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EL PROGRÉSHEREDITARI
Hom creu que en la marxa de la societat i en els canvis
que so!reixen els pobles, s’accentua, cada vegada més, un
moviment retrógrade i l’empitjoramentde la raça humana.
Els clássicspagans que tot ens ho llegaren i en proporcions
colossals, també sapiguerendeixar-nosles idees més equivocades, malgrat ésser,els clássics,els mestres.
1 en aquest punt, sobre la creença primerament indicada,
Horaci, a qui s’han dedicat homenatges merescudíssimsamb
motiu del seu aniversari,davant del qual el geni espanjol no
pot mostrar-seindiferent,ens ha deixat dit el següent,ben poc
favorable a la fisolofja pagana: «L’edatdeis nostres pares, pit.jor que la deis nostresavis, eris produf a nosaltrés,pitjorsque
els nostrespares, i que donarempromptel’éssera una raça més
depravada que nosaltres»
AETASPARENTUM
PEJORAVISTULLIT
NOS NEQUIORES
MOX DATUROS
PROGEÑIEMVITIOSIOREM
Aixf, barrats els horitzons,portat per una espácie de fatalis
me, Horaci ens diu que hom está destinat per successió al deteriorament ¡ a creixentimperfecció.Poc va entendre les evo
lucions que la humanitatja aleshores havia so!ert i havia de
sofrir per al seu profit. Poc sabia que havia de caure la seva
Roma per a renéixer una altra, sense esclavitud¡ sense tiranies;
una altra Roma de més amor ¡ de més justicia. Com tampoc,
que el Crist amb la seva Creu, havia de portar una llavor fecundíssima d’ amor, per agermanar tots els homes; rics. P0
bres, grans i petits. 1 perqué no ho sabia, ens deixá aquests
versos sonors, que contenen una falsetat més formidableque
les pirámidesde Chefren.
1 en aquest senlit,sobre aquesta falsaidea s’elevencada dia
gran multitudde pirámides, entorn de paraules semblantsa
aquestes: «cada vegada anem pitjor»...,«el món va al revés».
Sembla com si els cistians no sapiguessimque en mig de
les evolucions, revolucions i reculades per les quals passen
(‘Acaba.alaplana3)
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Tascadecatalanització
Sovint l’autonomista oblida que és catalanista;
algun cop ho obliden. &dhuc certs «separatistes»
polftics. Aixó fa que havent-hi quasi unanimitat
entre els catalans en alló que afecta la llibertat fí
sica de Catalunya —autonomies, mancomunitats,
estatuts, etc.— hi ha discórdia en alló que hauria
d’ ésser essencial: la independencia
espiritual.
Aquesta diguem-ne paradoxa dóna ocasió a qu
es produeixin fenómens tan singulars com és ara
el d’un país, com el catalft, molt justament exaltat
per la seva llibertat politíca, peró que manté en
oblit el teatre catalit, s’engresca amb el cinema en
castellit (sobretot si és ben dolent), subvenciona
tot de diaris desafectes a la llengua, exhaureix les
edicions especials de la premsa grítfico-poriiogrñ
fica de Madrid, manté «plazas de toros» en bon
estat i permet que els nostres poetes, els nostres
novellistes,
els dramaturgs, els escriptors lleials
al catal,
els perioclistes fidels a la Píttria i a la
llengua hagin de viure —si és que viuen— quasi
d’almoina i a trebail forçat.
D’ací que, particularment,
preferim en el nos
tre tracte de patriotes el catalanista integre enca
ra que sigui un nacionalisme moderat, a l’autono
mista radical i extremós que quan escriu el catallt
l’escriu malament, que protegeix la premsa es
portiva no catalana i que encara que ell cregui el
contrari, no és catalanista’.’. Dir-se radical, ex
tremós, separatista, costa poc. Complir com a ca
talit lleial «en tots els actes de la vida» és dur i
demana sacrificis permanents. Per ailó hi ha més
autonomistes
polítics que catalanistes intransi
gents. (Un catalanista transigeix per táctica, en
l’ordre polític; «no transigeix mai» en qüestions
que afectin la vida de l’esperit: cultura nacional,
llengua, etc.)
Es, doncs, amb satisfacció que ilegim que la
meritissima
Associació Protectora de l’Ensenyan
ça Catalana ha instituit un Comité de Catanalit
zació, per al qual desitgem una actuació pritctica
al servei d’iniciatives meditades. Aquest Comité
de Catalanització hauria de constituir-se a cada
ciutat, vila i poble de Catalunya i hauria d’estar
integrat per representants de tots els partits cata
lanistes locais. Serviria per establir una solidan
tat permanent de patniotes per damunt de les
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discórdies particlistes. Seria un acte-prltctic de fe
en la superioritat de Catalunya damunt les fac
cions.
Nosaltres aplaudim quant surt un nou diari ca
talli; quan una empresa de cinema —com és ara
Capitol, de Barcelona— fa tota la seva propagan
da en cataló quan cus diuen que el llibre catal
és demanat ja espontñniament
pel públic; quan
ens informen que en algunes localitats catalanes
quasi tots els comerços anuncien en catalñ i que
els rétols públics són també en catalit. Perqué
creiem que un catalit no ha d’abdicar mai, dintre
Catalunya, davant la llengua...
Nosaltres censurem que hi hagi tota una joven
tut que no llegeix cap més diari que un fuli es
portiu escrit en castellit; que hi hagi espectadors
catalans que aplaudeixin (i estudiants que els re
presentin!)
Muñoz-Seca i Pemitn, que hi hagi crí
tics de cinema, de teatre i d’esport que ignorin el
valor del mot cnacional» o bé que oblidin que per
als catalans només és nacional alló que és autó
nom; que hi hagi encara tants catalans que prote
geixin la premsa pornogritfica madrilenya, etc.
Nosaltres aplaudim quan veiem els metges, els
filósofs, els filólegs, els poetes, els psicólegs, els
pedagogs, etcétera, i alguns gremis comercials i
industrials que editen ilurs publicacions en cata
lit. Avui dia, contra el que diuen alguns poc do
cumentats, surten en catallt moltes publicacions
sñvies, técniques, liter.ries, grernials, etcétera.
La llista és llarga i estimuladora. La llengua deis
catalans és la catalana i cal que entre nosaltres
tingui la primacia.
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Extraordinaria vetilada per avui
del Sege.ll Pro Infáncia
Organitzada pci Comité local del Segeil Pro-In
fncia d’aquesta Vila, tindr lloc avui al Teatre
del Saló Comtal una Vetilada, en la qual hi pren
dran part ben desinteressadament:
Secció Infan
til i Secció de Teatre de la Cooperativa popular
«L’Económica Ripollenca», Pere Vilalta (tenor)
Francesca Isidro (sopran), Secció de Rítmica de
1’Orfeó de Ripoil», Orquestrina Serratins i Or—
questra-cobla
Nova Ripollesa.
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Elfestivaldel’«Orfeó»alComtal

