-és-amb-nosaitres». • J-M. R.

LEIS CELEBRACIONS PENITENCIALS.— Aquests dies abans de
la celebració de Nadal les comunitats cristianes es reuneixen per a
celebrar comunitàriament el sagrament de la Reconciliació o Peni¬
tència. En aquest sagrament ens reconciliem amb Déu i amb els ger¬
mans. En aquest sagrament, massa oblidat per part de molts cris¬
tians, obtenim de la misericòrdia de Déu el perdó de l'ofensa que
li hem fet, i al mateix temps ens reconciliem amb l'Església, que
hem ferit pel nostre pecat.

Aquests dies d'Advent hem escoltat la crida insistent del profe¬
ta Isaïes i de Joan Baptista que ens urgien a convertir-nos, per a

preparar els camins del Senyor que ve a salvar-nos. La recepció del
sagrament de la Penitència és un signe sagramental d'aquesta
conversió.

CONFIRMACIÓ D'UNA TRENTENA DE JOVES I ADULTS.—
Diumenge passat el cardenal-arquebisbe de Barcelona, Narcís Ju-
bany, va administrar el sagrament de la Confirmació a una trente¬
na de joves i adults de la parròquia de San Joan Baptista, de Sant
Adrià de Besòs. Feia vint-i-cinc anys que no s'administrava aquest
sagrament en aqesta parròquia. L'església, ambientada amb pòs¬
ters, es va omplir de gom a gom. Tota la comunitat cristiana parro¬
quial hi va participar intensament. La festa va continuar en un di¬
nar de germanor.

LA PARROQUIA QUE EVANGELITZA A TV3.— En el progra¬
ma «Signes dels temps», de diumenge passat, es va presentar la di¬
mensió evangelitzadora que té la parròquia. Els responsables del
programa varen oferir dades i conclusions del congrés «Parròquia
evangelitzadora», que es va celebrar l'any passat a Madrid, i varen
presentar algunes experiències de signe evangelitzador que es do¬
nen a les nostres parròquies. Entre elles, n'hi havia una de Badalo¬
na, el Centre Cultural que ha promocionat la parròquia de la Mare
de Déu de la Salut, i una altra de Santa Rosa, de Santa Coloma
de Gramenet, amb un centre de rehabilitació d'alcohòlics i altres
toxocomanies, una guarderia infantil i la cessió dels seus locals a
l'associació de veïns del barri.

ELS CRISTIANS SEREM MINORIA
Estic convençut que hem de travessar una

etapa en la qual els critians serem minoria, so¬
bretot en ei món occidental. Sí, ei cristianis¬
me serà l'ànima en els anys dos mil, però ho
serà com a llevat, com a minoria. Es prepara
a l'Occident una condició nova, inèdita per a
la nostra Església, que ei Concili ja va intuir,
sense perdre per això l'optimisme.

P. BARTOLOMEO SORGE, jesuïta.

Barca de Pere

EL SEMINARI DE BARCELONA.— Aquest curs han ingressat
al seminari catorze nois, entre els quals predominen les vocacions
adultes. Actualment hi ha vuitanta-tres seminaristes, vint-i-tres dels
quals estan en l'etapa diaconal. Durant el curs 1988-89 hi ha hagut
vuit ordenacions de preveres.

ASSEMBLEA GENERAL DE L'A.C.O. (Acció Catòlica
Obrera).— El dia 12 d'octubre es van reunir prop de tres-ceiits cin¬
quanta persones pej a la Jornada General del moviment cristià obrer
d'adults, amb el lema: «ACO, punt de la clase obrera amb els mar¬
ginats i amb Déu».

Denunciem un capitalisme cada cop més salvatge diu la pro¬
clama final— que dia rera dia aconsegueix empobrir, explotar i mar¬
ginar grans sectors d'hpmes i dones el nostre plaiieta. Lamentem
la manca d'utopia de les societats socialistes i la crisi ieològica que
impideix presentar el socialisme com una alternativa més hurnana,
més lliure i més solidària. No ens resignem a viure sense projec e,
creiem que en aquesta societat que ens toca de viure hi ha elemen s
dispersos que poden renovar l'esperança».
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Administració i vies pròpies d'intervenció

Descentralitzar no vol dir duplicar
Tal com diu un informe del «Fons Inter¬

nacional per a la Promoció de la Cultura»
de rUNESCO, «La idea que el desenvolu¬
pament cultural representa un element essen¬
cial del progrés integral és relativament re¬
cent (...). Tradicionalment s'identificava el
concepte de desenvolupament cultural amb
la producció i difusió de les obres artístiques
literàries. Progressivament s'ha anat am¬

pliant aquest concepte fins a comprendre el
conjunt dels modes de vida dels individus i
de les comunitats, de manera que cada ve¬
gada més s'ha concebut la cultura com una
dimensió essencial del progrés econòmic i
social».

Aixi, al costat dels creadors, productors
i difusors de cultura, hi ha un quart element
que també fa i transmet cultura -l'element
col.lectin o comunitari, representat per les
entitats i associacions culturals i també les
institucions públiques locals (ajuntaments,
consells comarcals).

Aquest sector —que anomenarem
«comunitari»— és l'interlocutor de la Secre¬
taria de Difusió Cultural en la mesura que

genera i transmet cultura, a més de
consumir-ne i no de manera passiva sinó
amb la voluntat d'estendre el fet cultural a

totes les capes de la població d'un país, com¬
plint d'aquesta manera una funció subsidià¬
ria o complementària de la de les institucions
públiques.

Per tal que el desenvolupament cultural
sigui equilibrat i igualitari, que no només en
pugui treure beneficis la indústria cultural
o els grans creadors i difusors de béns cul¬
turals, cal una acció compensadora i dina-
mitzadora per part de les institucions públi¬
ques que eviti (o compensi) una dinàmica de
concentració dels productes, del consum i de
les activitats en el centre (Barcelona/àrea me¬
tropolitana) i d'expulsió a la perifèria d'allò
menys rendible: el que fins ara s'ha anome¬
nat cultura tradicional i popular.

L'acció de la Secretaria de Difusió Cul¬
tural se centrarà, doncs, prioritàriament en
aquesta perifèria, i en particular en les àrees
rurals i les àrees urbanes de nová creació.

Per aconseguir aquest objectiu —que és
el de garantir arreu de Catalunya un bon ni¬
vell de «qualitat cultural de vida», la Secre¬
taria de Difusió Cultural emprendrà un pro¬
grama d'accions en col.laboració amb enti¬
tats i l'administració local que suposi un es¬
forç de «concertació» per millorar els pro¬
grames d'activitats culturals, evitar duplici¬
tats, consolidar les entitats, afavorir l'inte¬
racció entre elles a nivell local, comarcal i
nacional, posar les bases per a què el movi¬
ment associatiu tingui una participació efec¬
tiva en el desenvolupament social i cultural,
tant a nivell local com nacional, i compen¬
sar alhora la desigualta't d'oportunitats en¬
tre individus o grups socials pel que fa a l'ac¬
cés a la vida cultural.

Es tracta, en definitiva, d'afavorir la ca¬

pacitat creadora col.lectiva expressada en les
iniciatives de les entitats culturals, d'ajudar
a desenvolupar aquests comportaments crea¬
tius i garantir-ne l'expressió en el medi en
què neixen. Cosa que, de retop, afavoreix
també —i equilibra— una política de desen¬

volupament cultural centrada en desvetllar
les oportunitats de consum de béns i serveis
culturals. Dit en altres paraules i fent servir
dos termes molt divulgats actualment: tant
com afavorir la democratització de la cul¬
tura (posar a l'abast de tothom els produc¬
tes culturals) cal afavorir la democràcia cul¬
tural —garantir a tothom o a la gran majo¬
ria el desenvolupament i la llibertat d'exer¬
cir el seu poder creador, sigui quin sigui el
nivell de cultura on se situï. Aquesta fóra la
tasca de la Secretaria de Difusió Cultural,
amb una acció estimuladora, per una ban¬
da, de cara a les entitats i als poders locals
i una acció compensadora des del punt de
vista territorial i sòcio-cultural, per l'altra.

Una de les premisses per dur a terme una
política de desenvolupament cultural a Ca¬
talunya és aconseguir que les administracions
públiques, a més de cooperar amb les enti¬
tats, cooperin també entre elles.

Si el desenvolupament cultural significa
acció coordinada de les forces vives d'una
societat amb l'objectiu d'estendre, de repar¬
tir i de millorar les condicions que determi¬
nen no només l'accés a la cultura sinó tam¬
bé a allò que hem anomenat «qualitat cul¬
tural de vida», és convenient que d'una ban¬
da administració i societat civil es posin
d'acord sobre el marc general d'actuació i
les necessitats que cal atendre prioritària¬
ment, i per altra banda és necessari delimi¬
tar el paper que correspon a cada nivell d'ad¬
ministració en la satisfacció d'aquestes de¬
mandes de la societat.

Aquesta necessitat de cooperació o de
concertació entre administracions i entre
l'administració i la societat no és només un

problema específic de Catalunya. Veiem que
molts països de l'Europa comunitària, a cau¬
sa de la crisi dels recursos públics, dels pro¬
cessos de descentralització que han endegat
certes administracions centrals i del procés
d'integració europea, també es plantegen el
mateix repte de «reordenació» de competèn¬
cies i de prioritats d'accions.

A Catalunya comencem a viure un pro¬
cés inèdit fins ara en la història del país: una
descentralització feta des de les pròpies ins¬
titucions d'autogovern amb la creació de
consells comarcals, vegueries o regions.

Aquest fet no té únicament una dimen¬
sió administrativa. Des del punt de vista de
la nostra acció de foment de la cultura po¬
pular, la descentralització comarcal pot ser
una eina cabdal per ordenar i racionalitzar
la nostra actuació en tant que administra¬
ció diguem-ne «central». A partir del mo¬
ment que els Consells Comarcals, en l'exer¬
cici de llurs competències, puguin afavorir
les dinàmiques i les activitats locals i supra-
locals de les entitats i dels municipis, assig¬
nant recursos per a la realització d'activitats,
donant suport a les entitats que treballen de
manera especifica, localment o «comarcal¬
ment»; l'-admmistració de la Generalitat, i
en aquest cas el departament de Cultura, po¬
drà assumir uns nous compromisos de ca¬
ràcter més «nacional» i utilitzar, per a as¬
solir els seus objectius de política cultural,
una eina fins ara poc utilitzada en matèria
de foment sòcio-cultural: la planificació i el
conveni com a mètodes d'intervenció, dei¬
xant a poc a poc de banda la línia de foment
gairebé «assistencial» amb el gran degoteig
de subvencions que això comporta.

Mentrestant, tot avançant en aquesta lí¬
nia d'afavorir la participació i la coordina¬
ció de les entitats i els poders locals per evi¬
tar —a un primer nivell— la dispersió d'ac¬
tivitats inúltilment concurrents, antieconò-
miques o de poca rendabilitat sòcio-cultural,
caldrà fer un esforç d'ordenació que afec¬
tarà tant les entitats com els poders locals
per a poder passar d'una política de subven¬
cions a «activitats» a una altra que sigui per
«programes» d'actuació (formació, accions
compensadores de desigualtats sòcio-
culturals, etc...) en determinats territoris o
sobre determinats col.lectins o sectors
d'activitats.

Cada nivell d'administració, doncs, ha
de trobar la seva pròpia via d'intervenció i
de solució dels problemes dels ciutadans,
complementària de la que pugui exercir l'una
o l'altra: descentralitzar no vol dir duplicar,
sinó aprofitar millor els recursos. • SECRE¬
TARIA DE DIFUSIÓ CULTURAL - De¬

partament de Cultura-Generalitat de
Catalunya

'^eit/tuqucAia
Mi »

miembro de:

PERRUQUERIA DONE - HOME

TRACfAMENS CAPILARS

ASSESSORAMENT ESTETIC

MANICURA - PEOICURA

TECNICA 'MOD S HAIR*

^oCo/tes uMoya
f)e*/tuqup,Aa

Cobtitó
pslolipi'ïla

TRACTAMENS FACIALS I CORPORALS

DRENATGE LINFATIC

DEPILACIONS CERA Y ELECTRIOUES

MAQUILLATGES

INFILTRACIONS

(HORES CONVINGUDES)

Sstéiica

Rambla San Juan, 99-D V 387 68 87 BADALONA (Lloreda)
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MOTS EN CREU
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ■ rrr □
2 ■ REVISTA

3
DE

BADALONA

4 ■ I
5

_ 1 c
6 1
7

8 1 1
9 J J ■1□

Horitzontals: 1. Closca de mol·lusc de dues
valves." 2. De color entre el castany clar i el
groc d'or. Arbre muntanyenc semblant a
l'om." 3. Nom de lletra. Al revés, establi¬
ment de begudes." 4. Consonant. En llatí,
més enllà. Vocal." 5. Nota musical. Període
llarg de temps. Vocal repetida." 6. Forma
prefixada del mot carn. Consonant. Planta
hortícola." 7. Que té la facultat de pensar."
8. Vocal. Nota musical. Cinquanta"U.
Consonant." 9. Deixar sense efecte una llei,
abolir.
Verticals: 1. Impugnació d'allò que ens ha
estat contestat." 2. Cadascuna de les dues eX"

tremitats de l'eix d'una esfera. Al revés, ona"
da. Consonant." 3. Fill d'Isaac i Rebeca. GC"

gant dels contes infantils." 4. Consonant. Al
revés, article. Al revés, sobirà." 5. Empat a
la trevessa. Descàrrega d'una arma de foc.
Res.- 6, La vocal del mig. Deitat egípcia. Al
revés, fruit de l'alzina." 7. La muller del fill.
Aviva." 8
Consonant.-

Solució

Estima. Líquid untés.
. Del tot, sense exclusió.

•miosqv "6 -

•110 '8 -'W •¿ ""oiB -j -g
-'0 "X "Ç -■■«9! "31 "1 'P -·9JSO -nnsg
'í -"Q "Qu^ "lOd 'z "-noiida^ i :s|Boijj3a

•JBgOJSQ '6 -'1
'13 's^I 'V "8 -•numjgoo •¿ ""iiv "oui g
- oo ■''3J3 "«3 "s -"s "^jJin d 'p '^13
•£ "-amo -so^ 'z "-nuíxtad :S|C)UOZ)[JOH

Ballada nadalenca

"t-i

L'Esbart Albada, del Círcol Catòlic, com ja és costum per aquestes diades, diumenge
a la tarda va celebrar una ballada nadalenca, amb la participació de la cobla Sant Jordi,
sota la direcció de Xavier Casañes. La ballada va constar de dues parts, i en cada una d'elles
es va deixar constància del bon fer dels balladors, que, amb la direcció general de Ferran
Cebriàn, varen aconseguir un espectacle digne del millor aplaudiment, fetque el públic va
corroborar unànimement. • (Foto Miquel Sales)

Al Convent de les Adoratrius

Concert de Nadal de l'Orfeó
Badaloní

Dissabte passat, a les vuit del vespre, la
massa coral de l'Orfeó Badaloní, dirigida per
Jaume Arimont, va oferir el seu primer coU"
cert de Nadal en el Convent de les Adora¬
trius. Amb aquest acte començava un seguit
d'actuacions musicals que els cantaires e
l'Orfeó oferiran a diferents indrets de la nos¬

tra ciutat durant les festes nadalenques.
El concert va constar de dues parts. A

la primera s'interpretaren cançons de caràc¬

La Junta Directiva i totes
les seccions de l'Entitat
desitgen els seus socis
i simpatitzants un Feliç
Nadal i Bon Any Nou.

Fes-te'n soci i gaudiràs de totes
les instal·lacions,

especialment del gimnàs

ter religiós, entre les quals cal destacar «Ma¬
drigal», del mestre Taltabull; «Toc d'ora¬
ció», de O. Fisher, i «Psalite Deo», de Jo-
hann Sebastian Bach. Aquestes tres peces ja
foren estrenades en el Concert de Santa Ce¬
cília que es celebrà a l'església dels Pares
Carmelites el dia 24 de novembre. També cal
destacar la intervenció dels solistes Victòria
Freixa i Agustí Pallejà en dues de les can¬
çons d'aquesta primera part del programa.

Després d'un breu descans l'Orfeó va se¬
guir amb el concert, interpretant, en aques¬
ta ocasió, deu nadales bastant populars de
diversos autors i nacionalitats. Les més
agraïdes, però, foren les conegudes nadales
catalanes «Els àngels de la glòria», «El de¬
sembre congelat» i «El noi de la mare».

El públic, que omplia la petita capella del
Convent, va respondre amb una forta ova¬
ció final que obligà la massa coral a cantar
dues cançons més fora de programa. El con¬
cert va contribuir, sens dubte, a que l'espe¬
rit de Nadal comencés a respirar-se en l'am¬
bient i a que tots els assistents sortissin sa¬
tisfets de l'acte.

El proper concert de Nadal de l'Orfeó
Badaloní es celebrarà el dia 23, a les vuit del
vespre, a la mateixa sala de l'entitat. L'en¬
demà, l'acte es repetirà al Monestir de Sant
Jeroni de la Murtra, a les onze del matí. Du¬
rant el mes de gener el mateix concert es re¬
petirà en diferents llocs de la ciutat, i opor¬
tunament n'anirem donant compte. • CAR¬
LES ARMENGOL

r-
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Sust— és que nosaltres no tenim una prepa¬
ració musical, i per tant hem de solventar el
problema amb música enregistrada».

Pel que fa a la interpretació, els dos ac¬
tors van estar d'acord en que no els havia
costat gens treballar junts, encara que era
la pirmera vegada que ho feien. Malgrat tot.
Esperança Pujol reconegué que hi ha un as¬
pecte que els havia costat una mica de supe¬
rar. L'actriu, precisament, ho expressava de
la següent forma: «L'obra, que està escrita
amb una mentalitat molt diferent de la que
hi ha avui en dia, és tan romàntica i sensi¬
blera que si no vigiles pots caure en el ridí¬
cul. De totes formes, crec que ara ja hem su¬
perat aquest petit inconvenient».

La versió cinematogràfica, segons van re¬
conèixer els dos actors, s'ha tingut molt en
compte a l'hora de construir els personat¬
ges i, sobretot, a l'hora de preparar els nú¬
meros musicals. La Montse Coromines, en¬
carregada de la coreografia, ha intentat que
tot tingués un aire semblant al que es dóna
a la pel.licula i que les intervencions musi¬
cals s'adaptessin bé a l'espai de l'escenari del
Circol.

