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Amics de lo So rdo no

de I'Agrupoció Excursionisto Toloio
CARRER COMERC,4 VILANOVA I LA GELTRU

DESEMBRE DE 1975

UN NOU NADALP
HO DIEM ADil, PER ENTENDRE'NS. PERQUE

HO AMIDEM TOT AMB LA PERSPECTIVA HUMA.
NA9 NATURAL, FINS I TOT ESQUIFIDA, INTERES-
SADA.

PERO SI HO MIREM BE, SEMPRE BS NADAL,
PERQUE SEMPRE TENIM NECESSITAT D'ESPE.
NANQA, D'ANHEL DE CAMINAR, DE FRETURA
D'ARRIBAR.

EN AQUESTA FESTA DE NADAL DE 1975 SE-
RrA UNA GRAN COSA QUE ENS EXAMTNESSTM Sr
soM ESPBRANSATS, Sr ENS SABEM CAMTNA-
DORS, SI BUSQUEM LA FITA DEL NOSTRE MI.
LLORAMENT ESPIRITUAL, CULTURAL I HUMA.

PERQUE, SI NO BS AIXI, NO TENIM DRET A
SENTIR LA JOIA PEL NAIXEMENT D'UN INFANT,
I SI A COBRIR-NOS AMB ELS PARÉCS DE LA VBR.
GONYA.



Properes audicions
Dia 25 de desembre, diada" de Nadal, audició de Sardanes a dos quarts

1'una del migdia a la Piaga Ce la Vila per la Cobla Sitgetana.
Día 6 de gener, festa dels Reis, audició de Sardanes a dos quarts d'una del

migdia a la Plaga de la Vila per la Cobla Sitgetana.

, ;***************************t******+****+**

Aniversari
El passat dia 16 de novembre els nostres amics de la colla Blau-Grana

celeb¡aren el seu primer aniversari. Hi va haver una audició de sardanes a cá-
rrec de Ia cobla La Principal Barcelonina. Cada component de la colla va ser
obsequiat per part de la Penya Barcelonista amb una medalla, al dors de la
qual era escrit el nom del seu component. Per molts anys!

*****************x***************************

Actiuitats de Ia Golla Voleratry
durant l'últim trimestre

Dia 26 d'octubre: Col.laboració a la XIX Asemblea Inte¡comarcal d'estu-
diosos.

Dia 1 cle novembre: Excursió al massís del Garraf, amb el següent itine-
rari: Garraf, la Pleta, Campgras, Coll Sostrell, Pou cle les Agulles, la Clota,
Castell d'Eramprunyi, ermita de Bruquers i Gavá,

Dia 7 de desembre: Exhibició de colles sardanistes a Castelldefels.

DURANT LES PROPERES FESTES DE NADAL

Els dies 10, 15, 22, 29 de desembre i 5 de gener hi haurá un curset per
a aprendre a comptar i repartir la Sardana. Tindrá lloc al nostre local social
de 9,30 a 10,80 de la nit.

Dia 24.- Com l'any passat, després de la Missa del Gall ballarem un¿r

sardana de Germanor al voltant de l'arbre que hi haurá a la Plaga de la Vila.

Dia 28.- A les 5 de la tarda, cantada de Pessebres a les casers dels com-
ponents de la colla, amics, familiars i tothom que ho vulgui.

Dia 31.- A la 1 de la nit, sardana de germanor a la Plaga de Ia Vila.



Gultura en Busia
Eta un dels dies de la passada Fira de Novembre. A la Rambla hi havia

instal.lada la parada del bibliobús (un dels més grans del món) d'Omnium
Cultural, en la seva tasca, denominada "Cultura en Ruta", eue té per missió
vratjar dia a dia per totes les comarques catalanes per tal d'escampar eI fruit
de la nostra cultura, en llibres, discs i cassets.

A dalt de tot del cotxe hi ha el gran rétol que diu "Cultura en Ruta" que,
per cert, correspon exactament a l'idioma castellá.