TEATRÁLS
PASTORETS a 1’Académia Católica
Els dies de Nadal i Sant Esteve, es portaren a
l’escena «Els Pastorets» tradicionais de la casa
arnb éxit remarcable, la representació
deis quals
ani a ciirrec de l’Agrupació Artística del Grup
«Tallaferro» de la F. J. C.
Demi passat, diada deis Reis, a la tarda torna
ran a repetir-se. Remarquem la labor deis joves
Vilarrasa, en el paper de «Llucifer»; Guillamet i
Ribes, en el ((Borrego)) i ((Bato)); Mora i Goutan
en els de ((Sant Miquel» i «Soff)). La resta complí
excellentment
i l’assisténcia notable.
El diumenge, dia 29, els Avanguardistes
de la
Mútua Sant Hou, representaren,
amb molta pre
cisió, premiada amb constants aplaudiments
per
la nombrosa concurréncia,
((La Lium de 1’ Estabija)) obra i representació que ja l’any passat as—
solí un éxit destacat. Val a dir que els xicotets
que la representaren
posaren a contribució un
esforç de voluntat ben digne de tenir-se en comp
te. Apuntem els noms de Jaume Carol i Eudald
Serra en Picarol i Esquellot, Josep Ferrer, Eu
dald Canais i Joan Blanc, en Sant )Jfiquel, Sant
Gabriel i Sant Josep; encara Francesc Boixés, en
Mil-komes, Joan Codina i Sirnon Masdeu, Satan
i Ztferlot. Eis cants interpretats amb remarcable
sentiment artístic, la qual cosa ens obliga a feli
citar els professors, doblementper
l’escollit con
junt de cançons Nadalenques cantades a la mitja
part.
Altrament,
el din de Cap d’Any, un esto! de
simpíitiques ripolleses interpret
la deliciosa co
média pastoril, musicada per M. Dami Torrents,
prevere «Nadal», dividida en sis quadres, presen
tats magníficarnent bé. La manca d’espai ens pri
va (le ponderar coni cal la labor de les distingi
des i gentils artistes, les quals han pogut escoltar,
de viva veu, comentaris molt falaguers i justos.