Aquesta obra, degut que el grup de tea¬
tre del Circol Catòlic està preparant molts
projectes alhora, s'ha hagut d'assajar en
menys de dos mesos, un temps «rècord» si
es té en compte l'evergadura del musical. Per
altra banda, també cal dir que el muntatge
escènic haurà de ser bastant senzill, ja que
el dia de Sant Esteve es farà la traicional re¬

presentació de «Els Pastorets». Malgrat tots
aquests inconvenients, l'obra ha creat una
gran expectació i, des de fa bastants dies,
s'han exhaurit totes les entrades. • CARLES
ARMENGOL. Foto: Pere Jiménez.

Al Circo! Catòlic

Aquest Nadal, un musical d'èxit

El proper dia de Nadal ia secció arama-
tica del Circol Catòlic representarà la comè¬
dia musical «El sonido de la música», més
coneguda per «Sonrisas y lágrimas», que és
el títol que es donà a Espanya a la seva ver¬
sió cinematogràfica. L'obra estarà dirigida
per Josep Maria Pujol, que ja s'ha atrevit
en anteriors ocasions amb representacions
d'aquest tipus, com podríem ser «El retau¬
le del flautista».

«El sonido de la música», un els millors
musicals que feren conjuntament els nord-
americans Oscar Hammerstein i Richard

Kodgers, explica la història de la família aus¬
tríaca Von Trapp que es vegé obligada a es¬
capar de l'amenaça nazi pocs anys abans de
la segona Guerra Mundial. En la represen¬
tació del Circol, Esperança Pujol (la insti¬
tutriu Maria) i Joan Carles Sust (el capità
Von Trapp) interpretaran els principals pa¬
pers d'aquesta obra, que té un llarg reparti¬
ment. Els dos protagonistes es mostraren
molt il.lusionats amb el projecte, però tam¬
bé reconegueren que el teatre musical com¬
porta sovint moltes dificultats. «El primer
gran inconvenient —va dir Joan Carles

ENTRI AL MON

'MÀG\C' DE L'ART

carrer crnúsSl
B /I D/ILONK
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AI Círcol Catòlic, ballet clàssic
amb l'Escola Marisa Yudes

Marisa Yudes, en l'entrevista que li va fer l'autora del reportatge

Conjunt dels intèrprets (Fotos Vera)

Exposició pictòrica de
Benito Marcos

Abstracte lliure de

gra 1 palla
L'obra recent del pintor Benito Marcos

és el motiu de l'exposició que ocuparà al
llarg de mes i mig (fins el dia 31 de gener)
la Galeria Ana Rubira. Disset quadres, molts
d'ells de grans proporcions, per conèixer el
microcosmos d'un vallisoletà adoptat per
Badalona.

En els olis es pot constatar la presència
d'unes formes indefinidament arquitectòni¬
ques, estranys habitants —híbrids d'home i
objecte— i, en definitiva, continguts multi-
interpretatius. Marcos és un artista que té
la possiblitat de riure's les tripes davant de
l'afirmació expeditiva d'un crític o especta¬
dor; el seu joc és l'anti-definició.

«Treballo partínt d'un abstracte molt ra¬
dical —explica a REVISTA DE
BADALONA— i després vaig conformant
formes. El meu és un missatge plàstic que
no vol ensenyar res concret: m'interessen uns

llenguatges molt indefinits».

En la seva paleta predominen les terres,
colors vitals i l'emprescindible to neutre que
aplica als contorns de les figures perquè irra¬
diïn una atracció present a tota la seva obra.

Marcos no participa en el diàleg de sords
que generalment domina la relació entre les
arts, es connecta amb diferents manifesta¬
cions artístiques i considera el col.lectin dels
pintors com a gent «bastant oberta».

Al cóctel d'inauguració de dijous passat
s'hi presentaren Carles Sagnés, conseller de
Cultura, i Maria Lluïsa Anton, directora dels
Serveis Municpals de Cultura; òbviament, la
amfitriona va ser Ana Rubira. • J.A. PA¬
RRA LECINA

Festival «Cap nen sense joguina»
Aquest divendres, a la sala-teatre de l'en¬

titat rociera de la Esperanza —antic Cine
Badalona—, a partir de les nou del vespre,
es farà un grandiós festival artístic, organit¬
zat per l'Ajuntamént de la ciutat, amb la
col·laboració dels centres andalusos Casa de
Huelva, Casa de Andalucía y Catalunya i Es¬
peranza. Hi intervindran, entre d'altres ar¬
tistes prou coneguts, Estrella de Cádiz, Los
Romeros, Rubito de Constantina, Alazán i
quadres de ball de les entitats col·laborado¬
res. L'espectacle serà presentat per Pere So¬
riano, Manolo Santos i Curro Gadella.

La finalitat d'aquest festival és recollir
força joguines per aquells nens badalonins
les famílies dels quals tenen escases o nul·les
possibilitats d'adquirir-los. «Cap nen sense
joguina» és el lema de la campanya i de l'es- j
pectacle, que espera omplir l'important afo-
rament de la sala i espera satisfer els més

: exigents.

Aquest divendres, dia 15, a les deu de la
nit, actuà al Círcol Catòlic un grup d'alum¬
nes de l'Escola de Dansa Marisa Yudes que,
d'aquesta manera, han volgut col·laborar en
la campanya «Cap nen sense joguina».

La sala del Círcol estava plena de fami¬
liars i amics del ballarins, que acollien cada
petita actuació amb calurosos aplaudiments.

L'escenari presentava un aspecte colore-
jat pels suggestius vestits que duien els nois
i noies que actuaren aquella nit.

L'actuació es dividí en tres actes. El pri¬
mer fou una mena de repertori de ballet clàs¬
sic que comptà amb peçes tan diverses com

«El Corsari» o «i^armeii». /\is uos acics se¬

güents es representà «Coppèlia (o la noia
dels ulls d'esmalt)», una obra de Leo Deli¬
bes que, en clau de ballet pantomimic, de¬
senvolupa la historia d'amor entre un jove
i una nina mecànica.

L'acte es repetiria al dia següent, dissab¬
te, a les sis de la tarda, posant novament de
manifest la capacitat d'uns nois i noies que,
.sens dubte han sabut treure profit de les clas¬
ses, rebudes per part de la Marisa Yudes, ar¬
tífex d'aquest espectacle. • FINA
LORENTE

daina
DELSA

LLIBRERIA - PAPERERIA
Avda Martín Pujol. 177

Llibres per regal • Christmas ^^bXl¿na
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Nou espai d'exposicions

Can Cabanyes s'esfrena amb el Fons
d'Art de la Generalitat

El dia D, hora h, per la sala d'exposi¬
cions de Can Cabanyes va ser divendres pas¬
sat: es feia coincidir la inauguració d'un es¬

pai cultural permanent amb l'exhibició del
Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya.

La mostra marcà un alt punt de partida
per la nova sala, a causa del prestigi que

acompanya aquesta compilació d'autors ca¬
talans del segle XX que ja s'ha exhibit a d'al¬
tres ciutats de Catalunya.

A l'estrena de la nova faceta de la masia
de Can Cabanyes —recordem que també
acull una biblioteca pública— hi assistiren
part de l'equip municipal, presidit per l'al¬
calde, Joan Blanch, i una petita representa¬
ció del Departament de Cultura de la
Generalitat,

Precisament Joan Blanch va ressaltar la
imprescindible «col·laboració entre institu¬
cions que cal en un país petit com el nostre».
D'aquesta complicitat administrativa n'es¬
tan especialment satisfets a l'Area de Cul¬
tura de l'Ajuntament de Badalona, perquè,
tal com es pronuncià el conseller de Cultu¬
ra, Carles Sagués, «és molt important per
l'area tenir espais per afer activitats. S'han
d'anar consolidant i fer-les estables; que no
surtin com bolets».

El conseller considera cobertes les neces¬

sitats de la ciutat en matèria d'equipaments
per exhibir obres artístiques, ja que, «a part
de Can Cabanyes —m^ifestà a REVISTA
DE BADALONA—< el Museu, el Refugi i
el Casal de Dalt de la Vila, comptem amb
els centres cívics de Morera i la Colina, que
s'acostumen a destinar més a les exposicions
d'un artista del barri...».

Bateig entre cotons

En l'habilitació de la sala, operació més
agradable als pressupostos que no pas la
construcció d'una galeria d'art nova, s'ha
volgut deixar l'empremta rústica: els canals
a les parets, els sostes avoltats o la profusió
de columnes, que pot arribar a ser indigesta
en determinades exposicions que exigeixin
perspectives més globals. Així i tot, en l'ex¬
hibició del Fons d'Art les pilastres serviren

d'intel.ligent frontera entre les obres dels
anys 30 i les actuals.

No obstant els problemes de ventilació
de la sala, que l'alcalde es va comprometre
a solucionar, i l'aparent fragilitat pel que fa
a la seguretat (quelcom intrínsec en aquest
país a les sales d'art), a Can Cabanyes no
se li pot negar un aire distingit. Es el «curri¬
culum de sala», que Paco Escudero, tècnic
de Cultrua i part implicada, vol infiltrar:
«Mantenir un prestigi és fer una selecció,
anar als tallers, parlar amb els crítics, exigir
una qualitat», va dir a REVISTA DE
BADALONA.

Escudero, gat vell del Museu Picasso, re¬
flexiona sobre l'oferta artística de Badalo¬
na: «Hi ha un dèficit heretat de fa molts

anys. Manca espai i públic: són insuficients
els espais per a la demanda, i no hi ha de¬
manda perquè falten espais. Es un peix que
es mossega la cua».

«La gent té por —continua—. Es pensa
en l'art d'élites i, d'entrada, hi ha aquest re¬

buig a mirar. Això és causa d'una educació
visual molt activa (les imatges de televisió)
i la gent no té costum de veure una imatge
estàtica».

D'altra banda. Can Cabanyes no s'ha
concebut com a unitat cultural aïllada sinó
que —assegura Escudero— «vull aconseguir
un intercanvi amb altres sales, sobretot a ni¬
vell d'artistes joves. Crear un circuit per fer
coneguda una exposició. Això també serveix
per a potenciar un artista pel que fa a: donar-
lo a conèixer i al currículum d'ell mateix».

Una mostra directa a la mandíbula

Amb l'acompanyament sonor d'un quar¬
tet de flautes travesseres del Conservatori de
Música de Badalona, els pocs assistents van

poder observar una quarantena d'obres pic¬
tòriques (Nogués, Clavé, Anesa Gironella,
Pons Viladecans o Zush) i escultòriques
(Piensa, Clarà, Penosa o Casanovas): una
dotzena part del conjunt de la col.lecció
oficial.

La provocació visual és una constant en
moltes de les obres exposades, que durant
un mes albergarà Can Cabanyes. «Us acon¬
sello que us fixeu en l'entramat de Nogués»,
«Observeu la primera etapa de...», deia un
crític d'art amb funcions de mestre de
cerimònies.

Els assistents en mitja hora vam estar ser¬
vits: xampany, xin-xin i adéu. «Us aconse¬
llo que...» • J.A. PARRA LECINA

El nostre desig nadalenc està ple de cançons

16.12.89
23.12.89
24.12.89

7. 1.90
13. 1.90
14. 1.90
20. 1.90
21. 1.90

Concerts de Nadal
a càrrec de

A les 8 del vespre
A les 8 del vespre
A les 11 del matí
A t/4 d'una del matí
A les 81 del vespre
L'I del migdia
A les 8 del vespre
A 2/4 de 8 del vespre

Al Convent de les Adoratrius.
A l'Orfeó Badalonk
Al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
A la Parròquia de Sta. Maria.
Al Monestir de la Providència.
A la Parròquia de S. Antoni de Llefià.
A la Cooperativa La Moral.
A la Parròquia de Sant Josep (Pro carites)

AJUNTAMENT DE

BADALONA
APEA DE CULTURAJOVENTUT i ESPORTS
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Mostra de pessebres
La Federació Catalana de Pes.sebri.stes

fou creada l'any 1984. Aplega vint-i-dues
asociacions de diferents localitats de Cata¬

lunya que van unir els seus esforços per tal
de conservar i fomentar el pessebre i tot allò
que està íntimament lligat amb l'art i la tra¬
dició nadalenca, tasques que cadascuna dc
les entitats du a terme en la seva població
d'origen. Des del 1970 cada any apleguen
més de cinc-cents pessebristes en una jorna¬
da de convivència en l'àmbit d'alguna po¬
blació catalana.

Aquesta exposició, que ja s'ha celebrat
a Terrassa el 1985 i a Girona el 1987, en¬
guany l'organtiza l'Associació dc Pessebris¬
tes de Barcelona.

L'esmentada Associació barcelonina fou
fundada el 1863 i durà fins el 1875, i en una

segona època va reviure novament cl 1921,
i és la que ara presenta aquesta exposició.
El qui durant molts anys en fou president,
Antoni Moliné, va ser el creador de «l'Es¬
cola de Barcelona», aplicant des del Nadal
de 1912 la tècnica que empra el guix i la fór¬
mula del diorama, tot aconseguint una plàs¬
tica verista que impressionà des d'aquest mo¬
ment la ciutat primer i tot Catalunya des¬
prés. En l'actualitat s'estén a tot cl món
d'Occident, incloent-hi Amèrica, amb la
qual cosa la denominació d'aquesta Escola
ha pres el nom més extens d'Escola Catala¬
na del Pessebre.

La mostra es presentarà a la sala d'ex¬
posicions de la Caixa de Barcelona, Passeig
de Gràcia, 2, de Barcelona, des del dia 22
de desembre fins al dia 7 de gener del 1990,
i romandrà oberta d'onze a dues del migdia
i de set a nou del vespre, cada dia. • A.P.

El grup «Zenit», del Círcol,
guardonat

. .,^5uiia vegada el grup juvenil de tea¬
tre «Zenit», del Círcol Catòlic, s'ha presen¬
tat en un concurs de teatre, i per segona ve¬
gada la seva participació ha estat compen¬
sada amb diferents guardons. En aquesta
ocasió ha estat el concurs de teatre Premi Vi¬
la d'Olesa, amb la representació de l'obra
original de Curzio Malaparte, versió cata¬
lana de Maria Carme.Massip, «Les dones
també varen perdre la guerra», sota la di¬
recció de Josep Diéguez.

El veredicte del jurat va fer-se conèixer

dissabte passat, en el transcurs d'un sopar,
i els resultats varen ser fruit de diferents eli¬
minatòries, en les quals els badalonins va¬
ren mantenir-se fins el final, aconseguint els
següents premis:

Primer premi a actriu de repartiment, Pe-
pi Fluvià; accèssit a actriu principal, Maria
Nonell; accèssit a actriu de repartiment, Ma-
riona Ferrer, i tercer premi al millor grup,
el Zenit Teatre, del Círcol Catòlic de
Badalona.
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Un badaloní, a Madrid

«Computer Art Show»

{(\ iV /h \ ^ V>>— -J/ M
-li u

Un deis robots del «show»

%

El badaloní Marcel·lí Miret va presentar
el seu «show» ai S.I.M.O. d'enguany. Un
any més el recinte firal de la Casa de Cam¬
po, de Madrid, oferia al vianant la possibi¬
litat d'assabentar-se de tots els darrers avan¬

ços en el món de l'electrònica i la informà¬
tica, en l'edició de S.I.M.O., que és una de
les fires més importants del país.

Definició

El C.A.S. (Computer Art Show) s'auto-
definebc com un espectacle basat en la imatge
digital i l'animació generada per ordinador.

La música i l'escenografia en són factors vi¬
talment complementaris. El resultat de la fu¬
sió és imatge, música i paraula.

Va ser gran la nostra sorpresa en trobar
Marcel·lí a l'estan de «Commodore, S.A.».
Es disposava a preparar el «Computer Art
Show». I pocs minuts abans de començar el
«show» vàrem conversar:

—Què preteneu amb el C.A.S.?
—Volem apropar les noves tècniques de

producció d'imatge al públic en general, re¬
produint en directe experiències que només
es donen en estudis de vídeo, platós o estu¬
dis de post-producció d'imatge.

Casting
Jesús Chumillas Imatge de síntesi
Gustavo A. Ropero.Composició MlDi
Juan Carlos González Saxòfons
Jaume Fargas. .. Grafisme i publicitat
Jordi Ortega Aportacions 3D
Manuel Càceres Manager
Marcel.lí Miret Idea i direcció

—Quina diferència hi ha entre el C.A.S.
i una realització de vídeo?

—No fem un producte comercial. Utilit¬
zem l'art com espectacle, entenent l'espec¬
tacle com una generació d'imatges i d'idees
capaces de distreure i divertir el públic al
qual va ílirigit.

Val a dir que aquest «show» es va pre¬
sentar a la nostra ciutat, el dia 11 de juny
de l'any passat, a la discoteca «Pinzell», com
a acte de cloenda del Tercer Concurs de Cò¬
mics de Badalona.

L'espectacle

En la primera fase vàrem poder presen¬
ciar: Robots, «El rostre dels vigilants es mu¬
tant» (dibubc electrònic amb cicles de colors),
i Nani Karal, «L'heroi de l'espai surca l'in¬
finit però té alguns problemes en el seu ca¬
mí» (animació de tr .jectòries en dues
dimensions).

Segona fase: Digital Wars, «Els amos del
calabós estan sumits en les seves pròpies
irrealitats de poder» (digitalització i anima¬
ció en dues i tres dimensions), i Éssers i Ob¬
jectes, «Les formes tenen lleis. Reis elèctrics
dicten el seu ordre intern».

Tercera fase: Xotis, Gustavo Show Ma¬
drid, «Dedicatòria dels bits a les persones de
la ciutat» (infografia en general).

Presentaren un espectacle inusual, en el
qual el vídeo, el disseny gràfic assistit per or¬
dinador i la música eren les eines de l'artis¬
ta. Demostraren davant del públic que va as¬
sistir a qualsevol de les dues sessions la vis¬
tositat del «show» i el seu atractiu.

En acabar l'actuació, Marcel·lí i els seus

«xips» es mostraven satisfets de la feina fe¬
ta i de l'acceptació per part del públic. •
JAUME ANGULO

ajpr ^-1 niar mática,
DISTRIBUIDOR OFICIAL . Commodore

EL AMIGA... AHORA, CON LOS MEJORES
PROGRAMAS. CUATRO PROGRAMAS DE
OBSEQUIO SOLO 99.900 PIES. + IVA

LIDER DEL MERCADO DE MICROORDENADORES

SOLÍc"lNFORMACION AL ® 389 51 66
Ribas i Perdigó, 8-10 (a 10 mtrs. carrer Mar)
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Toní Rovira, un pintor... un
escollit de l'art

Toni Rovira, el jove pintor de Tiana, de
reconeguda fama, està exposant les seves
obres a la galeria d'art «Àmbit», de Barce¬
lona. Rovira és un mestre dintre d'aquest art
especial que és la pintura, un món reservat
per escollits. Es va graduar en Arts Aplica¬
des a Barcelona.

