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Concurs

Sardan es

El proper diumenge, dia 24, tin-
drá lloc a.la PlaQa de Catalunya
un concurs de sardanes patroci-
nat pel BANC DE BISCAIA amb
motiu del 50 aniversari del seu es-

tatge a Vilanova.
Per Ia tarda, hi haurá audieió de

sardanes.

El concurs estará organitzat pels

AMICS de Ia SAR,DANA i Ia coIIA

Sardanista VOLER.ANY

Giutat Pubilla
L'Obra del Ballet Popular, orga-

litzadq& de les Ciutats Pubilles
i de la Carayana de la Flama de la
Sardana, ha designat la vila em-
pordanesa de Torroella de Montgrí
com a Ciutat PubiUa de la Sarda-
na per a I'any vinent 1975. §uc-
ceeix a Igualada, capital de I'A-
noia, en el Pubillatge.

En felicitem ben de cor eLs

amics de Torroella.

Gurset de Sardanes

Segxrim amb la norrna de "Nin-
gr1 sense sab,er ballar sardanes".
El passat dissabte dia 19 d'octubre
va comenqar al Pósit de Pescadors
un Curset de Sardanes, portat a
cap per membres de la nostra En-
titat.

Són actualment tres els Cursets
que es realitzen. f se'n preparen
d'altres.
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La pregária del banderí
El pa-csat diumenge, 6 d'octubre,

dintre de Ia missa del Campament
Aplec de Tardor, c lebrada a I'Er-
mita de Lurdes, va ésser beneit el
barrderÍ de la nova colla Volerany.
Per mitjá de la Mercé Alsina, tots
:ets vint Srefubres .de lh,'collla, eI
bande-ri .al- mig- dJells, ,van llegir..
aquesta pregária:

En aquests rnoments en qué
aca,ba d'ésser beneit el nostre
banderí, us demanem,'a yó§, Sényoi Jesúd,

'a vó§, Verge dé Lurdes,
que sapiguem, és¡9r- semt¡re ;Silels
a tot el que aqugst drap represen-
ta, ':''" -' "'1 ' l

que,trobem goig a er§.timar:n0s.
tots els qui ens mirem al redós
d'ell,

que ..vulguefn .. posar' tot el,'
nostre máxim esforq a conseguir
victdri.es no passatgeres siné de
trobar-=nos de .v.eritat-..dintre no's-
tre mateix i els,uns als altres,

qué, a tiavés -il'ell, éns esfoicem
a treballat' ne ' enlluernats .per
grandeses sinó de cara a realitza-
cions netites perd concretes que
ajuitin els germans que ens envol-
ten a ésser millors,

flue tinguin consciéncia que
nosaltres, insignificants com som,
tenim una feina important a fer a
favor del rfrostre poble,.

que vegem molt clarament que
la sardana és l'eina meravellosa
que ens heu donat que englo,ba tots
els grans amors nostres, que sén
pares i amics, Catalunya i món,
llengua i história, treball i progrés,

:r f lubQrfa,tr i ; 
j,rfl§tiéii{r,\§§Dgrit i vida.

.{JUDEU-NOS en aquesta petita
nostra gran empresa
a donar tota la mesura del nostre

. amor,' ' a augmentar la nostra il.lusió en. el combat del viure,
, a escampar la llavor de la bonilat

co:rvenguda,
't a ésser transmissors de la fermesa

sentida,
a véncer-nos a nosaltres mateixos
en les hores feixugues,

. a donar testimoniatge de mirada
reta i cor ardent.

SIGUEU SEMPRE AMB NOSTL-. TRES.
: AMEN.

Desitgem, de cor, que aquests
d*^gs de millorament, de fermesa
i de servei perpetu als grans ideals
que hi expressen, visquin sempre
amb ells, a proflt d'ells mateixos,
de la nostra vila i de Catalunya
tOta, PER, MOLTS A-}IYSI

lUot¡eiari de la Golla Uolerany
de la óoila, o simplement col.labo-
rador a les seyes activitats, pot
presentar-se els dilluns, dimegles
i divendres, de quarts de deu a
quarts d'onle del vespre, al lbcal
social de l'A. E. Talaiá, carrer Co-
Íerg n.o 4. Els rebrem amb itrolt
de gust.

Concursos:
Dia 22 de setembre, a Tarrago:

na.- Cobla: La Principal del
Camp. Classiflcats en el lloc 15..

Dia 13 d'octubre, a Cubelles,. Cq-
bla: La Principal de Terrássa.--

Tothcm que vulgui formar part
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BYRME
Aigua, 4 - Tel. 893 0011

Reconvis d'origen de

BERRENS - TAURUS -

JATA

Bobinatie i reparació
de motors eléctrics

les més conegudes morques

MOULINEX - TURMIX - DESIREE

- SOLAC, etc.

Servei oficiol

BRAUIII .
de

TOntADo - lll§pAtuo sülzA

GA ITIISENIA OPTIGA

HOI.IIUDESA

Lentes contocto
Aporotos poro sordos

Fotogrof ío

Plozo Alcózor de Toledo, ó
;Iel. 893 41 69

GATSERBA

Grol. Molo, 28

Tel. 893 27 92

Presidentl Manuel Prats

T. G Vilosecó - Vlllonuevo v Gellrú 1974

Secretari: Salvador Butí
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