Peró aixd no {ou obstacle perqué un home castellá, tot passant-hi pel da-
vant, veient tots els textos en catalá, que segurament no nhavia vist cap, di-
gués a la seva muller, tot seriós, i tot estranyat: "Mirar "Cultura en Rusia"; esa
gente nos quiere conquistar..." Ja no li vam captar cap més paraula.

Sí, sí! Ja és aixd, jal Es un petit signe, un de més, de la tragédia de tanta
gent que rlo sap quina terra trepitja.

Rússia, que lluny que caus, essent tan a prop!

********************************************v¡

.f,ls nostres homes

Fk¡fo-ó - (Orrs
En aquest moment no tinc altra documentació sobre Rubió i Ors que una

fotografia que ffgura en un llibre gráfic de catalans il.lustres. L'expressió del
seu rostre més aviat delata un aire d'amarguesa i de tristor. Té els llavis clo-
sos entre els péls blancs del seu bigoti i barba i els ulls entreclucs rera els vi-
dres de les senzilles ulleres.

A part d'aixd, els meus pares me nhan fet alguna contalla. Per aquest
motiu estimo el nostre personatge. Per haver esdevingut el primer portaveu de
la llengua que tant vull i que en el seu temps semblava enterrada.

Ell, a desgrat dels irrisoris insults, comengá la tasca anónima i quasi ailla-
da sense cap ressó esperonador ni paraula encoratjant.

Després de titánics esforgos, aconseguí de restaurar els Jocs Florals.
Aquesta vegada l'aiudaren ja uns amics. Aixd sresdevenia cap al 1858 i la llen-
gua catalana de llavors engá, com una heura menuda, peró ufana, s'enfilá pels
cors i per les intel.ligéncies i prengué la volada que avui manté malgrat els
vents adversos que l'assoten.

Rubió i Ors va néixer a Barcelona eI 1818 i hi morí el 1899. Recordem-lo.
Imitem-lo!

IOSEFINA PUJALS (15 anys) - Alfor,a



La Moda
de J. Llaverí¿s

LLANES
SEDES
COTONS

C/. Barcelona, 31 - Tel.8932544

CATEATS

OLI
Ca.raller, senyora,

Calgat d'espor

C/. Aigua, 54 - Teléfon 8930S35

MIRIM
Cinturons -

Maletes

Moneders

Articles de pell i skay - Bosses

Carteres -

Estoigs

Articles

Bitlleters

Guants

de regal

General Mola, 11



Cal-laboració Doitica

Canpó de l'orfonesd

Ens ha arribat tur Nadó

-llum i flor-
i ara está desfent-se en plor.

Ens ha nascut un infant
ros i blanc
i ens l'han esquitxat de sang.

Ha baixat el ffll de Déu

-rei i hereu-
i l'hem clavat a Ia Creu.

Un món de tristos i orats
s'ha quedat
sense pau ni. llibertat.

Per als desvalguts mortals
només val
I'agragada de Nadal.

Lluls Badia i Torras

Presentae¡ó dels documents del
diari en catalá ««AUui»»

El passat dia 15 de novembre el diari Tele-Expres facilitá Ia següent nota:

EI matí del dia 14 de novembre varen ser presentats els documents re-
querits pel Ministeri dTnformació i Turisme per prosseguir els trárnits de llau-
torització del diari catalá AVUL

Alxó ens anima a prosseguir en la tasca de difondre els contes de parti-
cipació de Prensa Catalana, S. A. i de recordar que a la nostra enütat en te-
nim per vendre. US ESPEREIvI A AQUESTA CRIDA.