Sen se comptar-hi massa, ens trobárem amb la
grata sorpresa que 1’ Orfeó de Ripoll havia orga
nitzat, per la vesprada d’ Innocents, un Festival
pie de bon humor com escau a la significació que
hom vol donar a la diada de referéncia. El públic
més nombrós quealtres vegades, premié la labor
de la «Secció Infantil» amb vives demostracions
de simpatia, i a la «Seccióde Teatre» amb rialles
a dojo i amb aquelis moviments a que obliga un
riure contiuuat. Val adir que ((Les píldores dan
rades» amb tot i ésser una arreplega de frases
vulgar» recollides al carrer, ofereix, de tant en
tant, espumes d’ ironia finíssirna. .1 la trama de
l’obra estructurada graciosarnent,
per tal que els
espectadors no tinguin temps de capficar-se en
literatures i coses per l’estil.
El nucli de jovenets que represenhii «Les saba
tetes invisibles» complí el seu comés amb molt
d’afecte i voluntat, que són les coses que més estima el públic que assisteix a aquesta classe d’es—
pectacles del leatre-amateur.
Al final de cada acte reberen entusiastes aplau
diments que no tenim perqué no dir ben guanyats.
En ordre a la posta en escena de «Les pudores
daurades» és de notar la labor artística de les se
nyores Moret, Isidro E. i Isidro F., artistes com
sempre i en pie domini de les situacions esceni
ques, i els senyors Casas, Bulló i Parera. La resta
de la companyia complí bé i sortí ben airosa del
seu comés. A l’hora de morir no va fallar ningú,
ni En Muneil ni tampoc En Vilalta. Tois, abso
lutarnent tots, s’agessaren amb extremada elegn—
cia i extraordinria
recança.
A remarcar, per darnunt de tot, l’espléndid de
corat i la sumptüosa presentació,
les quals coses
donaren molt de relleu a les obres de referéncia.

-
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(Ve de la rirnera plana)
tots els estats del món, sense risc, peró, de la llibertat humana,
óperá oculta l’acció de la Providéncia.
Per tant són mancades de fonament, tantes i tantes afirma
cions que sentireu per les taules deis nostres cafés, com si
los una mala estrella la de regir els destins del móri, la qual
cosa lleva del cap de l’home tota idea de poasible miliorament
i, sobretot, la fe en els segles moderns, que segons la paraula
d’un filósof cristié, tenen per missió, avançar i iluitar. 1 com
que la paraula de Déu,—diu—no és enganJosa, realitzar, ca
da vegada més, la ilei de l’amor i la justícia, per esdevenir el
progrés, un fet infalible, perqué és llei natural de la humanitat.
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A dos quarts de tres i a les ordres d’un colie
giat, la pilota es pos en moviment. Els primers
minuts són de domini fort. Amb tot la pega apun
ta. El joc s’ anivella i els locals apreten fort. Re
gistrem un xut formidable d’Abat que empastifa
el pal. Als vint minuts Garcia en una jugada per
sonalíssima després de passar totes les línies de
l’adversari inaugura el marcador. Al cap de cator
ze minuts i internant-se magníficament 1’ extrem
dreta for, empata brillantment. Un minut des
prés el mateix jugador endinza per segona vegacia l’esfric a la xarxa de la qual cosa Oller ni se
n’adona. Han passat quaranta-dos minuts quan
Solít obté l’empat amb un xut a poca pressió.
El segon temps ha estat dominat completament
pels de casa. Als dos minuts Benages aconsegueix
el desempat i tretze minuts després 1’excellent
Garcia marca el quart amb un xut magnífic. Als
disset minuts els forans tornen a marcar per mit
j de l’extrem esquerra amb un fortíssim xut. Als
trenta minuts i després de provar-ho vanes vega
des, Roseil aconsegueix passar a la parella defen
siva i marcar el cinqu. Al cap de poca estona un
recó de Solt l’aprofita Benages per marca el sise i
últim del partit.
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Comentan
En la diada de Cap d’ Any fou jugat, al Camp
de 1’ U. E. d’Arenys, aquest per tants de concep
tes interessantíssim partit, i amb el qual es deci
dí 1’ingrés del C. E. Ripoli al Torneig de Lliga
Catalana—Segona Divisió (Grup Nord).
L’onze ripolls sortí al terreny convençut que
havia de guanyari ho aconseguí en forma brillan
tíssima per tal com la lluita fou exercida sota un
dinamisme assenyat que ens permet catalogar
aquest xoc, com el millor dels que hem presen
ciat en terreny contrari. Començ& la brega amb
franc domini ripolls. Labor premiada amb el gol
de l’extrem esquerra Benages. Als vint-i-tres mi
nuts, quan el Blanes empatt, els ripollesos no de
falliren gens ni mica i amb una energia impres
sionant s’ imposaren de beli nou, fins abastar el
desempat.
Al segon temps els de casa tampoc no afluixa
ren per tal de millorar la victória, anhel molt
aviat resolt amb un tercer punt esplndit. Marcat
aquest, el joc s’equilibrt quelcom. A darrera ho
ra la desmoralització de l’adversari es mastegava.
Vint abans de decidir-se el resultat final, un cop
lliure d’Abat perfila el quatre a un que tanta joia
ha donat als esportius ripollesos.
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El tercer defensiu jug& bé, la mitja excellent
ment. A remarcar la direccié impecable i enrgi
ca d’Abat, veritable mestre en futbol per a dur
equips a la victória. La davantera, excellentíssi
ma, de la qual es destadt aquest xicot tan carre
gat d’optimisme que es diu Garcia i a qui els seus
companys no regategen mica una collaboració
generosa, prtctica i imprescindible.