Tot i la seva joventut, ja porta realitza¬
des dinou exposicions individuals, a Tiana,
Barcelona, Mallorca, Mèxic, Madrid, Giro-
'^a. Sitges i França, així com unes cinquan¬

ta col.lectives. Curiosament, encara que se
sent badaloní, Toni Rovira només ha expo¬
sat una vegada a la nostra ciutat, concreta¬
ment l'any 1988.

Hi ha obres seves a les col.lecions de la
Diputació de Barcelona, Museu d'Art Con¬
temporani de Porreres, Mallorca; Museu
Mexican, de Mèxic; Baró d'Esponellà, Xar¬
xa Cultural de Barcelona, Joan Mezquita de
Mallorca; Yamamoto Tòquio i Nae Seo, del
Japó, entre d'altres.

Com ja hem esmentat, ara mateix expo¬
sa a la galeria d'art «Àmbit», de Barcelo¬
na. La vam visitar i vam poder comprovar
la seva obra, sempre envoltada de misteri i
de sorpresa.

— Toni, com definiries la teva pintura?
— Com pots observar, mai no pinto co¬

ses visibles pel ser humà. Tot són productes
d'un subconscient, visions poc comprensi¬
bles per la majoria.

— Per pintar aquests quadres necessites
una concentració mental més que aplicar ia
tècnica?

— No. Després de somniar durant la nit,
em llevo i, situant-me davant del cavallet,
començo a pintar allò que be cregut veure, r
Més tard, la tècnica i l'experiència comple¬
ten el treball.

— Pot sorprendre a qui et conegui que
un jove ple de vitalitat pugui pintar una obra
tan macabra i patètica, capaç de posar els
cabells de punta als visitants de l'exposició...

— Jo això ho definiria dient que és l'al- ^
tre jo, que naturalment és contrari al meu ^
caràcter, però no a la forma de pensar quan
tinc els pinzells a les mans.

— Quins són els teus projectes més
immediats?

— Prendre'm uns dies de descans, si els
somnis m'ho permeten, i després tornar al
treball, ja que tinc previstes diverses expo¬
sicions per Europa, Amèrica i el Japó.

Com a punt i final ens va comentar que
entre els seus projectes de l'any que ve hi ha
una exposició a Badalona. • PERE ^
SORIANO

C' se compCace en invitarCe a Cagranfiesta (Ce
su Icr. C^nivCTSdvio y a Ca gran presentación cCeC
S^OW musicaC.

.0 ft® ®

'BaCCantine 's

bèfiça una»

fçlicé» ^auííiaiiès

Colabora en nuestro 1er. Aniversario

Tómate tu (BdCCantine's y participa en el magnífico
Sorteo de una minicadena e infinidad de sorpresas y
regalos.

Pasa a recoger tu invitación

f
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Una dona de 53 anys

Tina Turner

Tina Turner acaba recentment d'editar
un nou elapé titulat «Foreign Affair», pre¬
sentat a Roma, i on ha dit que li agradaria
fer més cinema.

Molts són els curiosos i curioses als quals
els agradaria de saber-ne més d'aquesta ex¬
traordinària cantant. En motiu de la sorti¬
da del seu darrer elapé volem mostrar la ver¬
dadera història d'aquesta dona de
cinquanta-tres anys d'edat.

El dia 26 de novembre de 1939, a Nut-
bush, una població de Tennesse, neix Ana
Mae Bullock, filla de Floyd i Zelma, ell re-
col.lector d'una plantació, i índia cherokee
la mare. Vuit anys abans neixia Irear Lus¬
ter Turner, «Ike», a Clarksdale, Mississippi.

Ike Turner, amb els Kings Of Rhythm,
gravava el disc «Rocket 88», èxit que pas¬
saria als amals del so com el primer disc de
rock and roll de la història. Al 1955 Anna
Mae Bullock, «Tina», i la seva germana es
traslladen a St. Louis, Missouri, on viu la
seva mare, divorciada des de feia algun
temps. Allí Tina comença a frecuentar clubs
nocturns, especialment el cafè Manhattan,
al qual posteriorment li dedicarien una can¬
çó regularment Ike i The Kings Of Rhtyhm.
Un dia Ike estava tocan l'òrgan en escena,
i Tina es va llençar a Tescenari, va agafar
el micro i va començar a cantar amb totes
les seves forces una cançó de B.B. King.

Des d'aquell dia Tina estava sempre a la
vora d'aquella banda; va tenir relació amb

un d'ells, Raymond Hill, del qual quedar
embarassada l'any 1958. Un any després An¬
na substitueix una cantant que havia estat
convocada per Ike, per posar veu en el te¬
ma «A Fool in Love». El resultat és ex-

cel.lent i Anna passa a treballar amb Ike, que
al 1960 la rebateja amb el nom de Tina. El
tema arribaria al número dos de les llistes
de r&B. En aquest mateix any Ike i Tina dei¬
xen les seves respectives parelles per comen¬
çar a sortir junts. Foren temps immillora¬
bles per ambdós, plens d'èxitsk, gires, mú¬
sica i amor.

En el 1961 Tina, a duet amb Mickey Ba¬
ker, grava «It's gonna work out fine», un
èxit que arribà al numero vint del Hit Pafat-
de. En el 1962, els encerts sonors es succeei¬
xen, i Ike i Tina es casen.

Entre el 1963 i el 1969 la parella segueix
treballant sense descans. En el 1969 el duet
fa de teloner en la gira de Rollig Stones, on
es rumoreja que Mick Jagger va aprendre a
ballar amb Tina.

En el 1971 Ike i Tina realitzen la prime¬
ra gira europea i el mateix any s'instal.len
a Califòrnia, on Ike té el seu propi estudi.
En el 1974 Tina llença el primer disc en so¬
litari, «Tina turns the country on», i durant
la primera part de la dècada es veuren pu¬
blicats dotze elapés amb quantitat de hit's.

En el 1975 Tina apareix a la peLlícula
«Tommy» interpretant la reina àcida. Al
mateix any, Tina sol.licita el divorci davant
de les desfetes relacions amb Ike. Comença
per l'artista una nova etapa plena d'alts i
baixos.

En el propers anys grava diversos elapés,
que passen desapersabuts, i actuaria per pri¬
mer cop a Espanya el 1979 i per segona ve¬
gada el 1981.

La cosa no rutllava i es va veure obliga¬
da a actuar en clubs nocturns i en conven¬

cions per tal de sobreviure. En aquests mo¬
ments difícils es convertí al budisme, i es re¬
trobà ella mateixa. Tina, però, no va deixar
mai de cantar rock.

L'any 1983 marcaria l'inici de la irresis¬
tible ascensió de Tina en els 80's. Actua per
tercer cop a Espanya, edita «Let's stay to¬
gether» i «Help»; Telapé «Private Dancer»
consagrarà novament Tina tornant-la al pri¬
mer pla de l'actualitat. L'àlbum multiplatí
per les vendes acapararia tots els premis, in-
clús el Gramy Award.

«What's love got to do with it», un dels
potents temes de Tina, arribaría al numero
1 de tots els mercats discogràfics, exactament
vint-i-quatre anys després d'aquell gran èxit
amb Ike. Després d'aconseguir aquesta fi¬
ta, tornarien les gires multitudinàries i les in¬
tervencions estel.lars a les pantalles cinema¬
togràfiques, on Tina interpreta l'entitat en
el film «Más allá de la cupula del trueno»,
tercera part de les aventures de Mad Max;
simultàniament canta la peça principal de la
pel.líenla «We don't need another hero».
Col.labora en la històrica cançó «We are the
world», d'U.S.A. per Africa. Canta en el
«Live Aid» al costat de Mick Jagger. Del pe¬
núltim elapé «Break every rule», obté un
grammy.

El nou elapé és un producte impecable.
Ull veritable treball d'enginyeria sonora per
abraçar la potent veu de Tina. A tot això ella
sol dir; «Només estic començant...».

Ens trobem davant d'una gran estrella
del rock, i esperem que continuï fent vibrar
i suspirar durant molts anys. • JAUME
ANGULO
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Lunes: Rolando Ojeda y sus boleros
Martes: Reviva los 60 con nuestra generación
Miércoles: Tiempo de tango
Jueves: Lambada exibiclón y participación
Viernes: La voz de Marino (ex-cantante de Marfil)
Sábado: Las melodías de la Orquesta Santarrosa
Domingo: Rolando Ojeda y sus boleros

* * *

Les esperamos en la GRAN NOCHE de FIN DE AÑO, con la
Orquestra Santarrosa y la actuación especial de:

—ROLANDO OJEDA-

Avda. Diagonal, 405 - Teléfono 217 10 61 - BARCELONA



REVISTA DE BADALONA 19 i 22-12-89 LLEURE 131

«Badajoc-89»

Els joves també juguen
Fomentar una nova concepció de l'ús del

temps lliure i promoure l'associacionisme ju¬
venil a nivell lúdic són els objectius que s'ha
marcat el Centre de Recursos i Serveis per
a Joves (CRISI) en aquesta segona edició del
Badajoc.

La iniciativa del CRSIJ —organisme que
depèn de l'Area de Cultura, Joventut i Es¬
ports de l'Ajuntament— ens arriba amb una
nova visió de la tasca del Badajoc. D'aquest
tema i d'altres vem parlar amb Joan Min¬
guell, coordinador del CRISI, i Maria Vi-
lasó, animadora sociocultural.

Els promotors del Badajoc —que han re¬
but un ampli suport de diferents entitats i
establiments comercials de la nostra ciutat—

pretenen «fomentar un espai d'unió de la
gent jove, de catorze anys en amunt, que ha¬
bitualment ocupa els seu temps lliure amb
diversos jocs lúdics», explica Jóan Minguell.

El Badajoc neix el 1988 amb l'idea que
el «jove també juga», tot i que des d'una
perspectiva diferent a la de l'infant. Juga a

«Garfield» editat en

català
Ediciones Junior, del Grup Editorial Gri-

jalbo, acaba d'editar els dos primers títols
de tires còmiques sobre el gat «Garfield»:
Garfield coneix Garfield i Garfield guanya
pes, dibuixades pel nord-americà Jim Davis.
Garfield —el gat més popular de Nord-
amèrica— ha esdevingut el millor company
d'un propietari estoic, solitari i amant dels
animals. Es un gat que practica l'egoisme,
la comoditat i l'abús del seu propietari.

Jim Davis té quaranta-quatre anys, va
néixer en un món rural de l'estat d'Indiana,
i va entrar en el món dels còmics el 1969 com

a ajudant de Tom K. Ryan per la seva pa¬
ròdia del wester «Tumbleweeds». El 1976 va

crear «Garfield», i la United Feature Syndi¬
cate la va distribuir a la premsa el 1978.
L'èxit d'aquest gat i de les seves pintoresques
reflexions ha estat enorme. Més de dos mil
periòdics publiquen les seves tires, i está tra¬
duït a dinou llengües. Durant el 1983, la llista
de bestsellers al «New York Times» incloïa
set volums de Garfield^tre els quinze pri¬
mers. El 1981, Jim Dfl^s fundava la Paws,
Inc., empresa destinada a la cojnercialitza-
ció del seu personatge, amb un enorme vo¬
lum de facturació. D'ençà d'aquest any, tota
classe de productes «Garfield» amb l'efígie
del mixet envaíen la vida americana.

El gat creat per Jim Davis i col.locat al
si d'un món americà, presidit pel solitari del
seu propietari, mira amb ironia l'univers que
l'envolta i l'adapta als seus propis costums
i desigs.

Però en aquest viatge continuat, que és
el que ens conta el dibuixant, aquest món
dels humans, els seus costums, les seves fór¬
mules socials, els seus convencionalismes,
queden reflectits a través de la ironia de Gar¬
field, que, a la seva vegada, i des de la seva
condició de gat, és un bon reflex del nostre
egoisme, quotidià. • A.G.

jocs amb regles complexes, que demanen un
nivell de relació amb els companys de parti¬
da i l'us del pensament. En paraules de Min¬
guell, «no són jocs consumistes sinó una ac¬
tivitat lúdica en què el jugador té un paper
important i on l'atzar quasi no intervé».

Un lloc estel.lar dins les competicions que
inclou el Badajoc d'aquest any correspon als
jocs de rol, que són una part dins dels que
s'anomenen jocs de simulació, que repro¬
dueixen situacions històriques o fictícies on
cada jugador té un paper important; en
aquest tipus de joc el jugador viu una aven¬
tura per arribar al final de la qual necessita

estratègia i l'ajuda dels companys de parti¬
da. Fora de competició han quedat, però,
els espectaculars jocs d'estratègia que com¬
binen estratègia militar amb fets històrics,
però que necessiten un espai considerable per
poder-se desenvolupar al més alt nivell.

En Badajoc inclou una gimcama sobre
rodes, «sense motor», on els participants
s'agrupen per equips. Una olimpiada de jocs
de taula —trivial, parxís, estratego, cartes
i dicciopinta— i jocs esportius —ping-pong,
billar espanyol i americà i futbolins—.

Tancaran l'edició d'aquest any les finals
de les diferents especialitats, un espai de lu-
doteca, una exposició de maquetisme, exhi¬
bicions de billar i de jocs de rol, un scalèx-
tric i una mostra de jocs per ordinador. La
festa de cloenda de les jornades i el lliura¬
ment de premis als guanyadors dels diferents
jocs es farà el divendres dia 29, a la discote¬
ca Pinzell.* A. MAS DELBLANCH

A Badalona
els Reis

portaran joguines
per a tots

Col·laboració:

inscripcions:

núm. compte 01-091047-73
Caixa de Pensions per a la
Vellesa I d'Estalvis
Associacions de Veïns

Actes previstos:
Dia 22: Festival Flamenc
Hora: 21
Organitza: Penyes Flamenques
Lloc: Local Ntra. Sra. de l'Esperança

(Cinema Badalona)
Dia 25: Concert de l'Orfeó Badaloní
Hora: 20
Organitza: Orfeó Badaloní
Lloc: Local de l'entitat
Dia 23: Festival infantil
Hora: 11

Organitza: Els treballadors de Correus
Lloc: Plaça Assemblea de Catalunya
Dies 27, 28, 29 i 30: Mà oberta
Organitza: Col.legi Maristes-Champagnat
Dia 29: Festa nit del bàsquet
Hora: 24
Organitza: Discoteca Tifus
Lloc: Discoteca Tifus

w^'
/V1£i

'W/""

H'T D£r ASSOCIACIONS
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Círcol Catòlic
Activitats de les

Festes Nadalenques
Dilluns, 25 de desembre (Dia de Nadal), a
les nou del vespre, la secció Dramàtica de
l'entitat presenta:

ccSonrIsas y lagrimas»
Dimarts, 26 de desembre (Sant Esteve), i dilluns, 1 de gener
(Any Nou), i diumenge, 7 de gener, a dos quarts de sis de
la tarda, la secció Dramàtica de l'entitat presenta:

«Els Pastorets o rAdvenIment de l'Infant Jesús».
Dimarts, 26 de desembre, a les 12 del matí

«Nadal a l'Esplai»
Del dimecres, 27 de desembre, al divendres 5 de gener,
al «Xirusplai» «Casal de Joves». Dies feiners, de 10 a 13
i de 16 a 18. Organitza: «Xirusplai Círcol Catòlic» - AREC

? BONES FESTES ?

RESTAURANT

El Racó d'en Paco

• Dicen que es el más caro de la comarca

¿ Por qué sera ?
Vale la pena comprobarlo

PESCADOS Y MARISCOS • CARNES A LA BRASA

Guifré, 109 (esquina Conquista) - ® 383 62 07
BADALONA
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VTTT concurs de maquetes

Mostra de vaixells, i alguns dels trofeus

L'empresa Joguines Duñó, IMCADISA,
en col.laboració amb les principals cases na¬
cionals importadores de maquetes, organit¬
zaren el VIII Concurs de Maquetes. Els afec¬
cionats a aquest hobby podien exhibir les se¬
ves maquetes, des del dia 1 al dia 8 de de¬
sembre, a la sala d'exposicions de «La Cai¬
xa», del carrer del Mar de la nostra ciutat.

Els maquetistes podien aportar les seves
maquetes en "plàstic, fusta o metall, realit¬
zades amb kits. Com en anteriors edicions,
s'establiren set apartats: avions, vaixells (de
plàstic i de fusta), tancs i vehicles militars,
automòbils i motocicletes, diorames i obres
diverses.

Configurat per dues categories, fins els
setze anys i de disset en endavant, s'adme¬
tia un màxim de dues peces per concursant
i apartat.

Podríem definir la moqueta com la re¬
producció a tamany reduït, però fidel en les
seves proporcions i aspecte, d'una decora¬
ció, monument, construcció, etc...

Es destinada únicament a ser contempla¬
da. La maqueta es diferencia, per aquesta
raó, de model reduït, que és funcional. El
maquetísta pròpiament dit vol fer una ma¬
queta que sigui estètica. Un cop feta, des¬
prés de la feina que li porta, no vol que es
trenqui ni que s'embruti.

Contràriament al que molts pensàbem,
les maquetes amb motor i comanament a dis¬
tància no tenen gaire acceptació per part de
l'afeccionat, degut al raonament comentat
en les línies anteriors.

Amb Joan Guillen, portaveu de Jogui¬
nes Duñó, mantinguérem una conversa per
tal d'informar detalladament els nostres lec¬
tors del veredicte del jurat en el concurs d'en¬
guany, i per saber quelcom més sobre el món
del maauetisme.

cialitzades en aquests temes.
—És tan fàcil com sembla la construc¬

ció d'una peça?
—N'hi ha de tots tipus. Les més dificul¬

toses són els carros de combat i els vaixells
que reprodueixen galeons o fins i tot peces
actuals, com el Sebastián Elcano.

Les maquetes més sol.licitades són els

dro Valera Ruiz, Miguel A. Llario Lizaiio,
Pol Guillén Duñó i David Girón Medina.