PASTISSERIA

CABUTI

Sant Gregori, 3

Teléfon 893 09 29

Vilanova i la Geltrú

PANTALONS

li"lry
Especiolitot en pontolons

de senyoro i els seus

complements

C/. Cobonyes,2 - Tel. 8931C32

Perfumeria PAQIJITA
AMB ESTHETICIENNE

Diplomada en Estética, Visagisme i Corporal

Sant Gregon, 20 - Teléfon 8931375 Vilanova i la Geltrú



(entenori de Juli Gorreto (1S75-1975)
SEGON DISC CONÍMEMORATIU

L'edició del primers disc és exhaurida.
Les entitats promotores, pel fet d'haver cobert l'edició del primer disc,

creuen que val la pena deditar un SEGON DISC COMMEMORATIU, de
més difícil i, sobretot, de més onerosa realització, perd que ens donará una
visió més completa de l'obra garretiana,

El criteri que s'ha seguit és el d'incorporar només composicions que, mal-
grat la seva alta qualitat, no havien estat mai gravades, i sobretot donar entra-
da a un aspecte -la música de cambra- que en el cas Garreta arriba a tenir
una importAncia foname:rtal.

El disc es de 33 rv. Long-Play. Stereo gravaciór Columbia.
L'edició és numerada i fora de comerg.

CARA 1

SONATA PER A VIOLONCEL I PIANO.
intérprets: Llufu Claret, violoncel.
Rosa M.' Cabestany, piano.

CARA 2

SIS SARDANES
Primavera
Somni Gris
ta rondalla
Llicorella
Carmeta
La Pastora enamorada

intérprets: Cobla Barcelona
direcció: Lluís Lloansí
Cinc d'aquestes sardanes, essencials en I'obra de Garreta, són discográfi-

cament inédites.
Amb el disc s'inclourá un estudi literari i gráffc, que vindrá a completar

l antologia de textos que es va oferir amb el ler. disc.
El preu del disc és de 325,- Ptes.

Qualsevol persona que s'interessi pel disc que passi pel nostre local, els
dilluns, dimecres i divendres.

****,1****************************************r

President: Monuel Prots - Secretori : Solvo¿or Butí - T. G. Viloseco. Vilonovo i lo Geltrú



L'AIIIY Ili I tA SARIIAIUA
A la manera de síntesi he esbossat aquest petit resum de la vida sar-

danista durant l'any que ara fineix. He confeccionat aquest treball sense
massa dades a la vista, sinó comptant únicament amb els records més vius
i les refer-éncies més directes.

Anittersaris. -L'any 75 s'ha complert el primer centenari de la mort de
Pep Ventura i també el primer centenari dels naixements de Juli Gar-
reta i Antoni Juncá. Finalment s'ha escaigut el cinquanienari de la mort de
Juli Garreta.

Aplecs. - Segueix endavant l'expansió c.'aquestes mani-estacions sardanis-
tes. Enguany han estat crea-s alguns nrus aplecs, els quals s han afegit
als que ja existien. Ha promogut algunes discrep)ncies e1 notablc inr rement
sofert pel preu de les localitats de diversos aplecs.

Ciutat Pubilla.-Aquest honor recaigué en la vila empordanesa de Torroella
de Montgrí, de solidíssima tradició musical. Torroella va fer honor al seu
prestigi dins eI món sardaniste organitzant un pubillatge modélic en tots
els aspectes, amb intensa participació popular. Cal rema,'cu' la collabcració
de les cobles torroellenques .Els Montgrins" (degana de les actuals) i "Ca-
ravana» en els actes del pubillatge i la dels compositors d'aquesta vila, o
molt vinculats a ella: Josep Font i Font, Félix Graells, Enric Vilá i Ricard
Viladesau. A la manera de record d'aquest pubillatge ha estat editat un disc
LP que recull una série d'interpretacions de les cobles "Els Montgrins», i
«Caravana», la "Polifónica de Girona» i la cantant infantil Mariona.