El partit
Abans del primer quart d’hora d’iniciat el
partit, Benages marct el primer gol amb una ex
celient internada que finalitzi amb un xut fantts
tic a l’angle. Després de llarga estona i grcies a
un gran batibuil, Oller ven violada la seva porta.
Deu minuts després Garcia aconseguí burlar tres
o quatre jugadors i marca el desempat. 1 s’arriba
a l’acabarnent del primer temps.
A la segona part, Rosell després de moltes ten
tatives per travessar la defensa ho acónsegueix
i marca el tercer amb un magnific xut a 1’an
gle. Quan faltaven pocs minuts per acabar, Abat
amb un free-kik llançat mestrívolament, inutilitz
la magnífica estirada del meta Cruz, el jugador
més bo de l’onz adversari.

-

EQUIPS: Els equips es presentaren com segueix:
U. E. BLANES: Cruz; Carbonell, Miralpe; Ma
ruze, Comes,Calatayud; Dornnec, Ruíz, Pasqual
Torrent i Puigdoménec.
C. E. RIPOLL: Oller; Mascareli, Godiol; Pla,
Abat, Basols; Gaiol, Cura, Roseli, Garcia i Be
nages.
La próxima setmana publicarem l’estat d’aquest
torneig en el qual acaba d’ingressar el Ripoli. Per
tal que els esportius locais puguin seguir-lo, do
nem ara els resultats del dia 29: Colomenca—
Manlleu, 3 a 2; Arenys—Santjoanenc, 3 a 1: Mo
llet—Figueres, 3 a 2; Malgrat—Sant Cugat, 4 a O;
Santfeliuenc—Fortpienc, 3 a 3.
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DE REDACCIÓ:Raonsde