Categoria B, a partir de disset anys: Juan
Jiménez Pedraza, Eduard Federico Adrove,
Miquel Piñero, Miquel Pérez Garcia, Xavier
Abuli Novell, Oscar Viñals Iniesta, Javier C.
Pastor Rodri i Oscar Puente Tudela. • JAU¬
ME ANGULO

Promoción del olciismo femenino
sin edad fija

organizado por la Unión Ciclista La Salut
Interesadas, para toda clase de información, llamar al tel. 387 19 05, de 17 a 20 horas, o bien pasar

por el club los jueves, del 20 a 22 horas, en la calle Juan Valera, 59

—El naixament del maquetista afeccio¬
nat, quan es produeix?

—Tenim dades que els materials per po¬
der fer les maquetes, i que estiguessin a
l'abast de l'afeccionat, es remunten als anys
60.

—Quines qualitats ha de tenir un
maquetista?

—Enginy, molta paciència i informació.
No es pot muntar una maqueta només amb
la informació de la caixa que la conté. Per¬
què quedi el mes real possible, cal cercar in¬
formació en llibres, catàlegs i revistes espe-

avions i els carros de combat, destacant de
forma especial aquesta última.

Els infants es decanten també pels
avions, i darrerament per uns soldadets d'es¬
cala 1/72, amb els quals després podran fer
les seves batalles. Pels que creguin que fer
un vaixell de fusta és «bufar i fer ampolles»,
qué's'bo treguin del cap. Doncs, per tenir-
lo completament acabat es triga aproxima¬
dament mig any, posant-s'bi una estoneta
cada dia. La dificultat ve determinada pel
fet que un mateix s'ba de fer moltes peces.
Cal emmotllar els llistons, fer la cobèr^g,
etc... Per d'altra banda, la dificultat dels cà-
rros de combat als quals feièm referència la
trobarém en fer els acabats de la pintura, per
tal que sigui el més fidel possible a la reali¬
tat. Les darreres novetats són els helicòpters
russos i l'avió F-18, en les diferents versions.
Recordem que F-18 es l'avió de combat que
té l'exèrcit espanyol. En cotxes, l'ultima no¬
vetat és el Ferrari F-40.

Duñó ens fa una valoració del concurs

d'enguany:
—Penso que aquest any hi ha hagut una

manca de participació de maquetistes supo¬
sem que deguda a les dades en què s'ba por¬
tat a terme el concurs. D'altra banda, no
s'havia fet abans per manca de local. Més
de trenta participants, vuitanta maquetes ex¬
posades, gran alfuència de visitants els dies
de l'exposició i gran qualitat en les obres ex¬
posades, van ser els trets més destacables
d'aquest concurs.

Els diferents premiats van ser:
Categoria fins a setze anys: Pere Ponsi-

renas Garcia, Harold Mus Figueras, Alejan-

Una nau de la pel.lícula «La guerra de les Gal.làxies»



134 LLEURE REVISTA DE BADALONA 19 i 22-12-89

Cine Nou Tel. 389 25 09

ACONTECIMIENTO
STEVEN SPIELBERG presenta

una pelicula de ROBERT ZEMECKIS

MICHAEL J. FOX
CHRISTOPHER LLOYD

SIIIMIMim suit II

losfus A8-ioà|QQ
PASE PELICULA: 4'10 - 6'15 - 8'20 - 10'25

Cine Verbena.
Tel. 389 13 42

SEMANA

f

Cine Picarol - 2 sales
Tel. 389 28 73

Cine Picarol -2 sales
Tel. 389 28 73

DENNISQUAID ES JERRY LEE LEWIS
... El ritmo le llevó a arderen el intiemo

aynac
inounbuenrobol
para mantener

unida a la familia. FAMILY

BRODERlCKl

BUSINESS
Negocios
DEEumjA

IKIDIBÜJIIEI

fmi

>

Més de 1.000 idees per regalar.

Electrodomèstics, llums, vaixelles, cristalleries, jocs. de coberts, Hi-fí i video,decoració...Veniu a disfrutar del món del regal.
Maignon, 17 (Junto mercado) » 384 18 52 JOYERIA - RELOJERIA - REGALOSJesús, 7-9 (esquina c/. Mar) tr 389 51 66 LISTAS DE BODA - DECORACION
Lleó, 79 (cantonada Maignon) tr 383 35 09 JOIERIA - ARGENTERIA - RELLOTGERIARibas I Perdigó, 8-10 » 384 36 05 INFORMATICA - hardware - software

¥
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Cine Nou
Mar, 23 - Te!. 389 25 09

REGRESO AL FUTURO II
Nord-amerícana. Director: Robert Ze-

meckis. Intèrprets: Michael J. Fox i Chris¬
topher Lloyd. Aventures. Color.

McFly, des de l'última aventura amb el
professor Brown, l'uneix amb ell una amis¬
tat inseparable. Brown va aconseguir amb
els seus experiments viatjar al passat, cosa
que va permetre a McFly conèixer els seus

pares abans que fossin marit i muller; fins
i tot va intervenir a ajudar-los que s'enamo¬
ressin. Ara el professor adverteix McFly del
perill que poden tenir els seus fills l'any 2015,
a rel d'un nou experiment que el transporta
al futur...

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

FAMILY BUSINESS (NEGOCIOS DE
FAMILIA)

Nord-americana. Director: Sidney Lu-
met. Intèrprets: Sean Connery, Dustin Hoff¬
man i Matthew Broderick. Comèdia. Color.

Tres generacions d'homes de la família
McMullen tenen un petit desacord sobre el
seu futur negoci. El patriarca Jessie fa molt
que va afirmar la seva importància en la for¬
mació del caràcter, i segueix dedicat a la se¬
va formació. El seu fill Vito va abandonar
el negoci quan va tenir un cert contratemps.
Adam ha deixat l'escola superior sense cap
èxit, perquè el que ell vol és ser un lladre-
got. Jessie està disposat a ensenyar-li de tot
i força, i si Vito no aconsegueix detenir-los,
pot ser que hagi de seguir el mateix camí...

Cine Verbena
Mar, 20 - Tel. 389 13 42

servei del seu amo, que resulta ser un home.
No obstant, una noieta troba Oliver i el por¬
ta a viure a casa seva, però el seu amo no
vol permetre aquesta situació i decideix se¬
grestar la noia i el gos.

Cine Picarol - 2 sales

Plaça de la Vila, 5 - Tel. 389 28 73

GRAN BOLA DE FUEGO
Nord-americana. Director: Adam Fields.

Intèrprets: Dennis Quaid i Winona Ryder.
Biografia. Color.

Dos cosins de nou anys, Jerry Lee Le¬
wis i Jimmy Lee, estan profundament ab¬
sorts en el fervor religiós que es proclama
en la seva església de Ferriday, a Lousiana.
Jerry abandona la plàcida seguretat bíblica
de la seva infància per a contribuir a l'inici
d'una nova classe de música que el portarà
a ser una llegenda vivent del rock'n roll.

Agenda Nadalenca

Círcol Catòlic
Dia 25, a les nou del vespre, la secció dra¬

màtica de l'entitat presenta la comèdia mu¬
sical SONRISAS Y LAGRIMAS. Direcció:

Josep M. Pujol
Dies 26, i 1 i 7 de gener, ELS PASTO¬

RETS, de Jo.sep Maria Folch i Torres. Di¬
recció: Jordi Seus.

Centre Excursionista
Badalona

Diumenge, tarda, a les sis, ELS PASTO¬
RETS, de Josep Maria Folch i Torres.

Orfeó Badaloní

Societat Coral
La Badalonense

Dia 22, a les deu del vespre, al Centre La
Colina, CONCERT NADALENC. Direc¬
ció: Armand Grèbol

Sardanes

Diumenge, a un quart d'una del migdia,
a la Rambla, BALLADA DE SARDANES,
amb la cobla MARINADA. Organitza: «Ba¬
dalona Sardanista».

Cada dissabte, de quatre a cinc de la tar¬
da, CURSET DE SARDANES, a la Plaça
de la Plana, adreçat a tothom. Organitza:
«Badalona Sardanista».

Cada diumenge, de deu a onze del matí,
a través de RADIO CIUTAT DE BADALO¬
NA, emissió d'un programa sardanístic.

Museu Municipal
Diumenge, tarda, a les sis, ALEGRIA 1

NADAL 1989. Vint anys de Santiago Bel¬
tran al Museu, amb l'actuació de diversos
cantants i representació d'un fragment del
Poema de Nadal, de Josep Maria de Segarra.

Centre de perruqueria i
estetic-teràpia

L.F. Novella
Perruquers

desitja als seus
amics i clients
«Bones Festes»

Dr. Daudl, 5 s 383 44 52

OLIVER Y SU PANDILLA Dia 23, a les vuit de la tarda, a l'Orfeó,
Nord-americana. Producció Walt Dis- i dia 24, a les onze del matí, a Sant Jeroni

ney. Director:George Scrihner. Dibuixos de la Murtra, CONCERT NADALENC. Dk
animats. Color. • recció: Jaume Arimont.

Dia 25, a les déu del vespre, i dia 26, a
Oliver és un gatet orfe que decideix les vuit, presentació de l'espectacle

integrar-se a un grup de gossos carteristes al BRUSHOW.
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}LLLna
¿ESTAUP&tlT

Domingos y festivos
cerrado nocfie

Alfonso Xíí, 104 - 387 42 68

Restaurant CAN SORS
On podrà degustar els millors
plats de cuina catalana

rtx

o< 'Reserva de taules
Mediterrània, 5

Tanquem els dilluns ALELLA n 555 61 54

CRoi55ñnTeRiñ
PIZZ6Rlñ

€5PeClñLITfíT5

Q 389 09 63
Francesc Layret, 60 - BADALONA

Francesc Layret, 153
•a- 384 14 49
BADALONA

"?^úKÍÍ[f? Surtido variado
)]|JS de tapas frías y

calientes.

Marisco fresco

Plaza Alcalde Xifré, L. J
tel. 388 28 94 - BADALONA

Ü^STAUÜAnT

H hk
Santa Anna, 27
Sant Llorenç, 24

Telèfon 3341915

08911 BAOALON A

RESTAURANT

' A la platja
•B 389 14 10

BADALONA

La Granja de Can Teixidó

croisanteria
sandvixeria

gelateria

Carrer del Mar, 37 -B 389 03 55

„ RESTAURANTEC/. Prim, 154
® 389 10 06 - 384 27 62 :

zr Bl

RESTAURANT

Menú i
carta
diària

r/hn Obert al públic
w 384 10 52

V.aslaurantc. Chino

J A D E

Comida para llevar
Prim, 178 - w 384 17 17

Granja Bar Musical
LA POMA

Francesc Macià, 67
-B 399 36 08

Rbla. Angel Guimerà, 14 (interior)
n 555 17 00 - 555 17 04

08328 - ALELLA

Salones para Banquetes y Privados

'*N amiJLaíache
^txxetúi - \P ^^ ^

c/. Conquista, 139
Badalona

•B 383 19 07

50 variedades de Pizzas *16 variedades pastas italianas
Carnes a la brasa • Comidas para llevar a casa

' yV^V ' Ambient selecte. Cuina de^ y ^ ^ ^7^—» rocrcat artesana. Cam i peix de
BLANJCI 1-qualitat.Dilluns tancat excepte vigílies

- i festius.
DIRECCIÓ: Vicenç Riera i Onna

Riera d'en font - Telf. 395 38 12 - TIANA
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Els anuncis en aquesta
secció es reben a ■

REVISTA DE BADALONA
Canonge Baranera, 64, primer pis,

DE 9 A 1 DEL MATÍ
i en agències de publicitat

KAR - RESTAURANTE

"Con Armengol"
TANCAT L'AGOST

Hifquing prtpi
Prat da la Riba,1 Tel. 391 05 54

STA. COLOMA DEGRAIMRET

lltestauranO cuina del país

■téUtf • ' "Carden SANT ROMA
d«: Plantes d'inlerior, éalerior

carAmica i uliis da Jardinería

TAMun carrilera di Badaiona-Nolíit Km. 4

Surtido variado
de tapas frías y

calientes.

Marisco fresco

Plaza Alcalde Xifré, L. J

ta). 388 28 94 - BADALONA

Ox\ A.VEM ?
RESTAURANT,':

LA NOVA TAVERNA.- Amanides, palés i for¬
matges. Grill, pernil, espetec I anxoves. Co¬
pes de cava. Obert a les 19'30ti. Sant
Anastasl. o 384 31 84
LA DONZELLA.- Passeig Marítim. «3891410
MARQUINA.- Carns a la brasa. Alfons XII,
104. « 387 42 68
CAL TATE.- Pa torrat amb formatges, patés.
embotits i anxoves. Laborables I festius
Obert de 19*30 a 24 tiores. Carrer Santa An¬
na, 14, prop Carrer del Mar. tt 384 51 08
L'ÀPAT.- Sant Pere, 97 tr.384 07 18

MUSIC BARS / PUBS

MUSIC BAR NATURAL.- Especialitats en sucs
de fruites. Mossèn Anton, 31. « 384 63 58
Obert fins a les 2ti. matinada.
CAFE PIANO I BAR MUSICAL.- Ara pots ju
gar al billar mentre prens la teva copa San¬
ta Madrona, 72.

GRANGES

GRANJA LLEÓ.- Esmorzars i berenars. Ven¬
da de nata. Desdejuni de règim. Copes de
cava. Obert tot l'any i festius. Lleó, 59
LA GRANJA DE CAN TEIXIDÓ - Sandwitxe
ria. xocolata, nata i suïssos. Tota mena d'en¬
trepans calents i freds. Mar, 37
MOKA.- Cafeteria-Granja. Tot tipus d'entre¬
pans. Xocolata amb nata. Pep Ventura, 31

PIZZERiES / BRASERIES

CAMBALACHE.- Pizzeria-Parrilla argen¬
tina. 50 varietats de pizzes. Carn a la brasa.
Pastes Italianes artesanes. Menjars per
emportar-se'n. Conquesta, 139 n 383 19
07 / 383 30 97. Diumenges, pollastres a l'ast
per encàrrec.

DISCOTEQUES

TITUS.- Banys terrassa Passeig Maritim
EL PINZELL.- Sant Anastasl, 14

^nzsbüranl
pdimm

de PALMIRA BETTINESCHI

RESTAURANT PALMIRA

L'Escala, 2 Carretera Canyet Tel. 395 37 55

CAVES

i VINS

MarquésdeAlella

Dipòsit i distribució
ALIMENTACIÓ GLÒRIA

Torrebadal, 18-20 - Badalona - s 384 61 16

Preus especials per a lots d'EMPRESES
en caixetes de regal

É
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OIOSES

tocoS
s

TWENTIETH CENTURY FOX p,e^

"THE GODS MUST BE CRAZYÜ"
LENA FARUGIA HANS STRYDOM

. de CHARLES FOX w^BOETTROSKIE
bO6lt0(U

ydngoaio '

CNA COIAEOJ^ DC

fl^PPOf^CJO^ES
MAS

CINEMES PICAROL

desitja a tothom
Felices Festes

amb tres grans èxits

No hay nada
como un buen robo

para mantener
unida a la familia.

NEGOCIOS
DE FAMILIA

SEAN

CONNERY

DUSTIN

HOFFMAN

MATTHEW

BRODERICK
fHuMEI

¡TRIUÜ^

l^IMTli CEMIÍV fO\ M ■ m TOOA ■ ÍOinii TOC • .AtADElilM STOIE ■ LESLEl IW «ARREA • EARIA HOLVOE
KiMci Di PATRICK «miAAIS moiipotSlDMA «OLhSKl wswmmitKíWM LILLA KILAíRI Diiim«[i(f(rrüciwn.AD.A.AI GREENBERC

«««rií ijimno TOA! JOAMR m jOSAA^ AlcGlOA t S.ARA P.ARRlOn w# p u wtu«DA\ MOISKI
.

, NooiaDi poí CD, FRIESEA \ DALE POLLOCK DTOBI ÍOI «ILL ALACKENID ictbi



Ulan, de l'equip Infantil A, llançant a cistella en un deis partits que
ha jugat aquesta temporada. (Foto: Miquel Segura)

Resultats I
encistelladors de

' l'última jomada
Juvenil
Ram Joventut B, 82 - Cornellà, 79:
Pallarès (6), Bermúdez (5), Calsapeu
(8), López (9), Ventura (14), Albert
(12), Gay (15), Ribas (11) i Planas (3).

Cadet
Ram Joventut A, 61 - La Salle Bona-

^ nova, 56: Perich (5), Sanmartín (7),
1 Botella (1), Díaz (2), Bellavista (7),

García (3), Baydal (12), Fontanals
(12) i Asensio (12).

L'Hospitalet, 55 - Ram Joventut A,
88: Perich (4), González (13), San-

^ martin (12), Botella (3), Díaz (4), Gea
Y (8), Bellavista (19), García (8), Baydal

(11) i Asensio (6).

Ram Joventut C, 83 - Sant Adrià B,
29: Aguila (6), Jiménez (22), Iguala¬
da (15), Lleal (13), Morral (7), Ainsa
(5) i Soler (15).

Infantil
Ram Joventut-1, 142 - Feliu i Ve-
gues, 31: Martínez (10), Serrano (9),
Novell (10), Maserico (14), Puyo (10),
Vives (19), Alvarez (10), Benages (17),
Reche (20) i Mariscal (11).

E.B.C. Joventut-S, 74 - Betúlia, 52:
Rodríguez (16), Navarro (14), Chamo¬
rro (6), Prosper (8), Martín (22), He¬
redia (2) i Buendía (6).

Sant Adrià, 11 - Ram Joventut, 114:
Pintado (8), Torres (12), Pérez (14),

I Monteagudo (6), Llach (29), Figueres
(21), Tugas (2), Espelt (10) i lllan (12).
Pre-infantil
E.B.C. Joventut-1, 88 - Cultural, 40:
Cosialls (14), Roig (5), Millàn (10),

Benjamí
E.B.C. Joventut-2, 54 - Mireia, 20: Xa-
vi (6), Carles (3), Jonhatan (7), Fer¬
min (10), Jordi (17), Manel (2), Enric
(6) i Carles (3).

Montgat-1, 41 - E.B.C. Joventut-S,
14: Ventura (2), Calderón (1), López
(6), Mancebo (1), Giró (2) i Ruiz (2).

Sènior femení
Ram Joventut, 80 - L'Hospitalet, 58:
Elorz (12), Ferré (9), Soberino (12),
Prats (16), López (3), Sota (6), Ponte
(7), Sardà (8) i Lendínez (8).

