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NOTICIES LOCALS
«SENTIMENT CALATA»
Diumenge dia 18 de gener a 2/4 d'una del migdia,
a la Biblioteca Popular, presentà el llibre «Sentiment
Català» de Josep Font i Huguet, el diputat Jaume Bernola i Serra. Hi assistiren unes 40 persones.
EXÀMENS A LA UNED
Durant la setmana del 2 al 7 de febrer, els 719
alumnes que enguany estan matriculats al nostre Centre, xifra rècord des del seu funcionament en el curs
1973-74, realitzaren els primers exàmens parcials corresponents a les carreres de: Geografia i Història, Dret,
Filologia, Filosofia i Ciències de l'Educació, Psicologia,
Ciències Econòmiques, Ciències Empresarials, Ciències
i Enginyeria Industrial. Les segones proves es realitzaran durant et mes de Juny del 8 al 13.
OBRES A SANT ANTONI
Dilluns dia 2 úc febrer varen començar les obres
de restauració i ampliació del temple de Sant Antoni,
que en una primera fase consisteixen a refer les teulades i arcs i en la preparació de paviments. L'empresari
és Miquel Codina i Padullés; s'ha compromès fer-lo per
6 milions abans del 31 de juliol.
FESTES DEL SANTÍSSIM MISTERI
Dia 5, a les 8 de la tarda, a la parròquia de Santa
Maria, van tenir lloc les tradicionals Maitines, interpretades per l'orquestra i el Grup Coral a quatre veus
mixtes, sota la direcció de Ramon Bernaus i Domènec.
Tenint en compte el dia no festiu, hi va haver una
nombrosa assistència.
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Dia 6, a 2/4 de dotze, missa concelebrada presidida
pel bisbe de Solsona, doctor Miquel Moneadas i Noguera, la comunitat de preveres i el rector del Tarros.
Fou interpretada per la Coral la «Missa del Santíssim
Misteri», del mestre Simó Giribet. Molta concurrència.
A les 5 de la tarda. Processó, amb la participació
del Bisbe de Solsona
Dia 7, a les 6 de la tarda, a l'església de S. Agustí,
concert d'orgue i violí a cura de Mn. Carles Melé i Ramon Morató. Van interpretar obres de Beethoven,
Bach, Schubert, Haydin, Haendel i Mozart. A continuació conjuntament amb la Coral Lacetania van cloure
Tacte amb diverses partitures, finalitzant amb la interpretació del «Canticorum jubilo» de Haendel. Nombrosa
assistència.

d'un revolto que ocasionà el trencament d'una taula
i el consegüent surt entre els lectors, que per sort eren
escassos. Cosa que ha motivat el tancament previst per
una setmana de la sala de lectura.
GOIGS DEL SANTÍSSIM MISTERI
Amb motiu de les festes del Santíssim Misteri,
J. M. Ubach i Molins edità 1.155 exemplars amb pergamí, cartolina i populars. Lletra dels originals antics,
impresos per J. Solé en la segona meitat del segle XIX.
Retall d'història per J. M. Llobet i Portella. Musicats
per Ramon Bernaus i Domènec. Dibuix per Teresa
López i Sans.

Anuncieu-vos al CARRERÓ
Telèfon 53 08 04
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES
Sota el títol «Cei-vera a principis de segle» i durant
els dies 6, 7, 8 i prorrogada al diumenge 15 de febrer
a la Sala de Cultura de la Caixa, es van mostrar més
de 200 fotografies que recollien els esdeveniments culturals, polítics, industrials, religiosos, urbanístics i esportius que fan atansar-nos a la Cervera d'aquell temps.
La nombrosa concurrència obligà a allargar els dies
d'exposició fent possible la visita dels escolars.
A Tacte inaugural intervingueren el regidor de
Cultura. Albi^rt Liona, qui donà les directrius de la nova
etapa del Centre Comarcal de Cultura, organitzador de
l'exposició, destacant en les seves paraules l'interès per
part de la Conselleria de revitalitzar-lo juntament amb
la col·laboració de la Generalitat. Ensems aprofità per
fer una crida per tal d'aconseguir la màxima col·laboració, en Taportació de documentació i fotografies, per
tal d'enriquir el fons fotogràfic de l'Arxiu Històric.
Acontinuació Josep M. Llobet, arxiver municipal,
va desglossar cl temari de l'exposició fent especial menció sobre l'actual situació dels patis de la Universitat,
entre altres coses, recordant la frondositat dels seus
jardins enfront de l'aspecte quasi desèrtic que ofereix
avui en dia.
Va cloure Tacte el batlle Joan Salat, qui va enunciar el lliurament per part d'en J. Mestres Freixes de
nombrós material fotogràfic antic.
CURSET DE CATALÀ ADMINISTRATIU

BIBLIOTECA POPULAR
Actualment s'estan portant a terme un conjunt de
millores dintre les instal·lacions que l'Arxiu, Museus
i Biblioteca Popular ocupen dins l'edifici del Centre
Comarcal de Cultura. El dia 4 a resultes de les reparacions de la teulada de la Biblioteca, es desprengué part
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El que organitzat per la Conselleria de Cultura de
l'Ajuntament té lloc tots els dijous de 2/4 de 7 a les
8, a Tescola Jaume Balmes, a càrrec de la professora
Elisenda Ferran i Camps. Va dirigit a tots els funcionaris tant de l'Administració Local com els de la Generalitat. De moment el curs compta amb 11 alumnes.