prudéncia i consell
de persones a les quals concedim una autoritat
moral notabilíssima tan possible un nou ajorna
ment en ordre a la publicació del reportatge anun
ciat la setmana passada. Amb aquest paréntesi,
ALTAVEU no fa altra cosa que posar de manifest
el seu sentit de ponderació i encara l’interés que
perRipoil senten els seus redactors i col•labora
dors, qui sap si no de tothom comprés. Per altra
banda no volem precipitar els esdeveniments que
s’anuncien per a dintre pocs dies.
JJUULJJ--JJrLJrri
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BILLAR
Gentilmentconvidats pels organitzadors,
vam assistir dissabte passat a una selecta vetllada
a cárrec del renomenat campió mundial de fanta
sia Isidre Ribes, a l’entressol del «Bar Sport».
Abans de començar la sessió hem parlat uns
moments amb el Sr. Ribes, i hem quedat contentís
sims del carácter senzill i amable del célebre cam
pió catalá. Va guanyar el campionat del món el
febrer del 1933a América. Jugá amb Peterson els
dies 13, 14 i 15 a St. Lluís;el 17,18 i 19 a Wasington;
23, 24 i 25 a Nova York, i el 28, 29 i 30 a l’Havana.
La Federació assenijala 100 caramboles per ses
sió. En tria 50 cada contrincant i guanga el títol el
que les tira bé amb més poques tacades. El Sr. Ri
bes ens diu que per entrenar-se feia de quatre a
cinc centes caramboles diáries a 3 bandes. Está
orgullós que Catalunya posseeixi el campionat del
món.
Els assistents a la vetilada de dissabte sortiren
molt satisfets del trebail pulcre i precís del Sr. Ribes.
Es guangá molts aplaudiments amb la partida a
tres bandes i entusiasmá amb els seus «macé» i
«rembersé». Per manca d’espai no podem detallar
més. Ho farem un altra. Consti peró, la nostra feli
citació a tots. Campió, organitzadors i públic.
-

U

CASINO DE RIPOLL
Diumenge dia 5, tarda i nit
Anny Anny per AnnyOndra i Rene Leí evre
LNCAD1NADA
en español per Joan Grawford i Clark Gable
Diliuns dia 6, diada deis Sants Reis
ARLTTA Y SUS PAPAS per Max Dearly
CLIVE
D
LA INDIA
per Ronald Colman i Loretta Young

Té dret un advocata defensar
a un culpable?,..
Té dret moraiment, un advocat a gestionar la lii
bertat del seu client, si per endavant coneix la seva culpabilitat?
Heus-ací una qüestió de la qual han vingut ocu
pant-se els coliegis d’advocats i agrupacions pro
fessionals interessades en la reforma dels procedi
ments legals, i, que encara no ha estat solucionada.
Són molts, tal vegada la majoria, els advocats
que es resistirien a defensar a un culpable. Perry
Mason, intelligent criminalista, que creu a certa
dona culpble de la mort del seu espós encara que
ella Ii negui resoltament. No obstant, gestiona i
obté la seva llibertat amb la demostració de qué
la víctima havia comés dues morts i hauria al final
mort a l’acusada.
L’espectador amb tot i saber la culpabilitat de la
dona que seu al banc dels acusat, es sent portat
per Perrg amb gran simpatia envers la comprensió
i amb un viu interés, que augmenta a mesura que
avança l’acció del formidable film de misten El
caso del perro aullador, que ben aviat presen
tará ALTAVEU.

IDEAL CINEMA
COMTALCINEMA
Diumenge dia 5, tarda i nit
La formidable SHJRLEY TEMPLE junt
amb.LIONEL BARRIMORE

LA PEQUEÑA CO1ONELA
Çonstance Benet, en el gran film
SOLA
CONTRA
EL MUNDO
Dilluns dia 6, diada deis Sants Reis
Jean Harlow acompanyada de W. Powell
LA INDOM ITA
JOSEFINA BAKER
LA VENUS
NEGRA

formidables sessions de cinema per din men
ge dia 5 i diiluns dia 6, tarda i nit

VALSES

DE ANTAÑO

per Gustav Fróeiich i Maria Paudler

LOS DE CATO1WE AÑOS
per Vesa Jalovec i Jarmiia Berankova

luItiS
AIIUIO[ffDemt
diumege,1’al
fer-se fosc,
________________
hom anuncia
arribada
deis
Reis d’Orient, els quals vindran per la carretera
de Barcelona. Són convidats a rebre ‘is tota la
mamada de Ripoil, amb fanais i cant.

a.

1 Ea

y

e u.

Nova Junta. El
dia de Cap d’ Any,
va reunir-se la nova Junta del Fo
ment de la Sardana
pel repartiment
de
ciirrecs, la qual ha quedat constituida com se
gueix : President, Pere Bonada; Vice-president,
Agustí Casanova; Tresorer, Ramon Ballús; Secre
tan, Joan Piella; Vice-secretari,
Antoni Pérez;
Director del Portantveu,
Manan Font; Vocais,
Josep Roma i Jesús Nardi. Que l’encert els acom
panyi.