Ram Joventut, 75 - Hispano Fran¬
cès, 60: A. López (4), Elorz (4), Ferré
(10), Tisaire (4), Pi (5), Prats (12), C.
López (1), Sota (5), Ponte (6), Sardà
(11) i Lendínez (14).

Juvenil femení
Ram Joventut, 37 - Sant Boi, 24: Pi¬
juan (3), M. López (1), Baldrís (13), C.
López (10) i A. López (10).

Cadet femení
Ram Joventut, 74 - Minguella, 37:
Rojas (8), Barriga (4), Grau (19), Va¬
lle (4), E. López (7), Pont (3), Merino
(9), Sala (12), Sancho (6) i Villarreal
(2).
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Carrillo (11), Pintor (10), De Blas (4),
De la Fuente (6), Canals (12), Cava¬
ller (10) i Lombarte (6).

Aleví

E.B.C. Joventut-1, 63 - Pere Vergés,
33: Cornellà (4), Díez (4), Tugas (4),
Andrés (10), Petit (6), Palacios (6),
Cavaller (2), Font (5), Ortega (8), Ló¬
pez (6), Vargas (6) i Martínez (2).

Cultural Artigas, 19 - E.B.C.
Joventut-3, 64: Martínez (16), Roque¬
ta (3), García (8), Homs (2), Romero
(11), Jurado (4), García (2), Pérez (6),
Carné (8), Gea (1), Casado (2) i Ló¬
pez (2).

E.B.C. Joventut-4, 51 - Ademar, 35:
Ramon (2), Heras (10), Martínez (13),
Hernández (12), Casadevall (11) i Ló¬
pez (3).

{

nNTURAS • Pintura decorativa i publicitària • Estucats,
^S,A. moquetes i obres • Restauració de façanes

mo Tot això amb material mortero monocapa
amb garantia de 5 a 10 anys,

segons productes aplicats
A.3EUXfi

Oficines- Avgda President Companys, 124, 5° 1' - Taiier: Avgda. President Companys, 118, soterrani
•B 384 13 37 - 384 11 05 - FAX 389 27 17
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NUEVA GAMA DE

CAMIONES PESADOS TRONER

BADALMOTOR S.A.
Antonio Bori, 67
Telfs.: 388 33 66

08912 BADALONA (BARCELONAJ

DEPARTAMENTO COMERCIAL Y VENTAS:
Avda. Marqués de Montroig, 125-145 - Tel.388 33 66

08912 BADALONA

VENTAS Y RECAMBIOS:
Av. Meridiana, 16-18 Telfs. 309 59 54 - 309 57 04

08018 BARCELONA
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Lliga de bàsquet (Sèrie A-1)

Caja de Ronda, 79
Ram Joventut, 85

La Penya va guanyar per sis punts a la
pista del Caja de Ronda (79-85), a la prórro¬
ga, després que el temps reglamentari va
acabar amb empat a 75. Els badalonins van
arribar a disposar d'un avantatge de deu
punts (32-42) als setze minuts, però els ma-
lacitans van tornar a demostrar que són un '
equip difícil de batre, i en el final van tenir
la gran ocasió de guanyar.

L'eliminació del base Ramiro quan falta¬
ven quaranta segons per fa conclusió va re¬
sultar decisiva, ja que, a partir d'aleshores,
Montero va superar totalment el jove Sán¬
chez Pastor, I en la pròrroga el Ram Joven¬
tut ja no va tenir cap problema per sumar els
dos punts en disputa.

Durant els primers vint minuts, ia Penya
va dominar còmodament, aprofitant l'efecti¬
vitat de Villacampa i de Montero, que va ano¬
tar tres triples. El 32-42, però, va quedar re¬
duït al 39-44 del descans, després d'un par¬
cial de 7-0 que van aconseguir els andalusos,
gràcies als encerts d'Arlauckas i Vecina.

La defensa zonal del Caja de Ronda va
crear molts problemes al Ram Joventut, que
durant molts minuts va errar en els llança¬
ments exteriors. Un triple de Blanco a menys
de dos minuts del final va col·locar el mar¬

cador en 75-73, però la posterior cinquena fal¬
ta personal de Ramiro i una cistella providen¬
cial de Morales van fer que el marcador
s'equilibrés a 75 i es fes necessària una

pròrroga.
En el temps extra, el Caja de Ronda, sen¬

se direcció i amb pocs ànims, ja va ser pre¬
sa fàcil per un Joventut que va tenir en Mon¬
tero i Villacampa els seus millors jugadors.
Curiosament, a laprimera volta Ram Joven¬
tut i Caja de Ronda també van empatar, en¬
cara que a la pròrroga s'havia acabat impo¬
sant el conjunt andalús. Ara, en plena ratxa
de bon joc i resultats, les tornes van canviar,
i la Penya s'apropa al capdavant de la clas¬
sificació, tot esperant el partit que juga di¬
jous contra el Reial Madrid, a Badalona. •
R.B.

FITXA TECNICA:

CAJA DE RONDA, 79.- 26 cistelles de 51 in¬
tents; 6/10 cistelles triples; 9/11 tirs lliures
llançats; 20 faltes personals. Un eliminat: Ra¬
miro. Encistelladors; Ramiro (6), Grau (4), Ar-
lauckas (24), Brown (18) i Vecina (14), com
equip inic¡al; Blanco (13), Lázaro, Palacios i
Pastor.

RAM JOVENTUT, 85.- 26 cistelles de 52 in¬
tents; 5/15 cistelles triples; 18/20 tirs lliures
llançats; 17 faltes personals. Sense elimi¬
nats. Encistelladors; Villacampa (28), John¬
son (17), Montero (13), Lampley (11) i Mora¬
les (8), com equip inicial; Ruf (3), Margall (5)
i Jofresa.

Àrbitres: Betancourt i Redondo.

Resultats I classíficació
Sèrie A-1

Valvi Girona, 74 - Ifa Granollers, 84
Clesa Ferrol, 66 - GAI Saragossa, 83
Estudiantes, 64 - Cajabilbao, 67
Reial Madrid, 89 - BBV Villalba, 87
Caja de Ronda, 79 - Ram Joventut, 85
F.C. Barcelona, 112 - Taugrés, 64

Reial Madrid 14 12 2 1249 1185 26
Ram Joventut 15 10 5 1273 1193 25

Caja de Ronda 14 11 3 1152 1080 25
Estudiantes 15 9 6 1273 1201 24
Ifa Granollers 15 9 6 1292 1263 24
F.C. Barcelona 15 7 8 1360 1284 22

Taugrés 15 7 8 1343 1319 22
Valvi Girona 15 6 9 1222 1324 21
CAI Saragossa 13 7 6 1069 1018 20
Cajabilbao 15 5 10 1177 1269 20
BBV Villalba 14 4 10 1098 1192 18
Clesa Ferrol 15 1 14 1118 1296 16

Pròxima jornada (21 de desembre)
F.C. Barcelona-Valvi Girona

Taugrés-Caja de Ronda
Ram Joventut-Reial Madrid
BBV Villalba-Cajabilbao
Estudiantes-Clesa Ferrol
GAI Saragossa-lfa Granollers

La llum
és l'ànima

a txavés dels teus ulls

¡CUIDA'LS!

AUTO BESOS
avda.marqués de montroig.lZS
telefono.387 28 00
BADALONA (BARCELONA)

su concesionario
PEUGEOT TALBOT

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

Minuts jugats Punts Jüdic

Montero 555 -1- 40 = 595 210 -F 15 225 110 -F 7 117
Medianero 104 -F 0 — 104 25 -F 0 = 25 32 -F 0 = 32
Lampley 594 + 37 = 631 303 -F 11 - 314 115 -F 6 = 121
Johnson 660 + 43 = 703 318 -F 17 = 335 141 -F 8 = 149
Morales 481 + 34 515 129 -F 8 = 137 112 -F 7 = 119
Ruf 208 + 9 . 217 101 -F 3 104 81 + 5 = 86
R. Jofresa 335 -F 14 349 156 -F 0 - 156 105 + 4 = 109
Pérez 84 -F 0 = 84 37 -F 0 - 37 22 -F 0 = 22
Villacampa 536 -F 38 - 574 324 -F 0 = 324 106 -F 8 = 114
T. Jofresa 51 -F 0 = 51 13 -F 26 = 39 20 -F 0 = 20
López 1 -F 0 = 1 0 -F 0 - 0 0 -F 0 = 0
Margall 00CD -F 12 = 180 54 -F 5 = 59 50 -F 6 = 56
Remón 3 -F 0 = 3 0 -F 0 = 0 0 -F 0 = 0

TROFEU REVISTA DE BADALONA
Al jugaijor del Club Joventut Badalona màxim encistellador

de la temporada 89/90
• Johnson 335 • R. Jofresa 156 • Perez 37
• Villacampa 324 • Morales 137 • Medianero 25
• Lampley 314 • Ruf 104 *1, Jofresa 20
• Montero 225 •Margal! 59

FUNDACIÓ
JAUME GUASCH

HAT-HA, KRIYA YOGA. RENEIXER
Inici del curs: 12 de setembre

Sant Jaume, 16 IT 384 08 54

Surtido
variado de

tapas frías
y calientes

MARISCO
FRESCO

felices
fiestas!

Plaza Alcalde Xlfré, L. J
Tel. 388 28 94 - BADALONA
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Resultats dels equips de
bàsquet del Círcol
Catòlic
Sénior masculí • Primera categoria catalana

Círcol Catòlic, 79 - Caldes, 61

Després de quatre partits perduts conse¬
cutivament, el Círcol ha pogut aconseguir la
victòria. La millora en el joc apuntat la set¬
mana passada enfront de l'Ademar, es va
confirmar en el segon temps. La primera part
va ser moit igualada, amb moltes alternati¬
ves en ei marcador.

El 36-32 del descans es va veure incre¬
mentat a causa de la falta de recursos per
atacar la zona per part del Caldes. El rebot
de Sillero, la feina sota els taulers de Gabi
Soler I un Mateu més entonat van ser les prin¬
cipals claus del triomf, juntament a la direc¬
ció de Dauder.

Els anotadors del Círcol va ser: Dauder

(10), Mateu (24), Oliete (3), Gabi Soler (11), Lla-
cai (5), Soldevila (6), Josep Soler (2), Sillero
(6), Daurella (13) i José. • RAMON PUJALS

Altres resultats:

Sènior femení: Prat, 42 - Círcol, 61; Júnior:
Círcol, 134 - Caldes, 53; Juvenil: Círcol, 64 -

Caldes, 73; Juvenil femení: Prat, 43 - Círcol,
52; Cadet: Argos, 84 - Círcol, 63; Cadet feme¬
ní: Pou Prat, 85 - Círcol, 56

Resultats de bàsquet
del Sant Josep
Sènior
Sant Josep, 90 - Castellar, 74

Júnior
F.C. Barcelona, 128 - Sant Josep, 64

Juvenil A
F.C. Barcelona, 97 - Sant Josep, 78

Juvenil B
Sant Josep, 97 - Castellar, 51

Cadet A
Sant Josep, 90 - Montgat, 68

Pre-infantii
Sant Josep, 76 - Val'demia, 47

Mini A
Sant Josep, 128 - Betsaida, 22

Mini B

Asunción, 32 - Sant Josep, 56

Benjamí A
Pou Prat, 45 - Sant Josep, 65

Benjamí B
Cultural Artigas, 19 - Sant Josep, 32

Segona Divisió de bàsquet

Aiwa Sant Josep, 90
Castellar, 74

AIWA SANT JOSEP, 90.- 32 cistelles de 60
intents; 3/11 cistelles triples; 17/19 tirs lliu¬
res llançats; 21 faltes personals i una falta

tècnica a Ràfols. Encisteiladors: Martín (29),
Ràfols (25), De los Aires (3), Monturiol (10) i
Barriga (4), com equip inicial; Pardo (8), Ar¬
qué (4) i Deltoro (7).

CASTELLAR, 74.- 25 cistelles de 56 intents;
3/10 cistelles triples; 15/24 tirs lliures llan¬
çats; 17 faltes personals i dues tècniques a
Martín i a l'entrenador. Encisteiladors: Coro¬
minas (9), Franco (15), Oleart (8), Martín (11)
i Roch (10), com equip inicial; Sabando (11),
Quiñones, Pujol i Ibort (10).

Parcials: 14-18, 26-26, 40-37 i 52-45 (descans);
59-49, 64-54, 82-60 i 90-74 (final).

El Sant Josep es va imposar al Castellar
per un ampli marge de punts, insuficients,
però, per superar l'average que els del Vallès
havien aconseguit a la primera volta. L'equip
badaloní va realitzar un gran partit, i a partir
del minut trenta va avançar-se en el marca¬
dor ja de forma definitiva.

La màxima diferència va arribar a ser de

24 punts (84-60), però finalment es va veure
reduïda als setze. L'equip de Llaneza, amb
Martín i Ràfols com a figures, compta els
seus partits per triomfs en aquesta segona
voita, i cal ser optimistes de cara a la classi¬
ficació entre els sis primers del grup. • SER¬
GI VILLAGRASA

GRANS OFERTES PER NADAL I REIS

yvioro
Maria, 84

2 74
□ALONA

SORTEGEI

YAMAHA TZR-80 o HONDA VISION
DIVENDRES, 5 DE GENER DE 1990, 12 NIT

Vendes:
Cl. Prim, 187
Tel. 389 14 53
08911 BADALONA

• CASCS
• GUANTS
• JAQUETES BARBOURS
• ANTI-ROBATORIS
• RONYONERES
• FAIXES

G CLUB JOVENTUT BADALONA
Partit de Lliga ACB - Sèrie A-1

Dijous dia 20 - A un quart de vuit

RAM JOVENTUT - REIAL MADRID
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Resultats i
classificacions

Regional Preferent

Badalona, O - Muntanyesa, 4
Un regal de reis anticipat

BADALONA: Javi, Hidalgo, Durán, Totó, Car¬
bó, Lobo, Gual, Juan Carlos, Serra, Alonso
(Vázquez) i Prats (Caler).

MUNTANYESA: Alfredo, Frías, Márquez, Pa¬
co, Lucas, Pablo, Jaume, Ereñá, Blas (Eloy),
Vusté I Granero (Dando).

Àrbitre: Francesc Huguet. Molt bé. Va mos¬
trar targetes vermelles directes a Gual I Mas,
I grogues a Yuste, Lucas I Jaume.

Gols: 0-1, minut 4, Ereña, de penal; 0-2, mi¬
nut 35, Blas; 0-3, minut 79, Blas; 0-4, minut,
86, Ereña.

La sort que II havia faltat en els darrers
desplaçaments va estar, diumenge passat,
al costat de la Muntanyesa, tal com ens co¬
mentaria el seu entrenador, I li va permetre
emportar-se'n els dos punts del camp de
l'avinguda de Navarra. El 0-4 final cal reco¬
nèixer que no va ser del tot just, ja que l'equip
de Nou Barris podia haver augmentat el re¬
sultat al seu favor. Després d'aquesta des¬
feta, l'equip badaloní torna a tenir negatius.

Com ja vam avançar divendres, una vega¬
da més Mateo Triguero va haver de fer diver¬
sos canvis a l'allneacló, motivats per san¬
cions I lesions. El resultat va ser prou clar
I va marcar la diferència entre els dos con-

Les instal.lacions del
Squash Badalona

Squash Badalona ens comunica que, se¬
guint la seva política Innovadora en l'àmbit
esportiu badaloní, en un breu termini de
temps, reforçarà les seves Instal.lacions es¬
portives, posant a disposició dels seus so¬
cis I clientela en general, set pistes d'es-
qualx, gimnàs, piscina climatitzada, saunes,
tres plantes de pàrquing, solarium natural I
artificial (UVA), bar restaurant, saló social,
massatgista, etcètera.

D'aquesta manera. Squash Badalona pre¬
tén donar a la ciutat un complexo esportiu
adequat al ritme de vida modern, perquè tot¬
hom pugui practicar l'esport, aprofitant el
màxim possible el seu temps lliures. • S.B.

Javi va tornar a ia porteria dei Badalona
sense massa fortuna

junts damunt del terreny de joc. Feia quatre
temporades que el Badalona no perdia a ca¬
sa per aquest resultat.

L'equip barceloní va ser superior en to¬
tes les línies, amb un futbol d'anticipacló que
no va deixar controlar la pilota als badalo¬
nins. El primer xut del Badalona a la porte¬
ria d'Alfredo no va arribar fins al minut qua¬
ranta, I durant la segona part els badalonins
només van trepitjar l'àrea visitant en tres oca¬
sions. El Muntanyesa va fer dos gols en ca¬
da temps, I gràcies, perquè n'hagués pogut
obtenir un parell o tres més.

Al final del partit, l'entrenador badaloní,
Mateo Triguero, amb la cara molt sèria, va
sortir del vestidor I ens va comentar que «avui
hem jugat contra ei meu ex-equip, ai quai ii
ha sortit tot de cara, començant perquè s'ha
posat ai davant ais quatre minuts. Nosaitres
hem perdut ia brúixoia i no ens ha sortit res
bé; hem voigut arriscar i ei resuitat ho diu
tot».

Triguero també ens va dir que «estem pre¬
parats i mentaiitzats per rebre totes ies crí¬
tiques que, com sempre, i aquest és ei càn¬
cer de i'entitat, seran negatives. Sóc un tre-
baiiador honrat i també ho són eis meus ju¬
gadors. Després d'aquestes breus vacances
tomarem amb ii.iusió per buscar resuitats po¬
sitius, entre aitres raons perquè ja haurem
recuperat aiguns jugadors». • PERE
SORiANO

Regional Preferent
Masnou, 1 - Milán, 0
Malgrat, 1 - U. Bonaire, 0
Guíxols, 1 - Canovelles, 0
Palafrugell, 2 - La Llagosta, 1
Castellar, 3 - Vilobí, 2
Badalona, 0 - Muntanyesa, 4
Gironella, 3 - P. Merengues, 0
Granollers, 0 - Calella, 1
Vic, 0 - Premià, 0

Classificació: Castellar, 22 punts; Vic, Vilobí
I Milán, 20; Calella I Premià, 19; Malgrat, 17;
Guíxols, T6; Grano'fters, 15; Muntanyesa I
Badalona, 14; Palafrugell, P. Merengues I
Canovelles, 13; Masnou, 12; Gironella, 11; La
Llagosta, 9 i U. Bonaire, 3 punts.