Cobles i músics. - Ha tingut lloc la presentació de dues cobles: «Ciutat de
Girona" i "Miramarr, radicades a Girona capital, si bé la «Miramar" ha
passat posteriorment a Figueres, on resideix el seu representant i director
artístic, Jaume Cristau. Lr cobla revelació d'aquesta temporada ha estat,
sens dubte, la «Ciutat de Girona", agrupació modélica en tots els aspectes,
dedicada exchrsivament a la sardana, que compta amb una série d'instm-
mentistes de gran categoria. Les seves dues figures básiques son el primer
fiscornaire de la nostra época, Josep Puig .,Moreno, i el flabiolaire i cap-
davanter artístic LIuís Buscarons. Josep Puig caus.á baixa a "La Principal"
de La Bisbal per ingressar a la "Ciutat de Girona, i el mateix va fer en
Lluís Busarons a la ccbla «Els Montgrins». Entre les agrupacions de més
categoria han modificat notablement la seva estructura les cobles "Els Mont-
grins», oCaravana, i «Costa Bravar.

Compositors. - Pel que fa a les obres estrenades durant l'an\¡ no podem
considerar-nos pas massa optimistes, car, per dissort ncstra, ha imperat
ior,ga el mal gust i la vulgaritat. A la manera d'exemple esmentarem el cas
excepcional dels mestres Rafael Ferrer, Lluís Lloansí, Manuel Oltra, Emili
i Conrad Saló i algun altre més que han aportat obres d'indiscutible cate-
goria musical.



Concerts i festivals. - S'ha mantingut i s'ha incrementat el costum de ce-
lebrar concerts de sardanes, molts d'ells als temples i sobretot d.urant els
mesos d'estiu. Per segona vegada la sardana va ésser inclosa dins la pro-
gramació del Festival Internacional de Música de S'Agaró, amb la interven-
ció de la- cobla sobirana "La Principal» de La Bisbal, la qual assolí un
triomf esclatant. cal tenir en compte també el Festival de Música de ca-
longe, els concerts de sardanes i música catalana de Figueres, calella, p:-
lamós, Palafrugell, Lloret de Mar, Ripoll, Sant Joan de les Abad.esses, Olot,
Girona, Perelada, Malgrat de Mar, Banyoles, etc., etc. La major part d'aques-
tes audicions foren protagonitzades per les cobles "La Principal» de La Bis-
bal, «Qis¿¿1 de Girona" i «La Selvatana».

Discografia.-La discografia sardnista s'ha enriquit amb una série d'apor-
tacions, entre les quals destaquem els dos LP de sardanes obligades editats
per la cobla nl-a Principal, de La Bisbal (Discophon), amb intervenció dels
seus solistes Josep Puig, Joan Parés i Josep Roura i la reedició d'alguns
obligats irrepetibles i insuperables del genial tenor Ricard Viladesau. Aques-
ta mateixa cobla doná a conéixer un altre LP de sardanes cantades en col-
Iaboració amb la gran soprano Montserrat Alavedra, disc que obtingué el
premi "Diada de la Sardana, '1.975,,. La cobla uCaravana, editá un LP de
sardanes de Mas Ros i altres autors de caient popular. Cal tenir en compte
les acurades interpretacions del seu fiscorn solista Pere Silvestre, anomenat
popularment Pere de Pals.

Homenatges. - Figueres dedicá un completíssim programa d'actes a la me-
mória de Pep Ventura, amb diversos concerts, audició d-'algunes obres
inédites de l'avi Pep, certament musical i concurs iiterari, on fou pre-
miada una biografia deguda a Josep Mainar. Sant Feliu de Guíxols honorá
molt dignament la figura de Juli Garreta. L'aplec de Caldes de Malavella fou
dedicat al mestre Josep M." Boix, antic instrumentista i director de la cobla
«Girona>>, el de Figueres a Pep Ventura i el de La Bisbal a Juli Garueta.
A Palafrugell fou homenatjat el mestre Conrad Saló, amb motiu de cele-
brar els seus quaranta anys de director de "La Principal, de La Bisbal (ac-
tualment el mestre Saló porta cinquanta-dos anys a ol-a Principal").