“EL PORVENIR
DELOSHIJOS
Oferex un petit capital pera començar
una professió
VI del

Slndict

d’Artés

*
Próxima visita del Conselier d’Obres Públi
ques.
Hom assegura que si no surgeix cap des
torb, un diumenge d’aquest mes de gener visitará
oficialment les altes valls pirenenques, per tal de
veure les necessítats de quiscun deis pob les que
hi ha enclavats en les mateixes, 1’litre. Conseller
d’Obies Públiques de la Generalitat, senyor Joan
Vallés i Pujals.
Aquesta visita comprendrí
les
comarques
de Camprodon, Ripoil i Ribes. Caldna que hom pensés seriosament amb les moltes
i impontants milloresi
problernes que tenim per
resoidre, per tal que la visita resultés en p1incipi
eficient als interessos de Ripoli, bastant negligits
per tothom.
-

*

El que ens toca llegir sovintment i amb una
molt comprensible enveja.
El Dipulat a Corts
de Lliga Catalana i sots—secnelani d’ Indústria i
Comerç Sr. Badia, comunica, en telegrama rebut
avui, que en el Conseil de Ministres celebrat el 26
va ésser acordada la subvenció de 500.000 pesse
tes proposada per la Junta Nacional de l’Atur per
a l’abastiment d’Aigües de la Ciutat.— Gareta de
Vic, 31-12-1935).
-

—Grcies a les gestions deis parlamentanis se
nyon Badia, qui hi ha estat verladerament
infa
tigable, obrant sempre també per delegació del
seu company Sr. Estelric i (id Sr. Ayats, la Junta
Nacional contra l’Atur Forçós, en la seva reunió
última, va acordar concedir a Palafrugeli,
per a
obres urgents de sanejament, la quantitat de vint—
i-cinc mil pessetes.—(Costa Brciva,).

Obsequl.
Del dis
tingit Agent-Coble
giat d’assegurances
d’aquesta Vila, se
nyor Joan Moreno,
hem rebut un mag
nífic calendan comercial, editat amb remarcable
distinció. Agraim la finesa.
-

JOAN ANGLADA1VILARDEBO
ADVOCAT

arnb exercici als partits ju.dicials de Vic i Puicerh
Despatx

Carrer de la Riera.

31.

pral.

-

Teléfon

45.

-

VIC

*
Cultura i Economia.
Ahir al vespre a 1’ Escola d’Arts i Oficis el conegnt i intelligent
pro
fessor de l’Universitat de Barcelona senyor Enric
Bagué don una interessant conferéncia sobre la
vida de l’Edat Mitjana, de la qual ens ocuparem
en el próxim número.
-

—Aquesta nit, a les non, i a la Casa de la Vila,
tindrá
lloc una Reunió general extraordinária
convocada per la Junta del C. E. RIPOLL per a
tractar de l’augment de quota.

L’agncitiPirenaica
Carrer del Prat, 3 (baixos)
formula
demandes de tetes elasses i oc
tua d’home bo en els judicis

*

LaCarretera de Les Llosses.
Si els rumors
es confirmen podem din en ordre a la construcció
d’ aquesta carretera,
que teaim altra vegada la
truja pels rostolls. 1 tot, sembla, per l’avarícia de
certs propietaris que, pel que es veu, voidrien sac
i penes o sigui carretera i quartos. Ja en tornarem
a parlar un nitre din.
-

HIPOTEQUES
Compra
-

- venda
de finques.
Importantø capitali per a coFlocar.
RAPIDESA j REStRVA
ABSOLUTA

ANTONI
*

MATA

Te1fon, 16

VIC

Malalta. S’hi troba de cert mirament la se
nyora Maria Vinaixa de Roca, mare deis nostres
amics i subscniptors senyors Antoni i Joan Roca.
Inútil dir com des itgem a la pacienta un total i
rípid restablinient.
-

Impr.,mta

¿e Llorenç B,net.

*

M.u..*ir,

10,

Rip.1l

FEPJAN

DOU 1 ABADÁL
AbVOCAT

Despatx: ?laça del 27 de Maig, 22, segon pis
RIP
OIL
T.ots els dissabtes i diumenges d 9 a 1 matí
Despatx a PUIGCERDA, (de dilluns a di
vendres) Llibertat,14 pis primer.
-

XOCOLATES

DELICIOSAMENT
INSUPERABLE

1
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