Primera Regional
(Grup Segon)
Dante, 2 - Artiguenc, 0
O. Garriga, 2 - Montcada, 0
Bufalà, 1 - La Mina, 4
Roquetes, 2 - Cerdanyola, 4
Pomar, 2 - M.T. Baró, 2
Mataró, 4 - E. La Salut, 1
Adrianenc, 0 - Obrers, h
Roda de Ter, 4 - SInguerlín, 1
Lleflà, 0 - Vilassar, 2

Classificació: Vilassar M., 22 punts; La Mina,
21; Roda de Ter, 19; Dante, 18; O. Garriga,
Obrers, Cerdanyola I Artiguenc, 17; Mataró,^
16; Roquetes I M.T. Baró, 14; Montcada,
Pomar, SInguerlín I Bufalà, 13; Adrianenc I
Lleflà, 7; Estrella La Salut, 6 punts.

Segona Regional
(Grup Desè)
Cifuentes, 1 - V. La Salut, 1
P. Madridista, 5 - Mesina, 1
Arrabal, 1 - Catalana, 2
La Salut, 2 - Agulla, 1
Lloreda, 1 - Fuertebesòs, 4
Macosa, 4 - Mediterrani, 1
S.J. Bosco, 3 - Bruch, 2
Besonenc, 6 - Los Amigos, 2
Sant Roc, 1 - Verneda, 1

Classificació: Fuertebesòs, 27 punts; P.
Madridista I Besonenc, 25; La Salut, 22; Sant
Roc, 21; Macosa, 20; Catalana, 19; Cifuentes
i Mediterrani, 16; Arrabal I Mesina, 13; S.J.
Bosco, 10; Verneda I Los Amigos, 9; V. La
Salut, 8; Agulla, 7; Bruch, 6 I Lloreda, 4 punts.

PonMt, 94 - Av. Maitiué* de Montreig/Joaquín Ruyra - Badalona - Tel. 387 84 12 C^« —
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El president del Badalona pensa que els jugadors
encara s'han d'adaptar a la Regional Preferent

Vicenç Codina veu difícii ei retorn
a Tercera, però no impossible

Comuniquem a tots els nostres
clients I amics que ja estem

finalitzant les obres d'ampliació
Properament podreu gaudir de:
• 7 pistes squash • Solàrium natural
• Gimnàs i artificial (uva)
® Piscina climat. • Bar - Restaurant
® Saunes, spas • Saló social
• Parking • Massatgista

Vicenç Codina ja era aficionat al C.F. Ba¬
dalona quan era un noiet, i l'any passat va
arribar a la presidència del club badaloní, un
club que sempre ha dut dins del seu cor. Ac¬
tualment, ei Badalona està molt lluny dels
llocs capdavanters de la classificació de la
Regional Preferent, i encara que el retorn a
Tercera Divisió sembla força complicat, el
president confirma allò que diu que «mentre
hi ha vida, hi ha esperança».

—És evident que encara tenim algunes
possibilitats, però no ens hem d'enganyar i
hem de reconèixer que tornar a Tercera es¬
tà molt difícil. La gran il.lusió de tots els ba¬
dalonins era tornar-hi aquesta temporada ma¬
teix, però d'aquesta categoria és molt com¬
plicat sortir-ne; es juga de tot menys futbol.
La duresa que es practica va «espantar» al¬
guns dels nostres jugadors, que estaven
acostumats al joc tècnic de Tercera.

—Això és el que va passar, per exemple,
a Canovelles?

—Sí. Tots els equips que juguen contra
nosaltres surten al terreny de joc com si en
el partit s'hi juguessin tota la temporada, so¬
bretot quan anem a camp contrari.

— Només és aquest el problema del
Badalona?

—No, però aquesta falta d'adaptació a la
categoria Preferent penso que és el més greu
I important. També hem patit moltes lesions,
quan no és un és l'altre, però tot això aviat
s'acabarà, aviat començarem a guanyar, per¬
què no tenim un equip inferior a cap altre de
la categoria, sinó tot el contrari.

—Així, doncs, Mateo Triguero té la con¬
fiança de la junta directiva?

—Tenim tota la confiança del món. Els
mals resultats no són culpa de l'entrenador,
sinó que és un problema de mentalització.

Mateo Triguero i els jugadors estan fent ^n
treball que donarà els seus fruits aviat; d'això
n'estic totalment convençut.

Gimnàs
Independència, 188 (Crta. Canyet)
© 383 19 05

—Com veu el sistema de competició i la
més que segura creació per properes tempo¬
rades de dos grups a la Tercera Divisió?
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—Penso que la categoría Preferent és un

«pou», i quan hi caus és molt difícil de tor¬
nar a aixecar el vol. Per això estic d'acord
amb crear una Tercera Divisió amb dos grups
de dotze equips cadascun. Aquesta és una
idea que vaig proposar fa bastant de temps
i que sembla que ben aviat, potser la pròxi¬
ma temporada, la Federació Catalana tirarà
endavant.

—Una Federació amb nou president. Co¬
neix el senyor Pujol?

—Sí, el conec i tinc molta confiança amb
ell. Es un home que sempre ha treballat amb
i pel futbol base, I que sempre lluitarà per ell.

—Així pensa que ja tocava un canvi a la
Federació? Quina opinió té de la gestió de
l'ara ja ex-president Antoni Guasch?

—L'Antoni portava una pila d'anys, cator¬
ze em sembla, i la seva gestió podríem
valorar-la com a positiva, encara que, evident¬
ment, ha fet coses malament, però la tònica
general és positiva. També cal dir que si els
clubs catalans no haguessin trobat bona la
seva gestió, no hauria durat aquests cator¬
ze anys com a màxim responsable del futbol
català.

— Està la Federació a prop dels clubs
modestos?

—Sí que hi està, i ara més que mai. Mol¬
ta gent diu que la Federació sempre està més
a l'abast de clubs com ara el Barça, l'Espa¬
nyol, el Sabadell, el Palamós... però jo pen¬
so que aquests clubs més importants estan
més a prop de la Federació Espanyola de Fut¬
bol que no pas la Catalana. La nostra Fede¬
ració resol els problemes que tenim nosal¬
tres, els clubs petits.

—Quina és la primera cosa que vostè de¬
manaria al nou president?

— La creació dels dos grups de Tercera
i, si fos per la propera temporada, encara mi¬
llor. També li demanaria que treballi amb for¬
ça i empenta pel nostre futbol, perquè si no

TERAL
Sí teniu problemes amb ralcohol,
acudiu a l'Agrupació Alcohòlics de

Badalona, del Centre de
Sant Josep.

Dimarts i divendres,
de 8 a 9 tarda

1ENIS CUJB

BADALONA
Avda. Juan de Austria, s/n.

•s 395 23 11

es fa res, entre tots acabarem amb aquest
esport.

—Amb dos grups a Tercera el Badalona
tindria més possibilitats de pujar, oi?

—Evidentment, però això encara no és
definitiu i cal lluitar per acabar la tempora¬
da els primers de la classificació, encara que
pugin un, dos o tres equips.

—On és l'afecció al futbol de casa
nostra?

— Definitivament he de dir que no hi ha
afecció. Em costa molt de creure, però ja ho
hem provat tot i els badalonins no han
respost.

— Pot desaparèixer ei C.F. Badalona?
-Rotundament, no. Mentre hi hagi per¬

sones, encara que siguin d'una mitjana
d'edat elevada, que sentin el club, el Bada¬
lona viurà de moment. En el futur no sé què
passarà, la cosa està negra, però ara per ara
el Badalona no pot morir.

—S'arreglaria tot deixant el camp de
l'avinguda de Navarra i canviant de terreny
de joc?

—Està clar que no, però sincerament
crec que podem omplir més les graderies del
camp. Ara bé, si el Badalona no puja un pa¬
rell de categories, i no practica un millor fut¬
bol, per moltes vegades que canviem de
camp sempre estarà buit.

—Vicenç Codina, ja per acabar, què li de¬
manaria a l'any 1990?

—Tres coses. Pujar a Tercera Divisió, om¬
plir el camp tots els diumenges i que els àr¬
bitres siguin sempre imparcials.

El president del Badalona no es queda
curt a l'hora de demanar, però és del tot com¬
prensible, ja que ell porta el club badaloní en
el cor des de sempre, i ara que és president
pateix més que ningú. A veure si entre tots
plegats aconseguim alleugerir aquest pati¬
ment. • JOAN CUIXART

C.F. BADALONA
Fundat l'any 1903

Desitja als
seus socis i

simpatitzants un
FELIÇ NADAL i

millor ANY esportiu
1990

... J

Desitja als seus
socis i simpatitzan

FELIÇ NADAL
I venturós
ANY 1990

lli'i'í



146 ESPORTS REVISTA DE BADALONA 19 i 22-12-89

Repàs a la Primera
Regional

Segueix ta mala ratxa dels equips bada¬
lonins eñ aquesta categoria. El millor resul¬
tat de la jornada el va obtenir el Pomar a l'em¬
patar a casa (2-2) amb el Torre Baró, en un
partit en el qual els locals van portar sempre
la iniciativa en ei joc i en el marcador, però
els va faltar sort a l'hora de rematar.

La resta d'equips badalonins van caure
derrotats. El millor classificat, l'Artiguenc, va
perdre per 2-0 al camp del Dante, malgrat que
aquest va jugar una bona part del partit amb
un home menys, i que el primer gol local se'l
va fer l'Artiguenc en pròpia porta.

El Bufalà segueix enfonsant-se a la tau¬
la, encara que la derrota a casa per 1-4 en¬
front del sots-líder La Mina es pot conside¬
rar lògica, però potser no tan àmplia. Final¬
ment, els dos cuers badalonins van caure de¬
rrotats àmpliament. L'Estrella La Salut a Ma¬
taró per 4-1 i el Llefià amb el líder Vilassar
per 0-2, malgrat que els costaners poques co¬
ses van fer per endur-se'n la victòria. • RA¬
MON PUJALS

La marxa de la Segona
Regional

'

Dels cinc cuers badalonins destaca l'em¬

pat (1-1) del Verge La Salut al camp del Ci¬
fuentes, mentre que els altres quatre queien
derrotats als seus partits: Los Amigos per 6-2
al camp del Besonenc, un dels capdavanters;
el Bruc per la mínima al camp del Sant Joan
Bosco, i el cuer Lloreda, a casa, contra el lí¬
der Fuertebesòs (1-4). L'Agulla va patir una
derrota mínima (2-1) en el duel local de la jor¬
nada, al camp de La Salut.

Finalment, el Sant Roc va obtenir un de-
cepcionant empat a casa contra la Verneda,
que està en els darrers llocs de la classifi¬
cació, compartint negatius amb els cinc
equips badalonins. La Salut i el Sant Roc es

'troben, respectivament, a cinc i sis punts del
Fuertebesòs. • R.P.

Veterans

Badalona, 4 - Júpiter, 0
BADALONA; Rodríguez, Murillo, Luque, Mar¬
tínez, Fernando, Vinuesa, Rodri, Ricard, Fer¬
min, Casals, Puig, Comas, Martí, Mondéjar,
Caballero, Aladro, Guevara, Cutarra i Soler.

Gols: 1-0, minut 42, Fermín; 2-0, minut 62, Ala¬
dro; 3-0, minut 76, Fermín i 4-0, minut 83,
Rodri.

El resultat és una mica enganyador, ja
que els de la Verneda van crear molts pro¬
blemes als badalonins, especialment a la pri¬
mera part. Però els homes punta del Bada¬
lona, Rodri i Fermin, van estar inspirats i van

acabar sentenciant el partit amb tres gols en
el segon període. Abans de començar el par¬
tit es va guardar un minut de silenci per les
morts de la mare del jugador Casals i de la
mare del directiu Joan Pujol. • PACHI

Resultats

Martinenc, 2 - Mataró, 6
Badalona, 4 - Júpiter, 0
Gavà, 2 - Granollers, 2
Kubalas, 1 - Sant Andreu, 3
Molins de Rei, 0 - Calella, 1
Castelldefels, 4 - Sabadell, 2
Santboià, 0 - Igualada, 3
Vilanova, 1 - Masnou, 0
Sant Adrià, 5 - Vilafranca, 0
Vic, 0 - Manresa, 2

ROBA DE CASA
Confecció i cüi.iocació de cortines.

GRAN ASSORTIMENT
Froncesc Layret,2
Tel. 3892718 BADALONA

AVDA. MARQUES DE MONTROIG, 80-88
© 387 29 66 08912 BADALONA

TALLERES
PLANCHISTERIA

CALDERERIA

TALLER MECANICO
SOCIF lTAr) ANONIMA

•Trabajos en hierro, aluminio, latón, acero inox. y refractario
•Cizalla hidráulica control numérico de 3100x6

•Prensa plegadora control numérico de 2'5 mts, y 75 Tn.
•Prensa plegadora electrònica control numérico de 3 mts. vl?5 Tn.
• Instalaciones en general •Cilindro 2000x6 mm.
•Curvadora de pertiles «Soldadura de argon
•Soldadura de pernios y OFICINAS;

Gral. Weyier, 179-183 - Tel. 387 34 31 - Fax 399 30 58 BADALONA

anuncis
A

oe Í3/10/1L0N/Í

LAVANGUARDIA

AVUI

389 41 58
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Pablo Fernández Jurado,
entrenador deis veterans del

C.F. Badalona

L'equip dels veterans del Badalona, que
presideix des de la seva fundació Domingo
Serra, està realitzant la millor temporada des
de la seva fundació. I això es deu, fonamen¬
talment, a que té una plantilla molt equilibra¬
da tècnicament i amb més joventut, i també
a la incorporació de l'entrenador més jove
que ha tingut fins ara. Amb ell, amb Pablo
Fernández, vam començar parlant de la se¬
va trajectòria esportiva...

— Les meves ocupacions bàsiques han
estat els estudis i el futbol. Com a jugador
vaig pertànyer al Tiana, Inbesa, Atlètic Bada¬
lona i Atlètic Sant Jordi. Com a entrenador
he estat en aquest últim equip, en els vete¬
rans de l'empresa Giró Hermanos, i ara en
els veterans del Badalona.

— Parian's del teu actual equip...
— Tinc una plantilla molt compensada,

quan puc comptar amb tots els jugadors, ja
que aquesta categoria és amateur, i està for¬
mada per jugadors que fa uns anys van dei¬
xar el futbol per l'edat o per altres compro¬
misos. Ara juguen per mantenir-se en una bo¬
na forma física i per seguir practicant l'es¬
port que ha estat una gran part de la seva
vida.

— Quins són els principals problemes
que teniu?

— Doncs que no entrenem cap dia i, per
tant, no podem fer tàctiques; tot s'ha de dei¬

xar ^ la improvisació durant els partits.
L'avantatge és que tots els jugadors, proce¬
dents d'equips de categoria estatal, tenen
una gran qualitat i experiència. Un altre pro¬
blema és que no puc disposar algunes vega¬
des de jugadors per problemes laborals; això
sense comptar les lesions.

— De tota manera, l'equip dels veterans
del Badalona està fent la seva millor

temporada...
— Sí, però no estic satisfet del tot, ja que

l'actual sisè lloc de la classificació podria ser
molt bé un dels dos primers, ja que tenim una
plantilla per aspirar a ser campions. Per
exemple, el dia que vaig poder comptar amb
tots els jugadors vam guanyar 2-4 al camp del
líder de llavors, el Calella. Potser també ens
falta una mica més de mentalització per po¬
der millorar la classificació.

'
— L'equip d'aquesta temporada és més

jove que el d'altres anys...
— Sí, i això es reflecteix en els resultats

i a la classificació, encara que no puc comp¬
tar sempre amb els més joves i no puc fer
l'equip fins mitja hora abans de cada partit.

—- No ha de ser fàcil per un entrenador
treballar en aquestes condicions...

— La veritat és que no és tan difícil, per
això que comentava abans que són grans ju¬
gadors i amb molta experiència, i perquè
sempre accepten les instruccions que els do¬

no des de la banqueta.
— Aquesta temporada seria bonic poder

aconseguir el títol, ja que la vostra entitat or¬
ganitzarà la festa anual del veterans de
Catalunya...

— Seria el millor obsequi que podríem fer
al club i a la ciutat, encara que Granollers i
Calella s'han escapat en alguns punts, tot i
que no hi ha res perdut perquè han de visitar-
nos i queda molt campionat.

— Penses demanar més reforços a la jun¬
ta per intentar assolir el títol?

— Tinc una plantilla completa, i potser
només anem una mica justos de porters. Es
clar que si poguéssim incorporar algun juga¬
dor jove serviria per cobrir les baixes que po-
guem tenir en cada partit. També vull dir que
estic en un club format per senyors, des de
la junta fins a l'últim empleat, per la qual co¬
sa estic content de ser l'entrenador d'aquest
equip.

Així és Pablo Fernández, un home de 27
anys que reparteix el seu temps com a em¬
pleat de banca i dirigint cada dissabte l'equip
de veterans del Club de Futbol Badalona. •

PERE SORIANO

TROFEUS
BADALONA
SANT BRU, 129 (N il)
TEL. 384 37 32 • BADALONA

Desitgem als nostres clients
i amics unes

BONES FESTES
Tancarem per vacances nadalenques

del 23 al 31 de desembre i
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•Disfrute de nuestra barbacoa, extenso surtido en cames.

•Especialidad en anxoves amb torrades.
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•Local climatizado.

Domingos y festivos a partir de las 5 de la tarde, cerrado.
Alfonso XII, 104 - Telf. 387 42 68 - BADALONA BONES FESTES

Agrupació Veterans del C.F. Badalona
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«Tot va bé», segons Pasqual Maragall i
Josep Miquel Abad

El COOB 92 presenta les
instal.lacions olímpiques a la

premsa comarcal catalana

Divendres passat, el COOB'92 va presen¬
tar les instal.lacions olímpiques a una àm¬
plia representació de la premsa comarcal ca¬

talana, entre les quals s'hi trobava REVISTA
DE BADALONA, a més de prestigiosos mit¬
jans comarcals, com «El 9 Nou», de Vic; «El
Segre», de Lleida; «Diari de Terrassa» o Te¬
levisió de Mataró.

Les construccions olímpiques, tant pel
que fa a escenaris esportius com d'equipa¬
ments o infraestructura, segueixen un ritme
positiu que, per Pasqual Maragall, alcalde de
Barcelona i president del COOB'92, «s'estan
complint en un noranta per cent els termi¬
nis previstos».

L'acte va començar amb una roda de
premsa, amb Josep Miquel Abad, conseller
delegat del COOB'92, qui va destacar la im¬
portància dàquest nou any 1990 com «l'any
que els projectes han de deixar de ser pro¬
jectes i convertir-se en realitats». Perquè això
es doni, el màxim càrrec executiu del
COOB'92 va assegurar que tot va bé i s'es¬
tan complint els terminis temporals previs¬
tos, segons que marca el propi pla director.