Llibres. - Ramon Reig i Verdaguer, músic de Torelló vinculat durant uns
anys a la Cobla "Canigó", doná a conéixer un llibre molt interessat que
ens porta de les intimitats de les nostres cobles modestes: "Un segle i mig
de notes musicals».

Necrológiques. - Entremig de les pérdues que s'han produit esmentem les
del gran compositor Francesc Basil (figura de gran relleu dins el panorama
actual), el compositor i antic flabiolaire Josep Gravalosa, que havia estat
fundador de les cobles "La Principal" de Palafrugell i «Barcelona» i l'excel-
lent trompeta Miquel Prim, que formá part durant vint-i-cinc anys de la
cobla oBarcelona».

(SEGUE¡X)



Mcg alzerns

SANT JORDI
o m b el segell co rocterístic

dels preus més reduits

VISITEU

Mogotzems SANT JORDI
i segur que comproreu

Correr Generol Yogüe, 4 ([unt o lo Plogo del Mercot)



AGFTATI\4EÑ¡T
Adrecem també el nostre agraiment i bons desigs de cara aL Nadal,

a les cases comercials que en aquest número i durant l'any ens ajuden en
Ia nostra tasca, tot demanant als amics sardanistes que les tinguin presents
en el moment de llurs compres.

La realització d'aquesta circular ha estat possible grácies a la col.labo-
ció de Xavier, Garcia, M." Carme Barceló i Xavier Capdet, Eugeni I\{olero,
Francesc Fraire, Silvia Bremón, Lluís Badía i Josefina Pujals.

President: Manuel Prats
Secretari: Salvadon Butí

*********************************************
l-'crn¡¡ 75 a !c¡ scrr-clc¡ncr (Vé de lo pdg. onterior)

Proiecció internacional.-Pel Carnestoltes 'la cobla-orquestra «La Principal»
de La Bisbal actuá per segona vegada a América, .celebrant audicions i con-
r-:erts a diversos punts de la nació venegolana: Centre Catalá, Teatre Muni
cipal i Plaga de la Independéncia de Caracas, Hotel «Caracas Hiltonr, etc.
Pel mes d'octubre i amb motiu de la celebració a Caracas dels Jocs Florals
de la Llengua Catalana, actuá per primera vegada al Nou Món la cobla-
orquestra «Els Montgrins», la qual substituí a la de La Bisbal, que no pogué
anar a Am,érica per raó dels seus compromisos.

Fou molt elogiat i comentat eI gest del President de la ftepública Fran-
cesa, Giscard d'Estaing, de convidar una cobla de sardanes a l'Eliseu de
Paris. Es tractava de la cobla uCombo-Gili, de Thuir, la qual posteriorment
celebrá una audició de sardanes a la barcelonina plaEa dé Sant Jaume.

Sardana de l'any.-Tot i que personalment no comparteixo el criteri dels
organitzadors-promotors d'aquest certamen, donada la seva orientació de
caire comercial, em plau deixar constirncia del triomf de la sardana "Mont-
sevalls» del mestre Pere Fontás, actual director artístic de la cobla "La Sel-
vatana»,

Vilanova i La Geltrú. - Donat que escric aquestes notes per ordre alfabétic
la refenéncia dedicada a Vilanova en darrer lloc. A Vilanova la vida sarda-
nista no és pas tan intensa com voldúem. EIs organismes oficials viuen
d'esquena a la sardana i la iniciativa privada no disposa de gaire potencial
económic. Tenim una série d'entusiastes sardanistes i diverses colles molt
actives. Hauríem de recordar, ni que fos tot de passada, les memorables
actuacions de les cobles «Costa Brava», de Palafrugell i uCiutat de Gironar.
Esmentarem també l'estrena d'algunes sardanes de la pianista-compositora
local Leonora Milá i la del fiscornaire i compositor calongí, radicat a Tor'
roella, que porta per títol «De Torroella a Vilanova".

Eugenl Molero



Tintoreria
Alhe

peces urgents
netejades en 6 hores

M. Tomds, 14-16 - Tel. 893067ó
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LES NOVETATS

DEL MOMENT

Correr del Aiguo n .o 28

CERAMISTA

Romblo Coudillo, ó8
Generol Molo, 33, bis

Q,iq¡r V-lr(
TOYETATS Etr LLE]IGERIA

Generol Molo, I5
Sonf Joon, 22

Teléfon 893 Oó 37



" La Sardana de les Monjes "
Música: Enric Morera Lletra: Angel Guimerá

AI davant de l'ermita de Sant Rafael
les sardanes airoses pugen al cel
i tothom sent en I'lnima dolgor de mel.

Sardanes com aquesta mai s'han sentit;
fins les ballen els avis quaq vo la nit,
i als genolls de Ia mare salta ol petit.

Per planures i serres escampa el vent
de la cobla les notes, alegrement,
i ffns lona s'hi acosta, que al lluny la sent.

En un coll de muntanyes hi ha un monestir.
De puntetes, les monges van al jardí,
que les roses encensen i el llesamí.

Les sardanes arriben ffns als seus cors
amb gatzara i rialla dels balladors,
i entorn d'ells, els arbres, quines remors!

Dues monges, en I'ombra, les mans s'han prés;
ja se n'hi ajunten d'altres i altres després;
les de més lluny s'acosten; tothom ia hi és.

Ballen totes porugues, ben dolgament:
enrogides de galtes, mig somrient,
i els seus peus en la terra ni menys se'ls sent.

Rondinant, Iabadesa ja se nhi va.
Sent-hi aprop llagrimeia; no sap renyar,
que ella també és fflla de l'Empordá.

La lluna, que s'aixeca, les monges veu;
pel damunt de la tápia la cara treu,
i els diu, bondadosa: -Balleu, balleu!
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Us ofereix els millors ossortits
en perfumerio i cosmético
. nocionol i estrongero

Obiectes de regol - Bisuterio

Concessionoris de, EGR E G I A
Bórboro Word - Germoine Mon-
teil-Mory Quont i d'oltres morques

en perfums.

ESTETICISIA DIPIOMADA

Plogo del l8 de Juliol, l2
Teléfon 893 l0 43

Radio T.Y. en color
Electrodoméstics

SABATERIA

BARIflT¡

Generol Molo, 3ó

Teléfon 893 05 47

PER FORMATGL
i

PERNIL

Radio ferrer
José M." ferrer

Romblo Colvo Sotelo, 28

Tel. 893 03 03

Vilonovo i lo Geltrú

CASA GIL
FORMATGERIA

Plogo Alcózor de Toledo, S



Gartell*de premis de la lliada
Uniuersal de la §ardana f976

L'OBRA DEL BAI-LET FOPULAR, vetiiant pel millorament cultural i
artístic de la nostra dansa, ha instituit per la Diada Universal de la Sardana
l9i'b, eis segiients premis:

A LA SARDANA INEDITA:
Premi -JOSEP COLL I LIGORA 1976", dotat amb 10.000 pessetes per la

Fundació Coll, a la miilor sardana inédita per a Cobla normal, original i de
tema lliure.

A LA SARDAN,A ESTRENA.DA:
Destinats a dues sardanes escrites per a cobla normal, estrenades Iiany

1975, la partitura de la qual sigui lliurada a l'O. B. P. d'acord amb Ia data es-
mentada a les BASES GENERALS.

Premi 'TORROELLA DE MONTGRI", CIUTAT PUBIi,LA DE LA
SARDANA 1975", dotat amb 5.000 ptes. a la més acusada característica po-
pular.

Fremi'OBRA DEL BALLET POPULAR", dotat amb 5.000 ptes. a la que
posseeixi una major técnica formal.