Abad va significar que de problemes tam¬
bé n'hi ha, com a tota obra d'aquestes dimen¬
sions, però que «el problema no és que hi ha¬
gi problemes, el problema és que no hi hagi
solucions, i de solucions, n'hi ha».

Segons es va desprendre de les paraules
d'Abad, el COOB es troba en un període molt
important, on la «velocitat d'aplicació dels
projectes és màxima» i on s'ha de prendre
decisions transcendentals a causa dels nom¬

brosos interessos econòmics mundials exis¬
tents, com pot ser el tipus de material tèc-'

Un detall de les obres al Pavelló Sant Jordi, de Barcelona

GIMNÀS INDEPENDÈNCIA, S.A. Primer complex esportiu de la ciutat
els oferirà:

Girona, 35-37
independència, 176
Teis. 399 83 04 - 399 08 60

•5 Pistes de SQUASH
•Gran PiSCINA Clim.
•Cafeteria-Restaurant
•2 Pistes POLiESPORTiVES
•Gran sala de musculació
•Saunes Finland, i vapor
•Spas 0 Hidromasatges
•Solàrium U.V.A. i natural
•Perruqueria, Estheiiciene
•GUARDERIA INFANTIL
•Gimnàs, esportiva, ritmína,
•Jazz, aerobic, ballet
•Judo, Karate, Taekwondo
•Sala de iocs i local social

Comuniquem als interessats l'admissió de nous socis

El Gimnàs Independència, segons que ens va comentar el seu gerent comer¬
cial, Joan Valera, ja podrà inaugurar la primera fase de les seves noves instal.la¬
cions pels volts de Nadal.

El modern Gimnàs Independència tindrà set plantes, en les quals hi haurà cinc
sales de squash, piscina, pistes de patinatge, sales de tennis de taulà, gimnàs,
gimnàstica rítmica, judo, taekwon-do, saunes filandeses, saunes vapor, hidroma¬
satges, solàriums artificials, perruqueria, guarderia infantil, gimnàstica sueca, pista
per futbol sala, basquetbol, handbol, tres cafeteries-restaurant, així com sala de
televisió i de lectura.

La nova instal.lacló tindrà entrada per dos carrers de Bufalà, Independència
i Girona, i serà un complex esportiu amb les més avançades tecnologies i comoditats.

Sense cap mena de dubte són les ambicions instal.lacions esportives pensa¬
des i realitzades per acollir un nombre molt elevat d'esportistes de les més varia¬
des activitats; podríem dir que és un complex pensat per a tota la família.

PLÀNOL DE SECCIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU GIMNÀS INDEPENDÈNCIA, S.A.

Pistas de Squash

3-4-5

Sala de espera

Squash 2

Independencia. 176
•Entrada infantil

•Vestuarios intantiles

•Hecepción y sala de espera inianlii
•Guarderia y parque mlantll

Pista de Patmage pondaporijva
artístico - 9

etc...

Peluquería Caleteria-Restaurante Cafeteria-Restaurante^
lal publico) Recepción (Reservado socios) .

Saunas Filandesas

Saunas Vapor

Hidromasajes

Vestuarios Adultos

|M. • F.)
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Josep Miquel Abad, en l'acte de presentació de les instal·lacions olímpiques
(Foto Vera)

nic utilitzable en matèria de comunicació, un
material que pot ser japonès o europeíl.

El dèficit en els propers Jocs Olímpics
està descartat, però tampoc no s'espera un
superàvit; aquest últim residirà en la millora
de les instal·lacions esportives i urbanísti¬
ques de Barcelona i les restants subseus
olímpiques, entre les quals hi ha Badalona
amb la futura construcció del pavelló olím¬
pic, amb una capacitat de dotze mil cinc-

centes persones i que albergarà les compe¬
ticions de bàsquet.

Estadi de Montjuïc
Sant Jordi

Palau

Seguidament, la representació periodís¬
tica va poder visitar el gairebé acabat Esta¬
di de Montjuïc, amb capacitat per a setanta

mil persones i considerat, per fonts del
COOB, com un dels millors d'Europa. L'es¬
tadi conserva la seva façana original disse¬
nyada l'any 1929 per l'arquitecte Pere Domè¬
nech. L'actual ha estat obra dels arquitectes
Gregotti, Correa, Milà, Margarit i Buxadé, i
és considerat com a «símbol de la Barcelo¬
na del 92».

El Palau Sant Jordi encara es troba en

una fase d'acabament. Es obra de l'arquitec¬
te japonès Arata Isozakii té una cabuda per
a disset mil espectadors, a més del seu ca¬
ràcter polivalent per a la pràctica de qualse¬
vol esport o espectacle.

La Vila Olímpica també va ser un lloc de
visita com allotjament de més de quinze mil
atletes i nova àrea urbanística amb la recu¬

peració d'una gran franja costanera barcelo¬
nina i la construcció d'un petit port esportiu.

FinalrBent,,Pascp3al Maragall, alcalde de
Barcelona i president del COOB'92, va rebre
al Saló de la ciutat, de l'Ajuntament de Bar¬
celona, els diferents mitjans comarcals, tot
assegurant l'interès de Barcelona en fer par¬
ticipar tot Catalunya del projecte olímpic.

Va destacar també el caràcter «d'acròpo¬
lis cultural» de la muntanya de Montjuïc, que,
a diferència del 1929, «ens hem d'assegurar
la seva accessabilitat i continuïtat». Recor¬
dem que, de moment, els dos projectes amb
més possibilitats són el del metro i el recent
de RENFE.

Pasqual Maragall va assegurar que «tot
va bé», i va significar la importància dels
nous cinturons que permetran anar del Baix
Llobregat al Maresme sense passar per Bar¬
celona. • JAUME BERCIAL

G
U

El C.B.
RAM JOVENTUT

de Badalona

Desitja als seus
socis i

simpatitzants un
FELIÇ NADAL

i venturós
ANY 1990
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apuntat ben alt i no han regatejat esforços
a l'hora de reforçar l'equip. Amb aquest pen¬
sament l'equip badaloní va posar-se en con¬
tacte amb els Frogs de Legnano, campió
d'Europa, per tal d'Incorporar a les seves fi¬
les la seva gran estrella Emilio Caravaglia,
quarterback titular de l'equip italià. Donat
que les dates establertes per la Lliga espan¬
yola no impedien el jugador de jugar la com¬
petició transalpina, els Frogs no van posar
cap impediment per la seva cessió.

Emilio Caravaglia té vint-i-set anys, fa 1'82
metres i pesa 81 quilos. Va començar a ju¬
gar al football el 1978 i desde 1979 juga de
quarterback.

—Què vas pensar quan vas saber de la
intenció deis Drags de portar-te a Badalona?

—Jo sabia que el football començava a
jugar-se a Espanya I em feia molta Il·lusió la
Idea de provar en un país nou, ja que era molt
Important per la meva carrera.

—Quin balanç fas, fins ara, de la teva es¬
tada al nostre país?

—Molt bo. Em trobo molt de gust a Ba¬
dalona I crec que està sent una experiència
molt positiva.

—Quin nvell de joc et vas trobar quan vas
arribar?

—La veritat és que m'esperava trobar un
nivell Inferior,però per ser el segon any no
és gens dolent. Al principi tot costava molt,
però hl ha hagut un millorament realment In¬
creïble des de la pre-temporada fins a l'ac¬
tualitat. Recordo que en el primer entrena¬
ment que vaig realitzar e.n desesperava en
veure que les meves passades no tenien mal
un receptor encertat. Ara tot és diametral¬
ment diferent I tot funciona de meravella.
També vull dir que a nivell d'organitzaclò vaig
quedar gratament sorprès.

— Els Drags, després de perdre dos par¬
tits a la fase regular, es van desfer amb cla¬
redat dels Osos de Madrid, obtenint el pas¬
si a la final de la II Lliga. Gom expliques que
perdéssiu dos partits a la fase regular?

—El primer partit enfront dels Osos va
ser molt estrany. Teníem molta gent nova, hl
havia certa por quan vam veure els americans
de color dels madrilenys, però a la fl ens va

El futbol americà ha calat fons al nostre

país. Els Drags de Badalona va ser l'equip
pioner, i darrera d'ell han anat sorgint força
nombre d'equips. També dels Drags va sor¬

tir la novetat de comptar amb jugadors fora-
nis arribats de forma expressa únicament per

jugar.
Aquesta temporada, però, els Drags han

El quarterback italià, un luxe per la lliga espanyola

Emilio Caravaglia: un campió
d'Europa pels Drags

TOMEU BERNAT

TOT SOBRE EL DISC

•Import músic

Carme, 11

Tel. 384 63 15
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servir com una experiòncla nova. En quant
al partit amb els Búfals, no ere Important
guanyar, Ja que això suposava un enfronta¬
ment teòric a semifinals amb els Bóxers,l no¬
saltres crèiem que els Osos eren més asse¬
quibles. Per aquest motiu vam aprofitar el
partit per provar nous esquemes I noves
jugades.

—Després de perdre per 41-14 amb els
Osos, com es pot explicar ei canvi radical so¬
fert ai darrer partit de semifinals, tant en ei
resultat com en ei nivell de joc?

—Cr^ que la clau ha estat a la nostra de¬
fensa. Abans no era la millor línia de l'equip
precisament, I la seva feblesa feia perdre se¬
guretat. En ^actualitat ós tot el contrari. Tam¬
bé la Important tasca tant de Sandro Bardi-
no com d'Alfonso GenchI, que han ajudat tot¬
hom a mantenir un bon ritme
d'entrenaments.

Dintre de poques hores, Caravagiia i els
seus companys afronten ei partit més deci¬
siu de la temporada. La final enfront dels Bó-
xers es presenta summament difícil, si tenim
en compte que els barcelonins no coneixen
encara la derrota i només han rebut un
«touchdown» en ei que portem de competi¬
ció. Ei duel de quarterbacks entre Caravagiia
i ei nord-americà White pot ser la clau del
partit.

—Veus difícil sorprendre els Bóxers, des¬
prés de la seva marxa imparable?

—No serà fòcil, però crec que tenim mol¬
tes possibilitats de guanyar. De fet, els Bó¬
xers no han guaanyat amb massa amplària
els rivals més forts I han mostrat cert nenrlo-
slsme davant de les fites Importants. Són un
bon equip, però no són tant com la gent diu.
Crec que estem a un cinquanta per cent
cadascú.

—Darrerament sembla que has trobat en
Ramon Andreu un complement ideal pel teu
joc...

—És un gran jugador I crec que va realit¬
zar el millor partit de la seva vida enfront dels
Osos, però per a ml el més Important és to¬
ta la línia d'atac dels Drags. SI la línia actua
a t}on nivell, tot és molt més fàcil tant per ml
com per Andreu.

Caravagiia, en ei més pur estii nord-
americà, és un deis jugadors que més exte¬
rioritza ia seva alegria dins dei camp després
de ia consecució deis punts pels seus. A
més, no acostuma a perdre mai ia confian¬
ça en i'equip.

—T'enfonses quan les coses no et sur¬
ten com a tu t'agradaria?

—No, ja que per a ml l'important és que
guanyi l'equip, I crec que en un partit, enca¬

ra que només restin dos minuts pel final, es
pot guanyar I mal no s'ha de perdre
l'esperança.

Poques hores després de finalitzar ia gran
final, Emilio Caravagiia tornarà a Itàlia per
incorporar-se ai seu club. Abans, però, hau¬
rà posat tot de ia seva part per tai de fer cam¬
pions els Drags.

—Quan tornis ai teu país, portaràs a les
teves mans un bitllet d'anada o un d'anada
i tornada?

—Encara no ho sé. SI els Drags guanyen
la Lliga hauran de jugar l'Eurobowl, però si
jo jugo aquesta coppeticlò amb els Drags
no puc jugar a Itòltael gener. Tampoc no ser
sl podré ser a la pròxima Lliga, ja que el ve¬
ritable problema són els estudis, ja que si la
Lliga comença el mes de març no podria aca¬
bar la meva tesi I, per tant, acabar els estu¬
dis. 81 comencés el mes de setembre, seria
més fàcil. Però no hl vull pensar fins després
de la final. Ja ho veurem. Jo estic molt de
gust aquí.

Esperem que aquesta darrera frase sigui
ei presagi dei retorn de Caravagiia a Espan¬
ya. Sens dubte, ei futboi americà a Espanya
té moit que agrair-ii a aquest simpàtic itaiià
tant bon jugador com persona. • SERGI
VILLAGRASA

^ant Itamà
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El món dels ral.lis a Badalona
té un nom: Jordi Bellmunt

— A Badalona, coneixes nous pilots?
— Quan jo vaig iniciar-me érem dos o tres

com a màxim; a l'actualitat sé que hi ha molts
nois joves, però encara estan tots ells en les
etapes de promoció.

cursa determinada, o la benzina... però és
molt poca cosa.

— Hi ha afecció a Catalunya? S'ha fet no¬
tar el «boom» que existeix en el món del mo¬

tor aquests darrers anys?
— Catalunya té una de les més grans

afeccions. Penso que, juntament amb la
d'Astúries, és de les més importants d'Es¬
panya. Aqui a casa nostra, Girona és la terra
que ha donat més i millors pilots de ral.lis.
En l'actualitat hi ha molta gent jove; això és
degut a que es realitzen moltes més promo¬
cions, i també l'èxit, sobretot del motociclis¬
me espanyol, fa que la gent es «fixi» més amb
els esports del motor. Aquest «boom» tam¬
bé s'ha manifestat molt en tots els mitjans
d'informació. Ara hi ha ple de revistes espe¬
cialitzades en motor; totes les cadenes im¬
portants de ràdio tenen el seu programa del
món del motor, la televisió fa gran quantitat
de transmissions esportives d'aquesta me¬
na. En definitiva, el «boom» ha estat
generalitzat.

El proper dia 6 de gener complirà trenta
anys, però només en fa set que va debutar
de manera oficial en el món dels cotxes, i va
ser aqui, a la nostra ciutat. La prova, avui ja
desapareguda, s'anomenava «Ral.li de Bada¬
lona». Era el 1984 i en Jordi Bellmunt pilota¬
va un Seat 127.

Les coses van començar força bé; va que¬
dar primer en la classe de promoció. Ara, cinc
anys després, ha aconseguit la desena po¬
sició en la classificació final del campionat
de Catalunya de Ral.lis i ser el primer pilot
Citroen de la competició.

— Van ser difícils els inicis?
— Sí, per la gran majoria de pilots comen¬

çar és molt complicat. Jo un bon dia vaig aga¬
far el 127 i vaig provar; no hi podia perdre res
de res. Vaig tenir sort i vaig gunyar la promo¬
ció. Després les coses no van continuar tant
bé, dos accidents i la falta de diners em van

obligar a plegar. No va ser fins al 1987 que
vaig retornar al món de la competició i les
coses han anat pel bon camí des d'alesho¬
res. El darrer resultat obtingut en el Campio¬
nat de Catalunya així ho demostra.

— D'on surten els primers diners i el pri¬
mer espónsor?

— Els primers diners, evidentment, sur¬
ten de la teva butxaca, i el primer espónsor
el trobes gràcies als amics; el pare d'un amic
té una botiga i et paguen la inscripció a una

— Com et definiries com a pilot?
— Sóc un pilot força agressiu, encara em

queda moltíssim per aprendre, i aquest da¬
rrer Campionat de Catalunya m'ha servit molt
per agafar experiència. Els resultats han es¬
tat força bons en la majoria de curses, i això
servirà perquè la propera temporada, en la
qual jo hi tinc moltes il·lusions posades, la
casa Citroen i tots els col·laboradors seguei¬
xin confiant en mi.

— En aquest esport també manen els
resultats?

— També, també. Com més amunt/ie la
classificació acabis, no hi haurà problemes
amb ningú; però quan els resultats no acom¬

panyen has de tenir sang freda i demostrar
a tothom que allò és tan sols una mala èpo¬
ca i que tot s'acaba, per sort.

— Has tingut sempre ben a prop els
col·laboradors?

— La veritat és que sí. La casa Citroen

Mientras come,
le cambiamos los neumáticos.

Sin pedir hora.

ABIERTO SÁBADOS DE 8 A 14

RENAULT le ofrece un servicio rápido
de pequeñas reparaciones y revisiones.
• CAMBIO DE BATERIA en 15 minutos
• CAMBIO DE ACEITE en 20 minutos.
• PASTILLAS DE FRENO instaladas en 30 minutos.

' ESCAPE puesto en 30 minutos.
AMORTIGUADORES montados en 70 minutos.
Un año de garantía en la reparación.
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sempre ha confiat en mí, I els espónsors
s'han portat molt bé. Estic molt contént en
aquest aspecte tant I tant Important, I vull
aprofitar aquesta oportunitat que em dóna
REVISTA DE BADALONA per agrair des del
primer a l'últim tota la seva col·laboració, co¬
mençant per Marc, que em fa tot tipus d'as-
slctòncles; també en Marc RIves I en Carles
Otelo, que són nois que es passen el cap de
setmana treballant sense «veure» nl un du¬

ro; els tallers «Frommp»; el garatge Eloy, que
és el concessionari CItroén a Badalona; en
Ferran, qúe és el seu mecànic; HIdrostoc i
acabant pel Cafè Plano. A tots ells, gràcies
de tot cor.

— Què és el que falta en els cotxes 01-
troèn per ser més competitius?

— CItroén encara no té un cotxe prou po¬
tent per lluitar contra les marques que estant
dominant el Campionat d'Espanya. El Citroén

que està corrent ara és l'AX, I la seva cilin¬
drada no deixa d'ésser petita comparada amb
un BMW, que és l'actual campió d'Espanya
de ral.lls, però crec que poc a poc es va mi¬
llorant, I jo no he tingut cap tipus de proble¬
mes amb l'AX durant el Campionat de

, Catalunya.
— Què marca la diferència: el conductor

o el vefiicle?
— Penso que ambdues coses estan for¬

ça equilibrades, però evidentment sl hi ha
dos pilots d'Igual categoria, el que tingui mi¬
llor cotxe guanyarà sempre. Però ara, amb les
diferents formes de puntuar, segons els ti¬
pus de cotxe (sl és nou sortit de fàbrica o,
al contrari, si ja porta modificacions), les
classificacions s'han ajustat.

— Quin és per a tu el millor pilot
espanyol?