AL DISC DE MUSICA PER A COBLA
A L'ESTUDI HISTORIC
A L'ESTUDI LITERARI
A L'ESTUDI SOCIAL
A L'ESTUDI MUSICAL
A LA FOTOGRAFIA SARDANISTA
AL GUIO RADIOFONIC
Tots els treballs hauran d'ésser adregats a Ia Secretaria de lObra del Ba-

llet Popular, c/ . de Montcada, 20, pral., Palau Dalmases, Barcelona-S, abans
del 29 de febrer de 1976.

El veredicte dels Jurats, inapel.lable será fet públic a Granollers, Ciutat
Pubilla de la Sardana 1976 el día 2 de maig.

r
** * * *< * ** * * * x * * )F ** * * * * * * + ** * * * ** * * * * * ** * ** * ** *

GONSELLS SAFTI)ANISTES
La sardana és naturalitat. Evi- laire, sense exagerar, ha d'ésser de

téu la rigidesa, l'encarcarament. tots. Perqué quan hom té al costat
Peró també és yirit. Tenen molt una per§ona que s'arrepenja, de-
mal gust aquells que fan posats de sitia, corn a mÍnim, sentint-ho
cansats o de tan se m'en dóna. Si molt, que la sardana s'acabi ben
no es volen seguir uns dictats mf- aviat.
nims de convivéncia i d'esüil, nin- * * t
gú no ha de posar-s'hi. Es un error creure que la sar-

dana és més bonica si els dansai-
Els bragos són la cosa més pesa- res no es mouen de lloc. Horn s'ha

da per a molts dansaires,. L'esforg de moure sense exagerar, ni per
de mantenir els bragos alqats, en- massa ni per poc.



cansaladeria

SATTTAGAIUA

xarcuteria

Teléfon 893 24 85

Mercot pto. 3l

Avdo. Cotolunyo, 12

Les Roquetes

Botngeffierre Rosa
O OBJECTES DE REOAL

o cenAulca
O BISUTERIA

O PERFUMERIA
O COSES DIVERTIDES

Sta. Eulália, 5 - Tel. 8932691 - Vilanova i la Geltrú



Reporocions i bobinotges de

foto meno-de Motors Elécfrics

TA LLERS

SOLER

m¿ceo*
Rambla Gaudlllo, I
Vllanova i la Geltrú

GAI.SDRRA



BYRME Bobinatge i reparació
i Aiguc, 4 - Teléf 893 00 I I üe motors eléctrics
:.

I

{. Reccnvis d'origen de les rnés corr¿euCeS rrr-:rqu^s

i: BERRENS - TAURUS - MOUIINIX iURM|X L)FS:REE

JATA SOLAC, .,rc

Servei ofrcicrr rie

BRAÜT - TORilADO - HI§PATO SUIZA

Lentes de contocte

Aporells per cr sords

Fotog r0f io

:i Ploqo Alcdsser de Toledc, ó - Tei , 89346q
(Tocont o Ploqo A¡unl.rmerrrJ

-a-r-a-':-1.rr-..-.a-:>.1-:1-4-;-.*.i-a<!-<!,+-.r-.:-:-.i-a^.,.-.-!-i-.-.-.-.-. 1-:.'!-..-.-.-...-1,.¡-.;-.

Optica Holandesa

f C vlla¡oc¿. Rbla- Cardlllo. 41 - V¡llanusva r eo't.ú.1175


	BAS19751200_062_0000.pdf
	BAS19751200_062_0001
	BAS19751200_062_0002
	BAS19751200_062_0003
	BAS19751200_062_0004
	BAS19751200_062_0005
	BAS19751200_062_0006
	BAS19751200_062_0007
	BAS19751200_062_0008
	BAS19751200_062_0009
	BAS19751200_062_0010
	BAS19751200_062_0011
	BAS19751200_062_0012
	BAS19751200_062_0013
	BAS19751200_062_0014
	BAS19751200_062_0015
	BAS19751200_062_0016
	BAS19751200_062_0017
	BAS19751200_062_0018
	BAS19751200_062_0019