— Penso que el millor és Carles Salnz,
i amb diferència sobre la resta de pilots.

— Quines característiques tenen els pi¬
lots espanyols?

— Els pilots espanyols som dels més
agressius d'Europa, però per l'altra banda
aquí no hl ha diners I això no ens permet
competir, per exemple, amb els italians, que
condueixen cotxes que valen quaranta mi¬
lions de pessetes; és impossible.

— Com es presenta la propera
temporada?

— Crec que molt béd^després dels resul¬
tats aconseguits en aquesta, encara millor.
El nostre objectiu és intentar guanyar el
Campionat de Catalunya i guanyar el Cam¬
pionat d'Espanya de Citroén. No serà fàcil,
però a partir del febrer, inici de les proves,
ho intentarem. JOAN CUIXART

CANO 14
Pizzeria-Parríllada

Pizzes, carns i pastes per
emportar-se-n.

Cadis, 17. -a 389 46 08
(prop carrer Mar)

Í.D8VÍ electricidad del automóvil

Avda. Alfons XIII, 40-58 - Tel. 387 41 42 - 383 70 55
BADALONA

^ -

AJUNTAMENT DE
BADALONA

Conselleria d'Esports
Area Cultura, Joventut i Esports

I COPA BADALONA DE BASQUETBOL FEMENÍ
23 i 24 de desembre de 1989

Pavelló La Plana
Horaris:

Dissabte, 23 de desembre, 18 h.:
GESTBARNA - GIRAMON BADALONÈS

19'30 h.: T.M.G. CÍRCOL CATÒLIC - RAM JOVENTUT
Diumenge, 24 de desembre, 10'30 h.:

Partit pel tercer i quart Hoc

12 h. PARTIT FINAL

ENTRADA GRATUÏTA
Organitza: Conselleria d'Esports

Col·labora: Servei Municipal d'Instal.iacions Esportives
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Of

Aquí hi trobarà el seu

cotxe d'ocasió

y/\/£s
AUTO-TALLER

m
Guixeres, 57 's 399 72 05

Auto Arenillas
Rider. 54 (MrMng a I'lntirior)

« 313 51 5,5
• Fiat Croma GHT, any 1987
• Opel Corsa SR 1.3 B-GK
• Ford Fiesta 1.1 B-FZ
• Suzuki Sta Ana SJ-410 B-IH

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

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

anuncis
A

Oe Í3/10/4LON/4

LAVANGUARDIA

mam
389 41 58

Els anuncis per aquesta
secció es reben en les

nostres oficines.
Canonge Baranera, 64, Ir.

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

Tarifa per mòduls de
35 X 60 mm. minim.

Consulti pel telèfon
389 41 58

el nostre servei
i les seves condicions

AUTOMÒBILS

M0N2tt
• Opel Corsa 1200 S 5p. 5v., B-GV •

Seat Panda 45, B-EV • Ford Escort
1600 GL 5v, B-FU • Renault 9 TSE

5v, B-FY • Ford Fiesta, B-DC
Av. Alfonso Xlll, 210 (Junt al futur
n 388 07 36 Pavelló Olímpic)

Auto Besòs
Av. Marquès de Montroig, 125

•B 387 28 00
• Peugeot 205 GRD . B-HJ
• Renault S.5 . B-HZ
• Citroen BX

. B-IV
• Ford Sierra 2000 i B-HB

Independència, 88
o 383 06 06

R-18, GTD, V-BG • Fiat Uno, B-IV • Ford
Escort B-GJ • Opel Ascona, B-HZ • Honda

A.VF. 1000 R, B-HH

INSTITUTO NACIONAL
OE EMPLEO

iHEm
Oficines de Col locecló d'equesU ciutat;

Galileo. ? bts i Laielania. 22

i N f M recorda I obligatorietat de les
enipieses que anuncien els seus llocs de
tieball, d'atendre els treballadors enviats
per les Oficines de Col locació. així com
de coimimcai i etectuar en elles la
lianulació conesponent, relativa a les
pei sones (oniiactades. qualssevol que
lossm

Sub-director departamento exportación
de empresa lider en su sector, se
ofrece para asesoramiento temas

exportación. Experiencia en
interpretación y planteamiento

operaciones con carta de crédito.
Ingles hablado y escrito. Firmas

interesadas, ruego llamar a partir de
las 21.30 s 389 28 72

Sani Francesc d'AssIs. 6
V 384 13 14

Alfa Romeo 33 1.5 B-IV
Seat Panda 40 B-FS
BMW - 323 I moderno B-FV
Mercedes 190 D (extras) B-JK
Ford Fiesta GHI 1300 B-EF

Av Marquès de Monlroiy Jt.
tr 399 97 04

Opel Kadett GSI 2.0 B-HV
Renault 21 GTD B-HÜ
Ford Fiesta XR2 (extras) B-IC
Ford Sierra 2.0 i esport (a. cond.)B-HT
Opel Ascona U.S.! B-GX

Sani Bru, 227 1t 389 12 92

• Ford Fiesta 1.1 5v B-JY
• Ford Sierra Ghia 2.01... .

. .. B-HC
• Renault Exprés .... B-HD ■
• Wolswagen GTI B-GC

Mastérgas, S.A.
Ponent, 94 - rt 387 84 12

• Renault 11 TXE B-GW
• Ford Fiesta 1.100 B-IW
• Peugeot 205 GT ^ B-HS
• Renault Super 5 turbo B-HD-
• Seat Ibiza GLD B-GL

Empresa 6e Badalona
sol.licita

Administratiu

Es demana:
Edat 20-22 anys • P.P. Administratiu

acabat o similar
Es valorarà:

Comptabilitat • Informàtica • Anglès
• Lliure S. Militar

Escriure, enviant breu curriculum i

fotografia a:
. Sr. Roma c/ Guifré, 118 1er.

08911 Badalona

Jove 23 anys
tímid, cerca noia catòlica, seriosa i

responsable, per sortir i conèixer-se,
amb bon fi. Interessades escriure a

REVISTA DE BADALONA, Canonge
Baranera, 64, ret. 20.055
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Asesoría de empresas

Diplomado empresariales o
estudiante ultimo curso

Que le interese el campo Fiscal y Contable.
Se valorará experiencia previa.
Lugar*de trabajo en Badalona centro.
Interesa incorporación inmediata y a jornada completa.
Remuneración a convenir.

Interesados llamar ? 389 35 08
para concertar entrevista (Srta. Maite)

Servei a tercers

d'EDICIONS
BADALONINES, S.A.

L'oferim ais tallers d'arts gràfiques, entitats, institucions I
empreses, de Badalona i comarca.

Tielj.ilis rie fotoconiDOSició ile textos per a revistes Hibres. publicacions, butlletins.
píogr.í!iv3s. catàlegs i confecció de toioiiis ner .a inpiessió a offset

Dirigiu-vos ai cairer dei Cdnonge Bciraneia 64 ler - Telf. 389 41 58

v

r

É

AJUNTAMENT DE

BADALONA
Àrea de Promoció Econòmica I Laboral

Servei d'Informació Empresarial
Si vols crear la teva pròpia empresa i reuneixes les següents
condicions:

• Estar a l'atur.
• Preferentment amb residència a Badalona.

Et podem ajudar mitjançant:
• Assessorament sobre la viabilitat del projecte.
• Subvenció sobre el cost de la mà d'obra.

Es prioritzarà:
• Viabilitat econòmica.
• Interès social del projecte.

Informació i presentació de 9 a 14 hores, en el Departament de Dinamització
Econòmica, carrer del Mar mim. 55 - Badalona.
Data límit de presentació: 10 de gener de 1990
En col.laboració amb l'INEM

Señoritas
auxiliares,

administrativas se

precisan para trabajos
de oficina. Edad 18-26

años. Razón:
? 388 35 50

Srta. Rosa

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

que il·lumines tots els'camins perquè jo as¬
soleixi el meu ideal, tu que em dones 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'fio 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 fiaurà de resar aquesta ora¬
ció tres dies seguits sense dir la petició. Al
cap de tres dies serà assolida la gràcia per més
difícil que sigui).

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

C
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ATENCIÓ
Per un error involuntari, en

el núm. de Loteria de Nadal

10.319
venut al carrer Font i

Escola, 75 s'hi juga només
la meitat

Als que tinguin participacions
se'ls abonarà la quantitat

corresponent

Pintor
Pinto, empapelo, estuco,
enmoqueto, coloco techo

«armstrong» y reformo cocinas,
lavabos y suelos de cerámica y

barnizados de parket.
s 387 87 46

Es traspassa auto-serveí
totalment equipat, a la millor zona del
carrer Prim, local de 166 m\ apte per
qualsevol activitat comercial, façana a

dos carrers. Interessats trucar de

4 a 8 tardà ® 384 32 11

384 30 51

Local en traspaso
180 m' c/ Sta. Barbara, 32. Apto

para consultorio, oficina, peluqueria,
etc. Razón: Gestoria Rovirosa
c/ Francesc Layret, 119 bj.

s 384 64 53 / 384 23 65
(10 a 13h. V 15 a 20h.)

TOT PER LA MÚSICA

Francesc Layret, 185-187

Te!. 389 37 53 BADALONA

Se traspasa
la parada n° 35. BAR en

el Mercado Municipal
Sant Roc. Razón:
s 399 07 07

NECESSITA LLOGAR
UN PIS?

Consulti les pagines
d'Ofertes i Demandes de
REVISTA DE BADALONA

Tiana
Alquilo local para almacén de 50 m'

Irjteresados llamar al
•s 395 20 02

Pis en venda
de particular a particular. Mestre

Nicolau, 85 m^ 4 fiab., 1 bany, 1
aseo, porta seguretat, calefacció,
mobles inclosos, 2 places pàfking

opcionals. Trucar al
s 383 11 06

Tiana

Alquilo piso en torre ajardinada,
amueblado, calefacción a gas,

chimenea, con buenas vistas, mar y
montaña Interesados llamar al

s 395 20 02

Solar
en venta

El mejor solar de Badalona
0/ Mar - Rambla,

3 fachadas, 57_m. total
fachada. 750 m^ de

construcción desde cota 0.
Para información

s 389 36 39
389 42 36

Plazas parking
en venta

cerca plaza de La Plana

íf 238 30 09

Si l·iunrisco

Se vende piso
centro a estrenar. Totalmente exterior.
4 hab., baño y aseo, cocina equipada,
parquet, galeria lavadero, calefacción

individual, gritería reformada, cristales
climat., zona comunitaria, plaza parking,
trastero, ascensor, desde parking. Sólo

6 vecinos. Precio: 16.00.000
•B 399 77 72

Es busca
casa al centre, de compra o lloguer,

de particular a particular.
s 391 47 56, oficina i

'S 311 86 92, particular

Piso en venta
C/. Mosén Antón, cerca de Avenida

Martín Pujol. 4 dormitorios, baño,
aseo, parket, exterior, muy completo.

s 388 08 90

anuncis
A

n£Kisr4
0(

LAVANGDARDIA

389 41 58
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€N AQUEST APARTAT DE LA SECCIÓ D*OFERTES I
DEMANDES NOMÉS TROBARAN PROFESSIONALS

DEGUDAMENT QUALIFICATS. DEMANI SEMPRE LA
INTERVENCIÓ D'UN AGENT DE LA PROPIETAT

IMMOBILIÀRIA (A.P.I.). ÉS UNA GARANTIA PER A
VuSi t. fot consultar s la sou dol Col.logi do Barcolons: Gran Via de

los Corts Cstsianos, 622 v 317 54 62* .

Fincas
Bellavista

^.Veritó grandes naves
iñdtí^íáles. De 561

planta baja, 298 altillos
industriales con 235 de

patios. Altura 8m. Accesos
privilegiados.

• Venta terreno industrial.
De 8,000 hasta 15.000

Edificable el 70%.
Situación Polígono Industrial.

• Despacho profesional
120 mi

• Casas, c/ San Pedro,
Avda. Martí Pujol, .

c/ Merced, c/ Miquel Servet,
de planta, piso y patio.

• Atico zona Pep Ventura.
6.500.000

• Piso Morera (reformado),
4.500.000

• Bajos La Plana. Con patio
de 60 y parking.

12.000.000

's 389 33 66

Els anuncis per aquesta
secció es reben en ies

nostres oficines.
Canonge Baranera, 64, 1r.

DE 9 A l DEL MATi
i en agències de publicitat.

PARA NO PERDER TIEMPO

mpt
Fincas
Blanch - Roig

.**"V

COMPRA
VENTA

ALQUILER
~ TRASPASOS
• VALORACIONES

V,«y « ASESORAMIENTC
Y GESTION
INMOBILIARIA

M*. Teresa Roig Arenas
Coleg n* H35

Oiplom«da an vatoractAn da lincas poi
UnWacaidad PolildciMca da CaiaiuAa

Cwiqulels, 105. OD|oa
(Ctqut Principa da Varpafal

« 3M 30 50 3H 34 04

Ferran Foix I Carbó
A.P.I.

® 387 29 98
De 5 a 8 tarde

• Calle Ignacio Iglesias, esq. Avda. Martí
Pujol. Piso superficie 247 m^. Precio:
35.000.000,- ptas. • Calle Güell i Ferrer,
local en traspaso, superficie 70 Pre¬
cio: 3.500.000, alquiler: 60.000 ptas. •
Casa planta baja en venta: Calle Urzan-
dizaga, 13. Superficie: 120 Precio:
8.400.000,- ptas. • Casa en venta: com¬
puesta de planta baja i duplex. P.B.:
4.000.000,- ptas (inquilinos) Duplex:
18.000.000,- ptas. Superí;: 140

• Jn local comercial; calle Francesc
Macià, 63

n Finques REPOS
A.P.I. 1814

ASSESSDRS IMMDBILIARIS
V 384 66 60

Fix 93-383 ZD 09
Sant Bru., í int. BADALONA
Horari: tfo 4*30 a 7'30 tardes

PISOS EN VENTA

Pietat, 5 habitacions, 160 m^
Apte per oficines

23.000.000

Pietat, 3 habitacions, per estrenar
15.500.000

montserrat3
FINQUES

JaniM KcNlswral I VIvtt

Gestor Administratiu Col legiat
Assessor Fiscal

Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

• COMPRA * AUMINISTRACtONS
• VliNDA * ASSIíSSORAMI Nl
• l.l.CKílJFR i ÜI-.STIO
• TRASPASSOS IMMOBII lARIA

Assessorem les operacions iminobiliàney
en tots els aspectes

Fiscal Legal ^
Financer Adminislraliu

Plav'a Itaró dc Mald.i. V 387 66 45
Bufalà. 21 Irr n 3M 49 11

Apartat. 190 0891b BAOAI ONA

Fincas Pinero
I

API M Pinero n* 1695

Venta de pisos en todas las zonas
de Badalona * '

• Venia de solares edilicables
• 1 raspases

• Asesoramienlo inmobili.tno

Av. President Companys. 9 -3*
Badalona

tr 384 01 28
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Finca del X)r. Colet
5a fe^ta 6 de gener

LLETRA I MÚSICA

GOIG5 DE L'ERMITA DEL5 5ANTS REIS

Patró SANT MELCIOR, Rcí

Terme de CastellLísLal
- Barcelona -

DEL DR. MELCIOR COLET

r^ren¡ui-its j>er un bej! es-l'ef, J'eHsen je-yuí-rem els j>efsos^er^u'ensportin cs/áJ Ce!, cej) a/ Cnl-

Jesús, Josep i María,
Sants Reis, Màgics d'Orient,
protegiu la nostra Ermita
de tot mal, i en tot moment,

en nom del Pare, del Fill,
de l'Esperit Sant-.. Amén.

Tots els matins la desperten
un vol d'ocellets cantant
i els perfums de farigoles
com l'encens d'aquells Reis Sants.
Com l'or que els Reis ofrenaren
la daura el sol amb son vel
i, a l'Angelus, la campana
vola mirant cap al Cel...

cap al Cel...

Al capvespre, el sant Rosari
tots els xiprers van resant,
passant les Avemaries
amb les boles dels seus rams.

1, a la nit, la lluna clara
i els estels li fan «dosseb
i els Sants Reis, cofois, la vetllen
protegint-la des del Cel...

des del Cel...

Jesús, Josep i Maria,
Sants Reis, Màgics d'Orient,
protegiu la nostra Ermita
de tot mal, i en tot moment,

en nom del Pare, del Fill,
de l'Esperit Sant... Amén-

Sant Melcior, feu-nos de guia;
Sant Gaspar, de companyó;
Sant Baltasar, encamineu-nos
vers a Déu, nostre Senyor.
Vulgueu-nos fer patges vostres,
colmeu. Sants Reis, nostre anhel
de poder adorar a Jesús
des d'un reconet del Cel...

allà al Cel...

Jesús, Josep i Maria,
Sants Reis, Màgics d'Orient,
protegiu ta nostra Ermita
de tot mal, i en tot moment,

en nom del Pare, del Fill,
de l'Esperit Sant... Amén.

De la dolça Catalunya
n'ets un dels niuets de Fe,
de Fe Santa, que ens conhorta
i en el cor ens dóna alè.
Feu, Sants Reis, que a nostra Terra
Déu li faci la mercè
que el fossar... jamai coneguin
ni la Pàtria... ni la Fe...

nostra Fe...

Jesús, Josep i Maria,
Sants Reis, Màgics d'Orient,
protegiu la nostra Ermita
de tot mai, i en tot moment,

en nom del Pare, del Fill,
de l'Esperit Sant... Amén.

y Reges Tharsis et insulae múnera ófferent. fi Reges Arabum et Saba dona addúcent

Jesús, Josep i Maria,
Sants Reis, Màgics d'Orient,
protegiu la nostra Ermita
de tot mal, i en tot moment,

en nom del Pare, del Fill,
de.VEsperit Sant... Amén.

ORE.MUS. Deus, qui hodiérna die Unigénitum tuum géntibus stella duce revelústi:
concéde propitius; ut, qui iam te ex fide cognóvimus, usque ad contempldndam
spéciem tuae celsitúdinisperducàmur. Pereúmdem Christum Dóminum nostrum. Amen.

Segona edició: REVISTA DE BADALONA - Nadal 1989 - Col.lecció de S. d'H. Bonvehí

t
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10è aniversari
Obsequi per ia teva compra

It Mk
boutique

ei sue de la moda

Roger de Flor, 93 Tel. 388 40 67
BADALONA

Mar 95
Bad3\ona

"/i?..

H i

lí

r

Moda

rola <lo pel-licula!

Bones festes
f



 


